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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Hasil Belajar Siswa

1. Deskripsi Belajar

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan

satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakuakan seseorang

sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran siswa) dan siapa saja bisa

melaksanakannya, sedangkan belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan

oleh guru sebagai pengajar atau hanya orang-orang tertentu yang dapat

melakukannya.

Belajar adalah kegiatan yang memperoleh dan merupakan unsur sangat

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini

berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian itu amat bergantung pada proses

belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada si sekolah maupun dilingkungan

rumah atau keluarga sendiri.1

Dengan demikian pemahaman yang mengenai definisi belajar mencakup

segala aspek, bentuk dan menifestasinya mutlak dibutuhkan oleh setiap orang

khususnya pada guru. Berbagai pakar pada pengertian belajar bahwa belajar

sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau

pengalaman. Gronbach dalam syaiful bahri Djamari berpendapat bahwa Learning

is shown by change in behavior as a result of experince. Belajar sebagai suatu

aktivitas yang tinjukan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

1 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2010), Cet.
15, h. 87



9

pengalaman.2 Belajar adalah tahapan seluruh tingkah laku individu yang relatif

menetap sebagai hasil pengalaman dari interaksi dengan lingkungan yang

melibatkan proses kognitif.3 Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan

tingkahlaku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.4

2. Deskripsi Hasil Belajar

Hasil belajara merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan belajar di

sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang di lakukan

secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut

dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil

belajar siswa. Hasil belajar terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua

hasil belajar tersebut merupakan hasil belajar dari suatu interaksi tindak belajar

dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar di akhiri dengan proses

evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berahkirnya panggal dan puncak proses belajar.5 Menurut Nana Sudjana bahwa

hasil belajar siswa pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku yang telah

terjadi melalui proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku tersebut berupa

kemampuan-kemampuan siswa setelah aktifitas belajar yang menjadi hasil

perolehan belajar. Dengan demian hasil belajar adalah perubahan yang terjadi

pada individu setelah mengalami pembelajaran.6

2 Syaiful Bahri Djamari, Psikologi Belajar. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), Cet. 1, h.
13.

3 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan..., h. 68.
4 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2005), cet. 1,

h. 20
5 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 3
6 Nana Sudjana, Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya 2005), Cet. XV, h. 3
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Menurut Sudjana mengemukakan bahwa kriteria keberhasilan

pembelajaran dari sudut prosesnya yaitu:

1. Pembelajaran direnacanakan dan diprsiapkan terlebih dahulu oleh guru
dengan melibatkan siswa secara sistematis, ataukah suatu proses yang
bersifat otomatis dari guru disebabkan telah menjadi perencanaan
rutin.

2. Kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia melakukan
kegiatan belajar penuh kesadaran, kesungguhan, dan tanpa paksaan
untuk memperoleh tingkat penguasaan pengetahuan, kemampuan serta
sikap yang dikehendaki dari pelajaran itu sendiri.

3. Siswa menenpuh beberapa kegiatan belajar sebagai akibat penggunaan
multi metode dan multi media yang dipakai guru ataukah terbatas
kepada satu kegiatan belajar saja.

4. Siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai sendiri
hasil belajar yang dicapainya ataukah ia tidak mengetahui apakah yang
ia lakukan itu benar atau salah.

5. Proses pembelajaran dapat melibatkan semua siswa dalam satu kelas
tertentu yang aktif belajar.

6. Suasan pembelajaran atau atau prosses belajar mengajar cukup
menyenangkan dan merangsang siswa belajar ataukah suasana yang
mencemaskan dan menakutkan.

7. Kelas memiliki sarana yang cukup kaya, sehingga menjadi
laboratorium belajar ataukah kelas yang hampa dan miskin dengan
sarana belajar sehingga tida memungkinkan siswa melakukan kegiatan
belajar yang optinmal.7

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan

kegiatan belajar. Hal belajar ini merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa

untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan dapat

dipahami siswa. Untuk menentukan tercapainya atau tidaknya suatu tujuan

pembelajaran dilakukan usaha untuk menilai hasil belajar. Pada tahap ini seorang

pengajar dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-

cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil

belajar. Oemar Hamalik menyatakan bahwa “hasil belajar adalah bila seseorang

7 Muhamad Afandi. Dkk, Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah. (Semarang:
UNISSULA Press, 2013), h 35
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telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya

dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.8

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas peneliti menarik kesimpulan

hasil belajar ialah hasil yang dicapai oleh siswa setelah melaksanakan proses

pembelajaran hasil belajar tersebut di peroleh dari tes yang tersusun secara

terencana, baik berupa tertulis, tes lisan diberikan guru setelah  proses

pembelajaran. Hasil tersebut selanjutnya dijadikan bahan bahan evaluasi untuk

mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan guru dalam mengajar, sekaligus juga

menunjukkan siswa mampu menyerap materi pelajaran yang telah disajikan.

