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ABSTRAK 
 

Ikasari, Ana Esti. 2013. Penerapan Model Make a Match dengan Media Flashcard 

dalam Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Kelas VB SD 

Islam Al Madina. Sarjana PGSD Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Sutji Wardhayani, SPd, M.Kes. dan Pembimbing II Dra. Yuyarti, M. Pd. 

 

Pembelajaran IPA di SD diharapkan dapat mendorong siswa untuk aktif dan 

rasa ingin tahu. Dalam pembelajaran aktivitas siswa kurang, guru cenderung 

monoton, masih menggunakan ceramah sehingga hasil belajar siswa rendah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa dapat meningkat melalui penerapan model Make a 

Match dengan media Flashcard dalam pembelajaran IPA kelas VB SD Islam Al 

Madina?. Model Make a Match dengan media Flashcard merupakan salah satu solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

mendiskripsikan keterampilan guru, aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA siswa kelas VB SD Islam Al Madina melalui 

penerapan model Make a Match dengan media Flashcard. Model Make a Match 

dengan media Flashcard dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan aktivitas 

siswa dengan memanfaatkan kartu soal dan jawaban sebagai media bermain sambil 

belajar. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas kelas VB SD Islam Al Madina. Teknik pegumpulan data 

menggunakan tes dan nontes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 25 kategori baik, pada siklus II mendapatkan skor 27 dengan kategori sangat 

baik. Aktivitas siswa siklus I mendapatkan total skor 15,9 dengan kategori cukup 

kemudian meningkat pada siklus II mendapatkan total skor 25,65 dengan kategori 

baik. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 

65,6 dengan persentase klasikal 53,8%, siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 

83,5 dengan persentase klasikal 84,6%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Make a Match 

dengan media Flashcard dinyatakan berhasil. Saran bagi guru sebaiknya lebih kreatif 

lagi dalam menciptakan permainan yang beragam sehingga siswa merasa senang dan 

lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Model Make a Match dengan 

media Flashcard tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran IPA saja melainkan 

pada mata pelajaran lainnya. Hal ini dikarenakan selain dapat meningkatkan aktivitas 

siswa, model ini juga dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar. 

 

Kata kunci : Aktivitas siswa, Model Make a Match dengan media Flashcard, Mata 

Pelajaran IPA 



 

ix 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................... 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ................................................... 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................. 

PENGESAHAN KELULUSAN .................................................................. 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................... 

PRAKATA .................................................................................................... 

ABSTRAK .................................................................................................... 

DAFTAR ISI ................................................................................................. 

DAFTAR TABEL ........................................................................................ 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... 

DAFTAR BAGAN ….................................................................................... 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH ....................................................... 

1.2.  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH ......... 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN ........................................................................ 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN .................................................................... 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1.  KAJIAN TEORI .................................................................................... 

2.1.1.   Pembelajaran IPA ….......................................................................... 

2.1.2.   Pembelajaran IPA di SD .................................................................... 

2.1.3.   Teori- teori Belajar ............................................................................. 

2.1.4.   Belajar ................................................................................................ 

2.1.5.   Pembelajaran ...................................................................................... 

2.1.6.  Aktivitas Siswa ................................................................................... 

2.1.7.   Keterampilan Guru ………………..................................................... 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

viii 

ix 

xi 

xii 

xiii 

xiv 

 

1 

6 

8 

9 

 

10 

10 

13 

15 

17 

18 

20 

24 



 

x 

2.1.8.   Hasil Belajar........................................................................................ 

2.1.9.   Model Pembelajaran Kooperatif......................................................... 

2.1.10. Media Pembelajaran ………………………………..………………. 

2.2.   KAJIAN EMPIRIS ............................................................................... 

2.3.   KERANGKA BERFIKIR  .................................................................... 

2.4.   HIPOTESIS TINDAKAN ..................................................................... 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1.  RANCANGAN PENELITIAN .............................................................. 

3.2.  PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN ........................................... 

3.3.  TEMPAT PENELITIAN DAN SUBJEK PENELITIAN ...................... 

3.4.  VARIABEL YANG DISELIDIKI ......................................................... 

3.5.  DATA DAN CARA PENGUMPULAN ................................................ 

3.6.  INDIKATOR KEBERHASILAN .......................................................... 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. HASIL PENELITIAN ............................................................................. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I..................................... 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II .................................. 

4.1.3.  Rekapitulasi Observasi Siklus I  dan II ……………………………. 

4.2. PEMBAHASAN ..................................................................................... 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian ............................................................. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian ..................................................................... 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan .................................................................................................. 

5.2 Saran ......................................................................................................... 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 

LAMPIRAN- LAMPIRAN ......................................................................... 

 

 

29 

30 

33 

34 

37 

39 

 

40 

42 

50 

50 

50 

57 

 

58 

58 

82 

110 

112 

122 

123 

 

125 

127 

128 

131 

 

 



 

xi 

DAFTAR TABEL 

  

Tabel 2.1 

Tabel 3.1 

Tabel 3.2 

Tabel 3.3 

Tabel 3.4 

Tabel 4.1 

Tabel 4.2 

Tabel 4.3 

Tabel 4.4 

Tabel 4.5 

Tabel 4.6 

Tabel 4.7 

Tabel 4.8 

Tabel 4.9 

Tabel 4.10 

Tabel 4.11 

Tabel 4.12 

Tabel 4.13 

Tabel 4.14 

Tabel 4.15 

Tabel 4.16 

Tabel 4.17 

Tabel 4.18 

Tabel 4.19 

Tabel 4.20 

Sintaks model pembelajaran kooperatif ............................................ 

KKM Kelas VB SD Islam Al Madina ……….................................... 

Kriteria Ketuntasan ............................................................................. 

Klasifikasi Kriteria Aktivitas Siswa .................................................... 

Klasifikasi Kriteria Keterampilan Guru ............................................. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I …................ 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I .............. 

Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan I…… 

Hasil Belajar Siklus I Pertemuan I ..................................................... 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II .................. 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II ............ 

Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan II…. 

Hasil Belajar Siklus I Pertemuan II ................................................... 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I .................. 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I ............. 

Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan I…. 

Hasil Belajar Siklus II Pertemuan I ................................................... 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II ................ 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II ............ 

Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan II… 

Hasil Belajar Siklus II Pertemuan II .................................................. 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I Dan II ……………………... 

Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I Dan II ……………….…... 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I Dan II……………………. 

Rekapitulasi Persentase Data Siklus I dan Siklus I………………..... 

31 

53 

55 

56 

57 

59 

63 

66 

67 

71 

75 

78 

78 

83 

87 

90 

90 

94 

98 

101 

101 

105 

107 

108 

110 

  

 



 

xii 

DAFTAR GAMBAR 

 

  

Gambar 4.1 

Gambar 4.2 

Gambar 4.3 

Gambar 4.4 

Gambar 4.5 

Gambar 4.6 

Gambar 4.7 

Gambar 4.8 

Gambar 4.9 

Gambar 4.10 

Gambar 4.11 

Gambar 4.12 

Gambar 4.13 

Gambar 4.14 

Gambar 4.15 

Gambar 4.16 

Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I ... 

Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I .. 

Diagram Hasil Belajar Siklus I Pertemuan I .................................... 

Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II….. 

Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II.. 

Diagram Hasil Belajar Siklus I Pertemuan II .................................... 

Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I…... 

Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I.. 

Diagram Hasil Belajar Siklus II Pertemuan I ................................... 

Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II…. 

Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II …… 

Diagram Hasil Belajar Siklus II Pertemuan II ................................. 

Diagram  Peningkatan  Aktivitas Siswa Siklus I Dan II ……….…… 

Diagram  Peningkatan  Keterampilan Guru Siklus I Dan II ……….. 

Diagram  Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I Dan II………… 

Diagram Rekapitulasi Siklus I Dan Siklus II………...……………… 

60 

64 

67 

72 

76 

79 

84 

88 

91 

95 

99 

102 

106 

108 

109 

111 

 

 



 

xiii 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2.1 

Bagan 3.1 

Kerangka Berfikir ................................................................. 

Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas ................................. 

37 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 

Lampiran 2 

Lampiran 3 

Lampiran 4 

Lampiran 5 

Lampiran 6 

Lampiran 7 

Lampiran 8 

Lampiran 9 

Lampiran 10 

Lampiran 11 

Lampiran 12 

Lampiran 13 

Lampiran 14 

Lampiran 15 

Lampiran 16 

Lampiran 17 

Lampiran 18 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................... 

Pedoman Penulisan Kisi- Kisi Instrument ………………… 

Kisi-Kisi Instrument ............................................................. 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa ............................... 

Lembar Pengamatan Keterampilan Guru ........................... 

Penggalan Silabus Siklus I ………………………………. 

Penggalan Silabus Siklus II …………..…………………… 

Sintak Pembelajaran …………..………………………….. 

Media Gambar Dan Flashcard ……………………..….. 

Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I … 

Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II.. 

Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I.. 

Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II .. 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Guru Siklus I Dan II……. 

Lembar Pengamatan Keterampilan Guru………….…… 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I Dan II ………. 

Catatan Lapangan ................................................................. 

Foto-Foto Kegiatan ............................................................... 

Surat-Surat Penelitian ........................................................... 

131 

132 

133 

135 

140 

145 

172 

201 

202 

207 

209 

210 

211 

212 

213 

221 

224 

228 

235 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI no 

22 tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar  menengah, menjelaskan 

IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, berisi penguasaan 

kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, digunakan 

dalam kehidupan sehari- hari untuk  memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui 

pemecahan masalah yang dapat diidentifikasikan. Jadi, pembelajaran IPA di SD/MI 

menekankan pemberian pengalaman belajar secara langsung dengan mengembangkan 

ketrampilan proses dan sikap ilmiah. 

Dalam KTSP SD/MI (2007:484)  mata pelajaran IPA bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan serta keteraturan alam ciptaan-

Nya; (2) mengembangkan pengetahuan pemahaman konsep yang bermanfaat 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) mengembangkan rasa 

ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat; (4) 

mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 

masalah sehingga dapat membuat keputusan; (5) meningkatkan kesadaran untuk 
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berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam; (6) 

meningkatkan kesadaran menghargai alam sebagai salah satu ciptaan Tuhan; (7) 

memperoleh bekal pengetahuan, konsepsi, dan ketrampilan sebagai dasar 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam adalah sebagai produk dari sebagai proses. 

Produk artinya fakta, konsep, prinsip, serta teori (M. Iskandar, 2001:1). Jadi 

pembelajarannya perlu diajarkan dengan cara tepat, berorientasi pada siswa, dan 

menggunakan media pembelajaran yang tepat. Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar minimum dicapai oleh 

peserta didik sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pemberian pengalaman belajar 

secara langsung untuk mengembangkan ketrampilan proses, sikap ilmiah didasarkan 

pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, 

pengetahuan sendiri difasilitasi oleh guru. Sesuai kenyataan dilapangan, guru sering 

mengabaikan pembelajaran IPA, masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional, terkadang tidak menggunakan media, sehingga siswa cepat bosan 

sedangkan materi yang disampaikan kurang dimengerti. 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007) dalam naskah akademik kajian 

kebijakan mata pelajaran IPA masih banyak permasalahan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil laporan beberapa lembaga internasional, perkembangan pendidikan 

di Indonesia masih rendah. Ini terbukti dari hasil TIMSS (Trends Internasional in 

Mathematics and Science Study) menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam 
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bidang IPA berada pada urutan ke-38 (dari 40negara), masih minimnya pembelajaran 