3. Jenis-jenis Hasil Belajar

Benyamin S. Bloom membagi hasil belajar kedalam tiga ranah, yakni

gognitif, ranah efekktif dan ranah spikomotorik.

a. Ranah kognitif

Ranah ini berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari

enam aspek yakni:

1) Pengetahuan (knowledge)

Tipe hasil pengetahuan termasuk koknitif tingkat rendah. Namun

tipe hasil belajar ini menjadi persyaratan bagi bagi tipe hasil belajar

berikutnya. Misalnya hafal suatu rumus akan menyebabkan paham

bagaimana menguangkan rumus tersebut, hafal kata-kata akan

memudahkan dalam membuat kalimat.

2) Pemahaman (comprehension)

8 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Bumi aksara, 2006), h. 30
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Pemahaman dapat dilihat dari kemampuan individu dalam

menjelaskan suatu masalah atau pertanyaan.

3) Aplikasi (application)

Aplikasi adalah penggunaan pastraksi pada situasi kongret atau situasi

khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide. Teori atau petunjuk

teknis menerapkan abstraksi kedalam situasi baru tersebut aplikasi.

Mengulang-ulang penerapanya pada situasi lama akan beralih menjadi

pengetahuan hafalan atau keterampialn.

4) Analisis (analysis)

Analisis adalah usaha memilih suatu integritas menjadi unsur-unsur

atau bagian-bagian susunanya. Analisis merupakan kecakapan yang

kompleks, yang yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe

sebelumnya.

5) Sintesis

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam bentuk

menyeluruh disebut sistematis. Berpikir sistematis adalah perpikir

dirvergen dimana menyatukan unsur-unsur menjadi integritas.

6) Evaluasi (evaluatif)

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan

metode dan lain-lain.
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b. Ranah efektif

Ranah efektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar efektif

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru, kebiasaan

belajar, dan hubungan sosial.

c. Ranah psikomotorik

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk (skill) dan kemampuan

bertindak individu.9

Berdasarkan uraian hasil belajar diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa tujuan hasil belajar adalah mengevaluasi kemampuan yang dimiliki oleh

siswa yang mencakup aspek kognitif, aspek efektif dan aspek psikomotor pada

mata pelajaran di sekolah Dasar setelah melalui proses belajar menggunakan

metode pembelajara. Aspek kognitif yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa

dalam menyelesaikan ujian tertulis yang berjaitan dengan kehidupan sehari-hari

dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Aspek efektif dan

psikomotor yang ditinjau dari sikap siswa pada saat proses pembelajaran.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidaklah

mengherankan apabila hasil belajar dari setiap siswa dalam satu kelas mempunyai

nilai yang bervariasi. Keragaman tingkat prestasi siswa seiring dengan perbedaan

siswa dalam faktor-faktor tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Nana

9 Nana Sudjana, Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar..., h. 23.
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Sudjana mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa

yaitu:

1). Bakat siswa
2). Waktu yang tersedia untuk belajar
3). Waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran
4). Kualitas pengajaran
5). Kemampuan individu.10

Hasil belajar sangat bergantung pada kualitas belajar. Kualitas belajar

dipengaruhi oleh faktor-faktor individual (faktor internal) dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi intelegensi, bakat, minat, motivasi dan lain-lain

sedangkan faktor eksternal adalah segala hal yang berada di luar individu siswa

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa seperti lingkungan belajar,

kemampuan guru mengajar, waktu belajar, dan lain-lain.

Faktor internal merupakan faktor yang penting dan dominan dalam

mempengaruhi kualitas belajar seseorang. Burhanuddin Salam menjelaskan

bahwa:

Kegagalan mencapai prestasi akademik disekolah bersumber dari emosi,
baik gangguan  yang tergolong abnormalitas, maupun normal dalam
bentuk antara lain frustasi, kemarahan, persaingan dan ketegangan dalam
masa kritik.11

Demikian juga, Djamarah menjelaskan bahwa “dalam proses belajar,

motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi

dalam belajar, tak mungkin melakukan aktifitas belajar.12 Disamping faktor

motivasi juga ada faktor lain, seperti minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan

belajar, ketekunan, faktor fisik dan psikis.