IPA di SD belum melibatkan konsep- konsep ilmiah, baru terbatas pengungkapan 

gejala- gejala alam berupa fakta, seharusnya pembelajaran itu menekankan pemberian 

pengalaman langsung, kontekstual, berpusat pada siswa, sedangkan guru bertindak 

sebagai fasilitator dengan memperkenalkan kerja ilmiah. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD Islam Al Madina, peneliti 

menemukan permasalahan di kelas VB, dimana hasil belajar IPA masih belum 

mencapai KKM yang telah ditetapkan.  Nilai terendah 52, nilai tertinggi 81 dan nilai 

rata-rata 66,53. Data menunjukkan dari 26 siswa, 10 siswa (38,46%) mendapat nilai 

di atas KKM (≥70), 16 siswa (61,54%) mendapat nilai di bawah KKM (≥70). Hasil 

belajar siswa rendah disebabkan dalam pembelajaran aktivitas siswa kurang, cepat 

bosan, masih merasa malu ketika guru meminta untuk tampil di depan kelas karena 

tidak ada rasa percaya diri. Selain itu guru cenderung monoton, masih menggunakan 

ceramah, kurang bisa membangkitkan motivasi belajar, belum menggunakan media/ 

alat peraga dalam kegiatan pembelajaran sehingga materi yang disampaikan sulit 

dipahami oleh siswa, dan menyebabkan hasil belajar siswa rendah. 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan perlu diatasi. Pemecahan masalah 

dengan menerapan model pembelajaran inovatif sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar siswa. Berdasarkan diskusi 

dengan guru kelas VB,  untuk memecahkan masalah pembelajaran IPA, bersama tim 

kolaborasi menetapkan alternatif tindakan menggunaan model pembelajaran inovatif 
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agar menyenangkan, siswa aktif, dan kreatif. Untuk memperbaiki, peneliti 

mengembangkan model Make a Match menggunakan media Flashcard. 

Model Make a Match dikembangkan oleh Lorna Curran (dalam Huda, 

2011:135), mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu 

dalam suasana menyenangkan. Model Make a Match bisa diterapkan untuk semua 

mata pelajaran di tingkatan kelas. 

Model Make a Match dikembangkan secara khusus meningkatkan proses 

pembelajaran siswa karena mempunyai beberapa kelebihan:  (1) dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik; (2)  karena ada unsur 

permainan, metode ini menyenangkan; (3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajari; (4) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; (5) efektif 

sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi; (6) efektif melatih 

kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. http://iniwebhamdan.wordpress. 

com/2012/05/30/kelebihan-dan-kekurangan-metode-pembelajaran/ 

Flashcard adalah media pembelajaran berbentuk kartu bergambar ukurannya 

seukuran postcard atau sekitar 25 x 30 cm. Kelebihan media flashcard: (1) mudah 

dibawa kemana-mana karena ukurannya seukuran postcard, (2) praktis dalam 

membuat dan menggunakannya, sehingga kapanpun anak didik bisa belajar dengan 

baik menggunakan media ini, (3) mudah diingat karena kartu ini sangat menarik, 

berisi huruf atau angka, simpel, merangsang otak lebih lama mengingat pesan pada 

kartu, (4) sangat menyenangkan digunakan sebagai media pembelajaran, dalam 

bentuk permainan (Indriana, 2011:68-69) 
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Manfaat penelitian yang dapat diambil meningkatkan aktivitas siswa, 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan hasil belajar siswa meningkat. 

Peneliti menggunakan model Make a Match terbukti dapat meningkatkan 

aktivitas siswa, sesuai penelitian Hanik Masruroh berjudul “Penerapan model 

pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas V 

SDN Oro-oro Dowo Malang”  dalam pelaksanaan model Make a Match, siswa 

menjadi aktif. Prosentase keaktivan siswa mencapai 88.5%. Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan, baik dilihat dari rata-rata maupun prosentase ketuntasan 

belajar secara klasikal. Prosentase ketuntasan belajar pra tindakan sebesar 31.7%, 

siklus 1 sebesar 79%. Pra tindakan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 52 meningkat 

menjadi 76.5 siklus-1. Persentase ketuntasan klasikal siklus-2 sebesar 91%. dari hasil 

siklus 1 sebesar 76.5 poin menjadi 88.5 poin siklus 2. Prosentase ketuntasan secara 

klasikal meningkat dari pra tindakan sampai siklus 2 sebesar 59.3%. Dengan 

demikian penelitian ini dinyatakan berhasil, karena aktivitas dan hasil belajar siswa 

semakin meningkat. 

Adapun jurnal penelitian oleh Muhammad Ainur Rofiq berjudul 

“Penggunaan media Flashcard untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

Inggris siswa kelas IV MI TPI Tambnakrejo Gurah Kediri”. Hasil penelitian 

menunjukkan pembelajaran dengan menggunakan Flashcard mengalami peningkatan 

mulai dari siklus I sampai siklus II. Peningkatan pra tindakan sebesar 60% menjadi 

72% siklus I. Kemudian meningkat menjadi 88% siklus II. Keterampilan berbicara 

juga mengalami peningkatan. Pada pra tindakan, kelompok tinggi mempunyai rata-
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rata 66,25 menjadi 70,84 siklus I kemudian siklus II menjadi 81,25. Kelompok 

sedang mempunyai rata-rata pra tindakan sebesar 50, siklus I meningkat menjadi 

66,15 kemudian di siklus II menjadi 75,32. Sedangkan kelompok rendah pra tindakan 

dengan rata-rata 35 menjadi 56,67 siklus I dan siklus II menjadi 66,46.  

Berdasarkan latar belakang  dilakukan penelitian tentang “Penerapan 

Model Make a Match dengan Media Flashcard dalam Pembelajaran IPA untuk 

Meningkatkan Aktivitas Siswa Kelas VB SD Islam Al Madina” 

 

1.2.  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1.  Perumusan Masalah 

Sesuai latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah: bagaimanakah 

cara meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan model Make a Match dengan 

media Flashcard dalam pembelajaran IPA kelas VB SD Islam Al Madina? 