10 Nana Sudjana, Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar..., h. 40.
11 Burhanuddin Salam, Cara Belajar yang Sukses di Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2014), h. 9
12 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar... , h. 114
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Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yaitu faktor-faktor

yang berada diluar individu yang ikut mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor

internal tersebut meliputi faktor environmental (lingkungan) dan faktor instrument

input. Faktor enviromental input atau faktor yang berasal dari lingkungan terdiri

dari faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial. Kedua bentuk

lingkungan ini saling berinteraksi, saling mendukung dan secara simultan

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1). Faktor lingkungan fisik, yakni meliputi keadaan lingkungan yang
berwujud kadaan suhu, kelembahan, termasuk kesehatan lingkungan
alam di sekitar sekolah. Belajar pada suhu, udara yang normal akan
memberikan hasil yang lebih baik dari belajar pada keadaan suhu yang
terlampau panas atau terlampau dingin.

2). Faktor lingkungan sosial yakni manusia dan lainnya seperti lingkungan
keluarga dan lingkungan masyarakat di mana anak bertempat tinggal dan
melakukan interaksi sosialnya. Anak yang bertempat tinggal pada daerah
kawasan yang tidak hiruk pikun akan lebih baik proses belajarnya dari
anak yang tinggal di lingkungan keributan atau kekacawan (tidak
kondusif).13

Dari uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas belajar seseorang dapat dikategorikan pada dua aspek

yaitu faktor internal baik secara fisik maupun psikis yang terjadi dalam diri

seseorang dan faktor eksternal berupa kualitas mengajar guru, keadaan

lingkungan, fasilitas pendukung dan lain-lain. Terdapat pula tiga unsur dalam

kualitas pengajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yakni

kompetensi guru, karakteristik kelas, karakter sekolah dan proses interaksi sosial

siswa. Dalam konteks ini selain faktor guru juga terdapat faktor interaksi sosial

merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

13 Sumadi Suryabrata, Psikologi pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 237
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Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

sejatinya hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari suatu proses belajar

tertentu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni minat, kecerdasan bakat,

motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif. Secara spesifik indikator hasil

belajar siswa dapat dilihat secara nyata dari kemampuan kognitif yang biasanya

ditunjukkan dalam nilai rapor atau ujian akhir.

B. Hakikat Model Index Card Match

1. Tinjauan Tentang Medel Pembelajaran

Pembelajaran hakikatnya adalah usaha menciptakan situasi yang

memungkinkan peserta didik dapat belajar secara optimal. Ridwan Abdul Sani

mendefinisikan pembelajaran sebagai penyediaan kondisi yang mengakibatkan

terjadinya proses belajar pada diri peserta didik.14 Demikian pula, Jamali Sahrodi

mendefinisikan pembelajaran sebagai proses atau aktifitas yang melibatkan

peserta didik dan pendidik dalam waktu dan ruang yang kondusif untuk terjadinya

sebuah komunikasi dalam berbagai arah.15

Model pembelajaran merupakan bagian dari strategi instruksional. Model

pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi

contoh dan latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak

setiap model pembelajaran sesuai digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran

tertentu.16

14 Ridwan Abdul Sani, Inovasi Pembelajaran, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 40
15 Jamali Sahrodi, Strategi Pembelajaran: Sebuah Ikhtiar Menuju Perubahan Perilaku

dalam proses Pendidikan, (Jakarta: Quantum, 2005), h. 37
16 Martinis Yamin, Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan, (Ciputat:

Referensi, 2013), h. 145
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Model pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan

pelajaran yang digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik

secara individual atau secara kelompok. Selain itu, model juga dapat diartikan

sebagai cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam

menggunakan model pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Model yang diguanakan guru harus dapat membangkitkan motivasi,
minat dan gairah belajar siswa.

b. Model yang digunakan harus merangsang keinginan siswa untuk belajar
lebih lanjut seperti melakukan inovasi dan ekspotasi.

c. Model yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa
untuk mewujudkan hasil karyanya.

d. Model yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan
kepribadian siswa.

e. Model yang digunakan harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar
sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi.

f. Model yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan
nilai-nilai sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari.17

Beberapa pertimbangan yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam

memilih model pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti

berdasarkan pada penetapan sebagai berikut:

a. Tujuan pembelajaran
b. Pengetahuan awal siswa
c. Bidang studi, pokok bahasan dan aspek
d. Alokasi waktu dan sarana penunjuk
e. Jumlah siswa
f. Pengalaman dan kewibawaan pengajar.18