Rumusan masalah dapat dirinci: 

a. Apakah model Make a Match dengan media Flashcard dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas VB SD Islam Al 

Madina? 

b. Apakah model  Make a Match dengan media Flashcard dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA pada siswa kelas VB SD 

Islam Al Madina? 
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c. Apakah model Make a Match dengan media Flashcard dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas VB SD Islam Al Madina? 

1.2.2.  Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan  masalah yang dihadapi guru kelas VB SD Islam Al 

Madina maka akan dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. Berdasarkan perumusan 

masalah peneliti merencanakan pemecahan masalah melalui penerapan model Make a 

Match dengan media Flashcard. Model Make a Match dikembangkan oleh Lorna 

Curran (dalam Huda, 2011:135), mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep 

atau topik tertentu dalam suasana menyenangkan. Flashcard adalah media 

pembelajaran berbentuk kartu bergambar ukurannya seukuran postcard atau sekitar 

25 x 30 cm. Adapun langkah-langkahnya: 

a. Menyiapkan media yang digunakan dalam model pembelajaran Make a Match 

yaitu Flashcard, berupa kartu soal, kartu jawaban beserta gambarnya. 

b. Membuka pelajaran. 

c. Melakukan apersepsi 

d. Menyampaikan pokok materi pelajaran. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi pelajaran secara klasikal. 

g. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara bermain Flashcard. 

h. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu yang dibagikan oleh guru. 

i. Siswa bermain Flashcard dengan bimbingan dari guru. 

j. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 
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k. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 

l. Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk menjelaskan kartu yang diperolehnya. 

m. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. 

n. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti. 

o. Siswa dan guru melakukan evaluasi. 

 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA melalui penerapan model Make a Match dengan media Flashcard pada siswa 

kelas VB SD Islam Al Madina. 

Tujuan Khusus:  

a. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Make a Match dengan media Flashcard pada siswa kelas VB SD Islam Al 

Madina.  

b. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

IPA melalui model Make a Match dengan media Flashcard pada siswa kelas VB 

SD Islam Al Madina. 

c. Meningkatkan hasil belajar melalui model Make a Match dengan media 

Flashcard IPA pada siswa kelas VB SD Islam Al Madina. 
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1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak 

pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai: 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan menjadi landasan dalam 

melaksanakan pembelajaran IPA agar aktivitas siswa dapat meningkat. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

1.4.2.1.  Bagi Siswa 

a. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran  

b. Meningkatkan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

c. Meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran. 

d. Menciptakan situasi belajar menyenangkan. 

1.4.2.2.  Bagi Guru  

a. Menggali kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. 

b. Membantu guru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. 

c. Memberikan pengetahuan cara mengajar yang disenangi siswa sehingga guru 

dapat meningkatkan hasil belajar. 

1.4.2.3.  Bagi Sekolah 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan hasil belajar 

yang lebih optimal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  KAJIAN TEORI 

2.1.1.  Pembelajaran IPA 

2.1.1.1.  Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu produk dan proses. Produk adalah 

fakta-fakta, konsep-konsep dan prinsip-prinsip, serta teori-teori. Prosedur yang 

digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari alam termasuk prosedur empirik 

dan analisis (M. Iskandar, 2001:1). 

Berdasarkan Depdiknas (2007) IPA (sains) merupakan suatu kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan berupa gejala- gejala alam. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, 

atau prinsip saja tetapi juga suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan 

menjadi wahana peserta didik untuk mempelajari diri sendiri, alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari 

(KTSP, 2007:484). 

IPA adalah suatu ilmu pengetahuan, berisi argument, konsep mempelajari 

tentang alam sekitar, diperoleh melalui pengalaman untuk proses penyelidikan, 

penyusunan dan penyajian gagasan. 
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2.1.1.2.  Hakikat IPA 

Makna alam meliputi fenomena/ perilaku/ karakteristik dikemas menjadi 

sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah, dilakukan oleh 

manusia. Pada hakikatnya IPA dapat dilihat dari segi produk, proses, sikap ilmiah, 

dan teknologi. Keempatnya mempunyai keterkaitan yang erat. Dimensi tersebut akan 

dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

2.1.1.2.1.  IPA sebagai Produk 

M. Iskandar (2001:2-4) IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil 

kegiatan empirik dan kegiatan analitik, dilakukan oleh para ilmuan selama berabad- 

abad. Bentuk IPA sebagai produk adalah fakta, konsep, prinsip, dan teori. Jika 

ditelaah lebih lanjut maka fakta- fakta merupakan hasil dari kegiatan empirik dalam 

Ilmu Pengetahuan Alam sedangkan konsep, prinsip dan teori dalam IPA merupakan 

hasil dari kegiatan analitik. 

Hakikat IPA sebagai produk adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan 

pengamatan atau observasi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pemahaman 

kemampuan anak. http://kristinayantiportofolio.blogspot.com/ 

IPA sebagai produk contohnya yaitu setelah guru menjelaskan materi proses 

daur air dan peristiwa alam, anak dapat memahami konsep daur air, macam- macam 

peristiwa alam, dan kegiatan manusia yang dapat merubah permukaan bumi.  

2.1.1.2.2.   IPA sebagai Proses 

M. Iskandar (2001:5) IPA sebagai proses yaitu bagaimana mengumpulkan 

fakta- fakta dan menghubungkannya. Para ilmuan mempergunakan berbagai prosedur 

http://kristinayantiportofolio.blogspot.com/
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empirik dan prosedur analitik dalam usaha untuk memahami alam semesta ini. 

Prosedur- prosedur tersebut merupakan proses ilmiah atau proses sains. 

IPA sebagai proses merupakan kegiatan melalui tahapan-tahapan yang telah 

terorganisir dengan baik, berpedoman pada metode ilmiah bertujuan untuk 

memperoleh suatu informasi atau data baru. 

Melalui model make a match dengan media flashcard dan gambar siswa 

dapat memahami materi daur air dan peristiwa alam.  