Mengacu pada pengertian diatas, model pembelajaran merupakan cara-

cara-cara atau teknis penyajian bahan pelajaran yang digunakan oleh guru dalam

proses belajara di kelas. Penggunaan model dalam pembelajaran bertujuan agar

17 Ahmat Sabri, Strategi Belajar Mengajar Microteaching, (Ciputat: Quantum Teaching,
2009), h. 49-50

18 Martinis Yamin, Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan...., h. 146
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dapat mengantar guru dan peserta didik pada proses pembelajaran yang efektif

dan efisien. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat

mengantarkan peserta didik pada proses belajar yang sesungguhnya. Karena itu,

penggunaan model dalam pembelajaran harus senantiasa diarahkan pada upaya

mengantarkan peserta didik belajar. Dalam konteks ini, model pembelajaran yang

efektif dapat dilihat dari terciptanya iklim belajar yang kondusif dan

ketercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa efektifitas

suatu model diukur pada seberapa besar mengantarkan peserta didik mencapai

tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Demikian pula, suatu metode

pembelajaran dapat diartikan efisien bila proses pencapaian tujuan-tujuan tersebut

dapat sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa model adalah

cara atau teknik yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyajikan suatu materi

yang diajarkan kepada peserta didik dengan memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan tersebut agar tercapainya tujuan pembelajaran secara egfektif dan

efisien.

2. Pengertian Model Index Card Match

Pembelajaran Index Card Match adalah bentuk pembelajaran yang

digunakan untuk mengatasi masalah belajar dengan mencocokan atau mencari

pasangan kartu yang berisikan pertanyaan dengan jawaban. Menurut silberma

Index Card Match merupakan salah satu model pembelajaran yang

menyenangkan dan aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran sebelumnya atau

sesudahnya yang pernah diajarkan yang ditandai dengan cara permainan kartu
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dengan cara mencari pasangan menggunakan potongan kertas yang berisikan

pertanyaan serta jawaban.19

Pembelajaran Index Card Match merupakan pembelajaran kelompok aktif

dimana pembelajaran ini melibatkan siswa lebih aktif dalam kegiatan kelompok

kecil. Pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan jawaban) adalah suatu

teknik instruksional dari belajar aktif yang termasuk dalam berbagai reviewing

strategi (strategi pengulangan). Tipe Index Card Match ini berhubungan dengan

cara-cara untuk mengingat kembali apa yang telah mereka belajar dan menguji

pengetahuan serta kemampuan mereka saat ini dengan teknik mencari pasangan

kartu yang merupakan kartu jawaban dan kartu soal.

Berdasarkan pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa pembelajaran

Index Card Match merupakan model pembelajaran kelompok aktif yang

melibatkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan cara yang

menyenangkan yang dimana siswa saling bekerja sama dan saling membantu

untuk menyelesaikan pertanyaan dan melemparkan pertanyaan kepada pasangan

lain. Setiap kelompok mencari jawaban atau soal berdasarkan tulisan yang mereka

peroleh lalu mencocokan kedua kartu tersebut. Kegiatan belajar bersama dapat

membantu memacu belajar aktif dan kemampuan untuk mengajar melalui

kegiatan kerja sama kelompok kecil yang memungkinkan untuk memperoleh

pemahaman dan penguasaan materi.

Model pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan) adalah strategi
yang cukup menyenangkan untuk mengulang materi yang telah diberikan
sebelumnya. Namun demikian, materi barupun tetap bisa diajarkan dengan

19 Melvin Silberman, Activi Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung:
Nusamedia, 2006), h. 240
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strategi ini dengan catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari topik
yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas, mereka
sudah memiliki bekal pengetahiuan.20

Dengan demikian, model pembelajaran aktif Index Card Match adalah

suatu cara pembelajaran aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan

teknik mencari pasangan kartu Index yang merupakan jawan atau soal sambil

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Model

pembelajaran Index Card Match sebagai suatu alternatif yang dapat dipakai dalam

penyampaian materi pelajaran selama proses pembelajaran juga memiliki

beberapa kelebihan dan kekuranagan.

3. Tujuan Model Pembelajaran Index Card Match

Tujuan penerapan model Index Card Match adalah untuk melatih siswa

agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamanya terhadap suatu materi pokok.

Denagan model pembelajaran ini, maka siswa akan lebih semangat dan antusias

dalam belajarnya. Selain itu, siswa akan lebih mudah memahami dan memgingat

suatu materi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Dalam model pembelajaran

Index Card Match guru sangat senang apabila siswa berani mengungkapkan

gagasan dan pandangan mereka.

Seorang guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk

mengungkapkan gagasan-gagasan alternatif mereka, sehingga siswa dapat

mengerjakan suatu persoalan dengan cara berbeda dari apa yang dijelaskan oleh

20 Kurniawati Euis, Komparasi Strategi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.
154
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guru. Dengan demikian, suasana kelas akan lebih hidup, menyenangkan, dan

siswa akan lebih bersemangat untuk selalu belajar.21

4. Langkah-langakh Penerapan Model Pembelajaran Index Card Match

Setiap model pembelajaran pasti memiliki langkah-langkah dalam

penerapannya. Begitupula dengan model pembelajaran aktif tipe Index Card

Match juga memiliki langkah-langkah saat penerapanya di kelas, ada beberapa

ahli mengemukakan pendapatnya mengenai langkah-langkah model pembelajaran

Index Card Match, antara lain akan dipaparkan pada uraian berikut.

Menurut Agus Suprijono mengemukakan langkah-langkah model

pembelajaran Index Card Metch adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan segala jenis dan bentuk peralatan untuk memotong
kertas dalam pembuatan kartu.

2. Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada
didalam kelas.

3. Bagilah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama.
4. Pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan

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

yang telah dibuat.
6. Cocokan semua kertas sehingga akan tercantum antara soal dan jawaban.
7. Setiap siswa diberi satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang

dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan soal dan
separuh yang lain akan mendapatkan jawaban.

8. Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada
yang sudah menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk duduk
berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang
mereka dapatkan kepada teman yang lain.

9. Setelah siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, mintalah
kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang
diperoleh dengan suara keras kepada temanya yang lain. Selanjutnya soal
tersebut dijawab oleh pasanganya.

10. Akhir proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan.22

21 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Pustaka Insane Media, 2018),
h. 69

22 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. (Surabaya:
Pustaka Pelajar, 2010), h. 120-121
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Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hisyam Zaini mengemukakan

langkah-langkah Penerapan pembelajaran dengan model Index Card Match adalah

sebagai berikut:

1. Guru mempersiapkan potongan-potongan kertas sebanyak separuh siswa
dalam kelas yang akan diajar.

2. Potongan-potang kertas tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian yang
sama.

3. Pada separuh bagian ditulis pertanyaan tentang materi yang diajarkan.
Setiap kertas berisi satu pertanyaan.

4. Pada separuh bagian yang lain, ditulis jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan yang telah dibuat.

5. Kemudian potongan-potongan tersebut dicampur aduk secara acak,
sehingga tercampur antara soal dengan jawaban.

6. Kertas-kertas tersebut kemudian dibagikan kepada setiap siswa, satu
siswa satu kertas. Diterangkan aturan main bahwa siswa yang mendapat
soal harus mencari temanya yang mendapat jawaban dari soal yang
diperolehnya, demikian pula sebaliknya.

7. Setelah siswa menemukan jawabanya, siswa diminta untuk duduk susuai
pasangan yang diperolehnya. Antara pasangan satu dengan yang lain
diminta untuk tidak memberi tahukan materi yang diperolehnya.

8. Setelah semua siswa menemukan pasangannya dan duduk berdekatan,
setiap pasangan diminta untuk membacakan soal yang diperoleh dengan
suara keras secara bergantian agar didengar oleh teman-teman yang lain,
kemudian pasangannya membacakan jawaban juga dengan suara keras.

9. Setelah semua pasangan membaca soal dan jawaban yang diperoleh
kemudian guru membuat klarifikasi. Bersama-sama siswa guru membuat
kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan.23

Berdasarkan langkah-langkah mengenai model pembelajaran Index Card

Match di atas, maka peneliti menggunakan model pembelajaran yang di

kemukakan oleh Hisyam Zaini, dalam langkah-langkah model pembelajaran

Index Card Match ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengikuti

pembelajaran, karena model pembelajaran ini menekankan kepada siswa untuk

saling bekerjasama dalam menyelesaikan tanggungjawabnya atau soal maupun

23 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif..., h. 69-70
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jawaban yang didapatkan. Selain itu, Siswa tidak hanya berdiam diri, akan tetapi

siswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga hal tersebut dapat

membangkitkan motivasi siswa untuk belajar yang pada akhirnya dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

5. Kelebihan dan kekurangan Model Index Card Match

Setiap model tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Begitu juga

model Index Card Match. Adapun kelebihan dan kelemahan model ini adalah

sebagai berikut:

a. Kelebihan

Adapun kelebihan dari model ini adalah sebagai:

1) Menumbuhkan kegembiraan kegiatan belajar mengajar.

2) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa.

3) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan.

4) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan

belajar.

5) Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain.24

Proses pembelajaran ini lebih menarik karena siswa mencari pasangan

sambil belajar mengenai suatu konsep atu topik dalam suasana yang

menyenangkan. Dalam membuat penilaian kesimpulan guru juga langsung

melibatkan siswa segingga siswa merasa dihargai dengan keterlibatan tersebut.

Akan tetapi kelebihan itu semua tidak akan terjadi jika tidak ada kreativitas guru

24 Ririn Nur Kholida Rambe, Jurnal Tarbiyah: Penerapan Strategi Index Card Match
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Vol 25. 2018
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atau kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses pembelajaran

melalui model Index Card Match.

b. Kelemahan

Adapun kelemahan model dapat ditemukan sebagai berikut:

1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas

dan prestasi.

2) Guru harus meluangkan waktu yang lebih.

3) Lama untuk membuat persiapan.

4) Guru harus memiliki jiwa demokrasi dan ketrampilan yang memadai

dalam hal pengelolaan kelas.

5) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk bekerja

sama dalam menyelesaikan masalah. Suasana kelas menjadi gaduh

sehingga terkadang dapat menggangu kelas lain.25

C. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains.

Kata sains ini berasal dari bahasa latin yaitu scientia, yang secara harfiah berarti

pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi khusus ilmu pengetahuan

alam atau sains.26 Menurut Carin dan Sund dalam Trioanto mendefinisikan ilmu

pengetahuan alam sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara

25 Ririn Nur Kholida Rambe, Penerapan Strategi Index Card Match Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia..., h. 15.

26 Trianto, Wawasan Ilmu Alamiah Dasar, (Perspektif Islam dan Barat), (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2007), h. 17
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teratur, berlaku umum (universal) dan berupa kumpulan data hasil observasi dan

eksperimen.27

Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan mencari tahu tentang alam

semesta 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.28 Pendidikan IPA di harapkan

dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkanya didalam

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian

pengalaman lansung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi alam

secara ilmiah.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan berlaku

secara umum yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam

yang dihasilkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan

penyusunan teori agar peserta didik mempunyai pengetahuan, gagasan, dan

konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman

melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan

penyajian gagasan-gagasan.

27 rianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktikum, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2007), h. 100

28Agus N Cahya, Panduan Aplikasi Teori-teori Belajar Mengajar Teraktual dan
Terpopuler, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 213
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2. Fungsi Pembelajaran IPA di SD/MI

Menurut Usman Samantowa, bidang studi IPA berfunsi sebagai berikut:

1). Meningkatkan rasa ingin tahu dan kesadaran mengenai berbagai jenis

lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam hubungannya dengan

pemanfaatannya dalam sehari-hari bagi manusia.

2). Mengembangkan keterampilan proses siswa agar mampu

memecahkan masalah melalui “doing science”.

3). Mengembangkan kemampuan untuk menerampkan IPA, teknologi

dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari mampu

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

4). Mengembangkan wawasan, sikap dan nilai yang berguna serta

keterkaitan dengan kemajuan IPTEK, keadaan lingkungan yang

bermanfaat bagi kehidupan sehari-haridan pelestariannya.29

Berdasarkan dan berbagai fungsi pembelajaran IPA tersebut, maka sudah

seharusnya pembelajaran IPA terintegrasi dengan berbagai pembelajaran lainnya.

Hal yersebut dikarenakan pada hakikatnya IPA merupakan alat untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan proses pembelajaran.

3. Ruang Lingkup IPA di SD/MI

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI menurut peraturan Menteri

Pendidikan Nasional bahwa standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPA

meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

29 Usman Somantowo, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta: Indeks, 2006), h.
102-103
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a. Mahluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, tumbuhan,
dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan.

b. Benda, materi, sifat-sifat dan kegunaanya meliputi cair, padat, dan gas.
c. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik,

cahaya, dan pesawat sederhana.
d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya.30

Berdasarkan ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI di atas, tidak

semuanya peneliti identifikasi, karena ruang lingkup yang akan menjadi bahan

kajian dalam pendidikan ini adalah aspek tumbuhan, yang meliputi: struktur dan

fungsi tumbuhan.