2.1.1.2.3.  IPA sebagai Sikap Ilmiah 

Hakikat IPA sebagai sikap ilmiah dapat mempengaruhi pola pikir dan 

pemahaman siswa ke arah yang lebih baik sehingga dapat membangkitkan daya 

kreatifitas. Contohnya ketika siswa maju kedepan kelas untuk membacakan kartu 

yang diperolehnya, dia akan memperoleh rasa keberanian dan percaya diri.  

2.1.1.2.4.   IPA sebagai Teknologi 

IPA sebagai teknologi mempelajari lingkungan dengan berbagai produk 

teknologi untuk memenuhi keperluan kehidupan sehari- hari. Pendekatan STS 

(science technology society) merupakan pembelajaran yang mengacu konsep, 

kurikulum, dan masalah yang dihadapi masyarakat sebagai dampak penerapan 

teknologi (hakikat-ipa-dan-pendidikan-ipa.pdf). Contohnya ketika siswa telah 

mempelajari daur air, siswa mengetahui alat pengukur curah hujan.  

Hakikat IPA merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, 

gagasan, konsep yang berasal dari fenomena/ perilaku/ karakteristik dikemas menjadi 
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sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan 

oleh manusia. 

2.1.2.  Pembelajaran IPA di SD  

Berdasarkan KTSP SD/ MI (2006:484-485) merupakan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

berupa fakta, konsep, atau prinsip saja. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri, alam sekitar, prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kehidupan sehari- hari dimanfaatkan untuk  memenuhi kebutuhan hidup 

manusia melalui pemecahan masalah yang dapat diidentifikasikan. Jadi, 

pembelajarannya di SD/MI menekankan pemberian pengalaman belajar secara 

langsung dengan mengembangkan ketrampilan proses dan sikap ilmiah. 

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan serta keteraturan alam ciptaan-Nya 

b. Mengembangkan pengetahuan pemahaman konsep-konsep yang bermanfaat 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, kesadaran adanya hubungan 

saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, masyarakat 

d. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah sehingga dapat membuat keputusan 
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e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam 

f.  Meningkatkan kesadaran menghargai alam sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsepsi, dan ketrampilan sebagai dasar 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, tumbuhan, 

lingkungan,  serta kesehatan 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya 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. 

Teori belajar yang menonjol di dalam pendidikan IPA adalah teori piaget 

dan teori konstruktivisme. Teori piaget menguraikan perkembangan kognitif dari 

masa bayi sampai masa dewasa. Sedangkan teri kontruktivistik menekankan bahwa 

peserta didik tidak menerima begitu saja ide-ide dari orang lain. Mereka membangun 

sendiri dalam pikiran mereka ide-ide tentang peristiwa alam dari pengalaman 

sebelum mereka mendapat pelajaran di sekolah. Ide-ide yang mereka bentuk dan 

pengajaran IPA yang mereka dapat di sekolah disimpan di dalam struktur kognitif 

mereka (M. Iskandar, 2001:22-23). 
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Anak-anak Sekolah Dasar mempunyai kecenderungan sebagai berikut: 

beranjak dari hal-hal yang kongrit, memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu 

kebutuhan, terpadu, dan melalui proses manipulatif. Pembelajaran terpadu adalah 

pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif anak. 

Pembelajaran IPA di SD di sesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik 

serta karakteristiknya. Dilihat dari kemampuan berfikir dan karakteristik peserta didik 

maka strategi pembelajaran di Sekolah Dasar perlu dibedakan dengan pembelajaran 

di jenjang yang lebih tinggi. 

2.1.3.  Teori- teori Belajar 

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang belajar. 

Dalam setiap pembelajaran mempunyai sudut pandang berbeda, dari sinilah teori 

belajar terbentuk. Thomas B. Roberts (dalam Lapono dkk, 2008: 1-43) membagi teori 

belajar menjadi 4: 

2.1.3.1.  Teori Belajar Behaviorisme 

Teori Behaviorisme didasarkan pemikiran bahwa belajar merupakan salah 

satu jenis perilaku peserta didik yang dilakukan secara sadar. Individu berperilaku 

apabila ada rangsangan, sehingga dapat dikatakan peserta didik akan belajar apabila 

menerima rangsangan dari guru.  

Ada 3 jenis teori belajar menurut Teori Behaviorisme yaitu teori (1) 

Respondent Conditioning; (2) Operant Conditioning; (3) Observational Learning 

atau Social-Cognitive Learning. 
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2.1.3.2.  Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif, dan 

berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental struktur ingatan atau cognition 

dalam aktifitas belajar. Cognition diartikan sebagai aktifitas mengetahui, 

memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan (Lefrancois,1985). 

Tekanan utama psikologi kognitif adalah struktur kognitif, yaitu perbendaharaan 

pengetahuan pribadi individu yang mencakup ingatan jangka panjangnya. Psikologi 

kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu aktif mencari dan 

menyeleksi informasi untuk diproses. Teori belajar kognitivisme juga dapat disebut 

sebagai : (1) perkembangan kognitif; (2) kognisi sosial; (3) pemrosesan informasi. 

2.1.3.3.  Teori Belajar Konstruktivisme 

Pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran didasari oleh 

kenyataan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi 

kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah dimilikinya. Oleh sebab itu 

konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan 

yang telah ada dalam diri mereka. Peserta didik akan mengaitkan materi baru dengan 

materi pembelajaran lama. 

2.1.3.4.  Teori Belajar Humanisme 

Teori Humanisme didasarkan pada pemikiran bahwa belajar merupakan 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap 

manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, 
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pengagungan, dan cinta dari orang lain. Dalam proses pembelajaran, kebutuhan-

kebutuhan tersebut perlu diperhatikan agar peserta didik tidak merasa dikecewakan. 

Dari teori belajar diatas, dapat kita lihat pada masing-masing teori belajar 

memiliki sudut pandang yang khas dalam menjelaskan pengertian dan hakikat belajar 

serta pembelajaran, akan tetapi semuanya saling melengkapi satu sama lain dan 

memiliki dampak pedagogis yang relatif sama. Teori belajar yang menonjol di dalam 

pendidikan IPA adalah teori konstruktivisme, karena mengacu pada kenyataan setiap 

individu memiliki kemampuan untuk mengkontruksi kembali pengetahuan yang telah 

dimilikinya. 