4. Tujuan Pembelajaran IPA di SD/MI

Pembelajaran sains pada tingkat sekolah dasar (SD) dikenal dengan

pembelajaran ilmu pengetahuan konsep yang masih terpadu, karena belum

dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi dan fisika.31

Adapun tujuan umum pembelajaran IPA adalah penguasaan peserta didik untuk

memahami sain dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam kehidupan sehari-

hari. Tujuan khusus yang berorientasi pada hakikat sains adalah menguasai

konsep-konsep sain yang komplekatif dan bermakna bagi peserta didik melalui

kegiatan pembelajaran.32

Menurut Sulistyorini tujuan pembelajaran IPA di SD/MI, yaitu sebagai

berikut:

a. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains,
teknologi, dan masyarakat.

30 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: Depdiknas, 2008, h. 148
31 Ahmat Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Cet ke-3, (Jakarta:

Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 172
32 Uus Toharudin Dkk, Membangun Literasi Sains Peserta Didik, (Bandung: Humaniora,

2011), h. 47
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b. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,
memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

c. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains
yang akan bermanfaat dan dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-
hari.

d. Mengembangkan kesadaran tertang peran dan pentingnya sains dalam
kehidupan sehari-hari.

e. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang
pengajaran lain.

f. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan
alam. Menghargai berbagai macam bentuk ci33ptaan Tuhan di alam
semesta ini untuk di pelajari.

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi.

Berdasarkan dari beberapa IPA di atas, maka dapat di simpulkan bahwa

pada dasarnya pembelajaran IPA membekali siswa untuk mengembangkan rasa

ingin tahu, pengetahuan, meningkatkan keterampilan proses, serta kesadaran

untuk menghargai alam ciptaan Tuhan, dan melestarikan lingkungan alam sekitar

serta sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

D. Hasil Penelitian Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti telah ada beberapa peneliti sebelumnya

yang memiliki kesamaan dengan peneliti ini. Diantara penelitian tersebut akan

dikemukakan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas’udah program studi

PAI, peneliti menyatakan bahwa upaya meningkatkan kemampuan baca

tulis Al-Qur’an melalui model Index Card Match dapat meningkatkan

kemampuan anak dalam baca tulis Al-Qur’an. Hal ini dapat dilihat pada

hasil yang diperoleh yakni pada pra siklus hasil yang di dapat sebesar

33 Sri Sulistyorini, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Sekollah Dasar, (Unnes:
Tiara Wacana, 2007), h. 40
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18,18 %,  siklus I sebesar 40,90 %, pada siklus II sebesar 72,72% dan pada

siklus III meningkat menjadi 95,45%. Berdasarkan hasil yang diperoleh

tersebut maka dapat dinyatakan bahwa penerapan model Index Card

Match berhasil dilaksankan.34

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mas’udah terdapat beberapa

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di lakukan sekarang  ini yaitu

penelitian ini lebih terfokus pada hasil belajar siswa, sedangkan fokus penelitian

yang dilakukan oleh Mas’udah adalah berpusat pada siswa. Selain itu,

perbedaannya juga terletak pada tempat penelitian yakni penelitian ini akan

dilaksanakan di MIN I Kendari, sedangkan penelitian Mas’udah dilaksanakan di

RA Muslimat NU Angin-Angin Buko Wedung, Demak. Adapun persamaannya

adalah terdapat pada metode yang digunakan yakni model pembelajaran Index

Card Match .

2. Selanjutnya, penelitian yang di lakukkan oleh Rita Jahara program studi

PAI pada tahun 2017 yang berjudul: Peningkatan Hasil Belajar PAI Melalui

Model Index Card Match Pada Siswa Kelas IV SDN Ladianta Kabupaten

Konawe Kepulauan’’ mengatakan bahwa penerapan model index Card

Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari

hasil yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Pada siklus I, memperoleh

nilai 60% dan siklus II meningkat menjadi 85%. Ini membuktikan bahwa

34 Mas’udah, Upaya Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Melalui Metode
Index Card Match Di Ra Muslimat Nu Angin-Angin Buko Wedung, Demak, Skripsi: Jurusan
Tarbiyah, Iain Walisongo, 2011
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hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dapat

dinyatakan bahwa metode Index Card Match ini berhasil di laksanakan.35

Pada penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rita Jahara dengan persamaan

penggunaan model pembelajaran Index Card Match dalam meningkatkan hasil

belajar. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan mata pelajaran

yang digunakan. Peneliti di atas menggunakan subjek kelas IV dengan mata

pelajaran PAI, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan

subjek kelas Vb dengan mata pelajaran IPA. Kemudian, perbedaan selanjutnya

terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan pada peneliti di

atas adalah di SDN Ladianta Kabupaten Konawe Kepulauan . Sedangkan penelitian

yang dilakukan sekarang adalah di MIN I Kendari .