2.1.4.  Belajar 

Setiap manusia akan mengalami suatu proses untuk mendapatkan 

pengetahuan, yang disebut belajar. Sesuai pendapat Suprijono (2010:3) belajar 

merupakan proses mendapatkan pengetahuan, dimana guru bertindak sebagai 

pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak- banyaknya kepada 

peserta didik. Sejalan Sardiman (2011:20) belajar merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, 

mendengarkan, dan meniru. Belajar akan lebih baik jika si subjek belajar mengalami 

atau melakukannya. 

Menurut Hamalik (2011:36) belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman, suatu proses, kegiatan, dan perubahan kelakuan. 

Sesuai pendapat Baharuddin (2008:11) belajar merupakan proses untuk mencapai 

berbagai macam kompetensi, ketrampilan, dan sikap. Sedangkan Daryanto (2010:2) 
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belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan melalui pengalaman sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Rifa’i (2009:82) mengemukakan belajar merupakan proses penting 

perubahan perilaku setiap orang yang mencakup perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi seseorang. Kemudian Hamalik 

(2011:48-50) mengungkapkan ciri-ciri belajar: 

a. Belajar bukan terjadi secara wajar, memerlukan proses latihan 

b. Belajar dapat berupa perubahan fisik dan mental 

c. Hasil belajar sifatnya relatif permanen 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan belajar adalah proses 

mendapatkan pengetahuan, memperoleh perubahan tingkah laku, penampilan, yang 

bertujuan untuk mencapai berbagai macam kompetensi, ketrampilan, dan sikap. 

Kegiatan belajar seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, berinteraksi 

dengan alam sekitar. 

2.1.5.  Pembelajaran  

Guru mempunyai tugas utama di sekolah untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang inovatif, sebelum memilih model perlu memahami pengertian 

tentang pembelajaran. 

Pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Seperti pendapat 

Suprijono (2010:13), pembelajaran merupakan dialog interaktif  antara guru dan 

siswa melalui proses organik dan konstruktif. Sejalan pendapat Sanjaya (2011:104) 
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pembelajaran merupakan usaha peserta didik untuk mempelajari bahan pelajaran 

sebagai akibat perlakuan guru. 

Menurut Hamalik (2011: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, secara prosedural 

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Karakteristik pembelajaran mendidik (Lapono, 2008:4.125) : a) menekankan 

proses kegiatan belajar, b) mengutamakan strategi untuk mendorong dan melancarkan 

proses belajar peserta didik, c) diarahkan untuk membantu peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan, d) pembelajaran bukan hanya menyampaikan informasi 

langsung kepada peserta didik 

Sanjaya (2011:107-111) menjelaskan ciri-ciri pembelajaran dalam konteks 

standar proses pendidikan: a) pembelajaran adalah proses berpikir, b) proses 

pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak, c) pembelajaran berlangsung 

sepanjang hayat. UNESCO (1996)  merumuskan ciri pembelajar sepanjang hayat 

didukung empat pilar pendidikan universal: 1) belajar untuk menguasai ilmu 

pengetahuan (learning to know), 2) ketrampilan (learning to do), 3) mengembangkan 

diri secara maksimal (learning to be) , 4) hidup bermasyarakat (learning to live 

together). 

Dari beberapa pendapat, simpulan  pembelajaran merupakan proses organik 

dan konstruktif, merubah stimulus dari lingkungan seseorang kesejumlah informasi 

melalui suatu kombinasi dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 
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perlengkapan, prosedural yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.1.6.  Aktivitas Siswa 

Untuk mencapai pembelajaran berkualitas perlu adanya kesesuaian antar 

model, interaksi guru dengan siswa, sedangkan siswa bertindak sebagai pelaku utama. 

Menurut Djamarah (2008: 82-95) aktivitas siswa adalah suatu kegiatan dilakukan 

oleh siswa bersifat fisik maupun mental. Kadar daya serap anak didik terhadap materi 

pelajaran bervariasi sesuai tingkat keberhasilannya. Ada beberapa aspek untuk 

membedakan peserta didik, yaitu: perbedaan biologis (ciri-ciri individu anak didik 

yang dibawa sejak lahir), intelektual (kemampuan yang bersifat bawaan), dan 

psikologis (perbedaan karakteristik yang dipengaruhi oleh bawaan dan lingkungan).  

Siswa adalah suatu organisme hidup, dalam diri siswa terkandung banyak 

kumungkinan dan potensi hidup dan sedang berkembang. Pendidikan modern lebih 

menitikberatkan pada aktivitas sejati, dimana siswa belajar sambil bekerja. Dengan 

bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan sikap dan nilai. 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Para ahli 

mengklasifikasi macam aktivitas, Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2011:89-91) 

membagi aktivitas siswa dalam 8 kelompok: 

a. Visual activities, termasuk membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lainbekerja atau 

bermain. 
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b. Lisan (Oral activities), mengemukakan suatu fakta atau perinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Mendengarkan (Listening activities), mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. 

d. Menulis (Writing activities), menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

e. Menggambar (Drawing activities), Menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram peta, dan pola. 

f. Metrik (Motor  pameran), melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, 

dan berkebun. 

g. Mental (Mental activities), merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan 

h. Emosional (Emotional activities), minat, membedajan, berani, tenang, dan lain-

lain. 

Belajar memerlukan keaktivan, senada pendapat Djamarah (2008: 38), 

menjelaskan aktivitas-aktivitas siswa: 
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a. Mendengarkan 

Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar. Ketika seorang guru 

menjelaskan materi pelajaran dengan berceramah, maka siswa mendengarkan apa 

yang disampaikan.  

b. Memandang 

Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu objek. Di dalam kelas, 

seorang siswa memandang papan tulis berisi tulisan yang baru saja ditulis guru. 