Dari kedua kajian relevan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang akan dilakukan sekarang. Yang di mana dari adanya perbedaan-

perbedaan tersebut dapat menjadi perbandingan antara peneliti sebelumnya

dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Maka dapat ditegaskan bahwa

penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti sebelumnya dan

tentunya dari perbedaan tersebut dapat berimplikasi pada problematika yang

dihadapi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga belum pernah dilakukan di

MIN I Kendari dan bukan hasil plagiasi dari penelitian sebelumnya.

35 Rita Jahara, Peningkatan Hasil Belajar PAI Melalui Metode Index Card Match Pada
Siswa Kelas IV SDN Ladianta Kabupaten Konawe Kepulauan. Skripsi: Jurusan Tarbiyah Prodi
PAI IAIN Kendari 2017
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3. Kerangka Pikir

Guru merupakan faktor kunci dalam pembelajaran. Tindakan dapat

dipungkiri bahwa guru memegang perang penting dalam mempengaruhi

keberhasilan siswa dalam belajar di kelas. Demikian itu karena gurulah yang

merencanakan, melaksanakan, sekalugus juga mengevaluasi proses pembelajaran

yang berlangsung di kelas.

Seorang guru dalam melimih model mengajar sangat penting dan

menentukan efektif tidaknya proses pembelajaran di kelas. Penggunaan model

yang tepat dalam pembelajaran dapat menghidupkan suasana ruang kelas

sehingga pembelajaran tampak menarik dan tidak membosankan bagi siswa.

Nuansa pembelajaran yang menarik dapat menarik minat siswa untuk terlibat aktif

dalam proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan bagi siswa untuk memperoleh

pengalaman belajar yang lebih berkesan dan membantu siswa dalam menyerap

materi pelajaran dengan mudah. Karena itu, sangat penting bagi guru untuk

mempertimbangkan segala aspek kelebihan dan kekurangan dari model tertentu

sebelum diterapkan. Aspek-aspek penting yang perlu di pertimbangkan antara lain

adalah relevansi model dengan materi pelajaran, tujuan yang ingin di capai dalam

pembelajaran, kompetensi yang ingin dikembangkan, dan tidak kalah pentingnya

adalah tingkat perkembangan siswa.

Pada siswa sekolah dasar kecenderungan untuk bermain sangat dominan

dan mewarnai seluruh aktivitas dalam keseharian mereka. Karena itu,

pembelajaran harus dirancang dalam nuansa permainan yang mendidik, sehingga

siswa dapat belajar dengan perasaan senang, ceria, dan tanpa beban. Dalam
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konteks inilah, penggunaan model Index Card Match dalam pembelajaran

dipandang relevan sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

Model Index Card Match merupakan salah satu model yang menekankan

keterlibatkan siswa secara aktif melalui permainan menjodohkan kartu.

Penggunaan model Index Card Match dapat menciptakan nuansa pembelajaran

terasa seperti permainan, sehingga siswa dapat belajar dalam suasana yang ceria,

senang, dan tanpa beban. Nuansa pembelajaran yang demikian itu dapat

membangkitkan minat siswa untuk belajar, meningkatkan peran serta keterlibatan

siswa dalam proses pembelajaran, memberikan pengalaman materi pelajaran.

Pada akhirnya, hasil belajar siswa akan dapat ditingkatkan.

Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan Model
Pembelajaran Index Card Match

Kondisi Awal

Model mengajar guru kurang
berfariasi/monoton, sehingga siswa kurang
termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam
pembelajaran sehingga mengakibatkan hasil

belajar siswa rendah

Tindakan
Menerapkan model

pembelajaran Index Card Match

Kondisi Akhir
Siswa termotivasi dan berpartisipasi aktif
dalam proses pembelajaran sehingga hasil

belajar siswa meningkat
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Penjelasan dari skema di atas sebagai berikut:

Penjelasan kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru

dengan menggunakan model pembelajaran ceramah tidak ada variasi di dalam

model tersebut sehingga siswa tidak termotivasi serta berpatisipasi aktif dalam

proses pembelajaran yang akhirnya dapat membangkitkan hasil belajar siswa

rendah untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai

dengan penerapan model pembelajaran aktif tipe Index Card Match melalui model

pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif

dalam proses pembelajaran sehingga kondisi pada akhir hasil belajar siswa dengan

meningkatkan.
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