Tulisan menimbulkan kesan dan selanjutnya tersimpan dalam otak. 

c. Meraba, membau, dan mengecap 

Aktivitas meraba, membau, dan mengecap merupakan indra manusia sebagai alat 

untuk kepentingan belajar. Aktivitas meraba, membau, ataupun mengecap dapat 

dikatakan belajar, apabila semua aktivitas itu didorong oleh kebutuhan, dan 

motivasi untuk mencapai tujuan. 

d. Menulis dan Mencatat 

Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas 

belajar. Kegiatan mencatat merupakan aktivitas yang sering dilakukan. Pada 

waktu seseorang mendengarkan ceramah, dia akan mencatat pokok pikiran yang 

dianggap penting. 

e. Membaca 

Membaca adalah jalan menuju ke pintu ilmu pengetahuan. Setiap orang 

mempunyai cara dan tehnik berbeda dalam membaca. Ada yang membaca buku 

sambil mendengarkan radio, ada orang membaca buku dengan suara. 
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f. Membuat Ikhtisar atau ringkasan dan mengaris bawahi 

Ikhisar atau ringkasan dapat membantu dalam hal mengingat atau mencari 

kembali materi saat belajar. 

g. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan 

Semua tabel, diagram, dan bagan dicantumkan di buku bertujuan untuk 

memperjelas penjelasan yang dibuat. Dengan menghadirkan tabel, diagram, dan 

bagan dapat menumbuhkan pemahaman dalam waktu yang relatif singkat. 

h. Mengingat 

Mengingat termasuk salah satu aktivitas belajar. Perbuatan mengingat jelas sekali 

terlihat ketika seseorang sedang menghafal bahan pelajaran, berupa dalil, kaidah, 

pengertian, rumus, dan sebagainya. 

i. Berfikir 

Berfikir termasuk salah satu aktivitas belajar. Dengan berfikir seseorang 

memperoleh penemuan baru, menjadi tahu tentang hubungan antara sesuatu.  

j. Latihan atau Praktek 

Belajar sambil berbuat termasuk latihan untuk memperkuat ingatan. Dengan 

banyak latihan kesan-kesan yang diterima lebih fungsional. 

Aktivitas siswa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa, bersifat 

fisik maupun mental dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Aktivitas belajar meliputi: (1) mendengarkan; (2) memandang, (3) membaca, 

membau, mencicipa/ mengecap; (4) menulis dan mencatat; (5) membaca; (6) 

membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggaris bawahi; (7) mengamati tabel- tabel, 
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diagram- diagram, dan bagan- bagan; (8) mengingat; (9) berfikir; (10) latihan atau 

praktek. 

Indikator aktivitas siswa yang akan digunakan dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model Make a Match dengan media Flashcard: kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran  (Emotional activities), menanggapi apersepsi dengan 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Mental activities, oral activities), 

memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan (Listening activities, 

Visual activities), memperhatikan media pembelajaran berupa gambar (Visual 

activities), keaktifan siswa dalam pembelajaran (Motor  activities), mengikuti 

permainan Make a Match dengan media Flashcard (Motor  activities, oral activities), 

melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya (Motor  

activities), mengerjakan tugas/ evaluasi (Writing activities, Drawing activities).  

2.1.7.  Keterampilan Guru 

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar terletak pada kreatifitas guru 

merancang kegiatan bermakna, mempunyai keterampilan dalam mengelola 

pembelajaran. Salah satu keterampilan hendaknya dimiliki oleh seorang guru adalah 

mengajar (Daryanto, 2010:159). Agar lebih jelas mengenai pengertian mengajar, 

maka akan dipaparkan definisi mengajar. 

Mengajar adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan yang 

mendukung berlangsungnya proses belajar menanamkan pegetahuan kepada anak 

didik (Sardiman, 2011:47-48).  
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Guru hendaklah mempunyai ketrampilan dalam mengajar agar dapat 

mengelola proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Usman  (2011:74-108) 

mengungkapkan beberapa keterampilan guru: 

2.1.7.1.  Keterampilan membuka (set induction) 

Set induction ialah upaya guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan kondisi belajar kondusif agar perhatian siswa terpusat pada materi 

pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Komponen 

keterampilan membuka pelajaran: (1) menarik perhatian siswa; (2) menimbulkan 

motivasi siswa; (3) memberi acuan; (4) membuat kaitan antara materi yang telah 

dikuasai siswa. 

2.1.7.2.  Keterampilan bertanya (questioning skills) 

Bertanya memegang peranan penting dalam pembelajaran, pertanyaan yang 

tersusun tepat akan memberikan pengaruh positif pada siswa. Komponen bertanya 

dasar: (1) pertanyaan jelas dan singkat; (2) pemberian acuan; (3) pemindahan giliran; 

(4) penyebaran; (5) pemberian waktu untuk berpikir; (6) pemberian tuntunan. 

2.1.7.3.  Keterampilan menjelaskan (explaning skills) 

Menjelaskan maksudnya penyajian informasi lisan diorganisasi secara 

sistematik. Ciri utama kegiatan menjelaskan yaitu penyampaian informasi yang 

dirancang dengan baik dan disampaikan berdasarkan urutanya. Penyajian suatu 

penjelasan harus memperhatikan empat hal, yaitu: (1) kejelasan; (2) penggunaan 

contoh dan ilustrasi; (3) pemberian tekanan; (4) penggunaan balikan. 
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2.1.7.4.  Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan, memelihara 

kondisi belajar optimal, dengan mengembalikan susasana belajar yang kondusif bila 

terjadi gangguan dalam kegiatan pembelajaran. Komponen keterampilan  mengelola 

kelas: (1) menunjukkan sikap tanggap; (2) memberi perhatian; (3) memusatkan 

perhatian kelompok; (4) memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas; (5) menegur; (6) 

memberi penguatan. 

2.1.7.5.  Keterampilan mengadakan variasi (variation skills) 

Variasi (stimulus) merupakan suatu kegiatan guru dalam proses belajar-

mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 

pembelajaran siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh 

partisipasi. Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi: a) variasi dalam 

cara mengajar guru, b) variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, c) 

variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. 

2.1.7.6.  Keterampilan membimbing diskusi kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu  proses yang teratur, melibatkan sekelompok 

siswa dalam interaksi, bertukar informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan 

masalah. Komponen keterampilan membimbing diskusi: (1) memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan; (2) memperluas masalah atau urunan pendapat; (3) menganalisis 

pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa; (5) menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi; (6) menutup diskusi. 
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2.1.7.7.  Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru untuk 

memberikan perhatian kepada setiap siswa serta terjadinya interaksi yang lebih akrab 

antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Komponen keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu: (1) keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar; (4) meterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

2.1.7.8.  Keterampilan memberi penguatan (reinforcement skills) 

Penguatan adalah segala bentuk respon, bersifat verbal ataupun nonverbal, 

yang merupakan modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, bertujuan 

untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai 

suatu dorongan ataupun koreksi. 

Prinsip penggunaan penguatan, yaitu: (1) kehangatan dan keantusiasan; (2) 

kebermaknaan; (3) menghindari penggunaan respons yang negative. 

2.1.7.9.  Keterampilan menutup pelajaran (closure) 

Closure ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk menutup dan mengetahui 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Komponen menutup pelajaran: (1) merangkum 

materi  yang telah dipelajari; (2) memusatkan perhatian siswa pada pokok 

pembahasan materi pelajaran; (3) mengorganisasi kegiatan yang telah dilaksanakan; 

(4) memberikan tindak lanjut. 
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Selain menguasai kedelapan keterampilan, Sanjaya (2011:17-22) guru juga 

memiliki empat kompetensi dasar: (1) pedagogis merupakan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, (2) kepribadian merupakan kemampuan yang berhubungan 

dengan pengembangan kepribadian seorang guru sebagai sosok yang menjadi teladan, 

(3) sosial merupakan kemampuan guru dalam berinteraksi dengan masyarakat, (4) 

profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas an 

mendalam. 

Mengajar merupakan salah satu ketrampilan guru untuk mengelola proses 

pembelajaran, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ada 9 komponen 

keterampilan guru: (1) keterampilan membuka; (2) bertanya; (3) menjelaskan; (4) 

mengelola kelas; (5) mengadakan variasi; (6) membimbing diskusi kelompok kecil; 

(7) mengajar kelompok kecil dan perseorangan; (8) memberi penguatan; (9) menutup 

pelajaran. 

Indikator keterampilan guru yang akan digunakan dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model Make a Match dengan media flashcard adalah membuka 

pelajaran (membuka pelajaran), mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang daur 

air dan peristiwa alam (bertanya), menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  

tentang daur air dan peristiwa alam (menjelaskan), menggunakan media flashcard 

dan gambar (mengadakan variasi), membimbing siswa dalam diskusi dengan 

pasangannya (membimbing diskusi kelompok kecil), mengelola kelas (mengelola 

kelas), memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian bintang (memberi 

penguatan), menutup pelajaran (menutup). 
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2.1.8.  Hasil Belajar 

Keterampilan guru serta aktivitas siswa yang berkembang dalam 

pembelajaran akan menghasilkan nilai, perilaku siswa, peningkatan prestasi. Hal 

tersebut pertanda hasil belajar siswa mengalami perubahan secara optimal. 

Ada beberapa pengertian tentang hasil belajar menurut para ahli, salah 

satunya yaitu Rifa’i (2009:85) mengungkapkan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar . Aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung yang dipelajari oleh peserta didik. 

Adapun pengertian dari Sugandi (2007:63) hasil belajar merefleksikan 

keleluasaan, kedalaman, dan kompleksitas (secara bergradasi) dan digambarkan 

secara jelas serta dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan sebagai hasil dari pembelajaran yang sudah 

mengalami proses belajar. Menurut Bloom (dalam Suprijono: 2010:5-7) hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku meliputi pola perbuatan, nilai, 

pengertian, sikap, apresiasi, keterampilan mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Perubahan terjadi karena adanya perubahan perilaku dari peserta 

didik setelah mengikuti proses belajar. 

Indikator hasil belajar mengacu pada nilai KKM SD Islam Al Madina mata 

pelajaran IPA yaitu ≥70. 
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2.1.9.  Model Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama- sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu 

kelompok atau satu tim (Isjoni, 2011:15). Sejalan dengan pendapat Slavin (2010:4) 

pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran dimana para siswa bekerja 

dalam kelompok- kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran.  

Cooperative learning merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

dimana siswa bekerja dalam kelompok- kelompok kecil untuk saling membantu. 

Sesuai pendapat Suprijono (2010:54-65) mendiskripsikan pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. 
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Tabel 2.1 

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Terdiri Dari 6 Fase 

 

Fase-fase Perilaku Guru 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan dan 

menyiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada peserta 

didik secara verbal 

Fase 3: Organize students into 

learning teams 

Mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang tata cara pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan transisi 

yang efisien 

Fase 4: Assist team work and study 

Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama peserta 

didik mengerjakan tugasnya 

Fase 5: Test on the materials 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didik mengenai 

materi pembelajaran atau kelompok- 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6: Provide recognition 

Memberikan penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha 

dan prestasi individu maupun kelompok 

(Suprijono, 2012:65) 

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yaitu Make a Match. Model 

pembelajaran ini dikembangkan oleh Lorna Curran (dalam Huda, 2011:135), yaitu 

siswa mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam 

suasana yang menyenangkan. Model Make a Match ini bisa diterapkan untuk semua 

mata pelajaran dan tingkatan kelas. 
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Langkah- langkah pembelajaran Make a Match: 

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik yang cocok untuk 

sesi review (persiapan menjelang tes atau ujian). 

b. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu. 

c. Mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Misalnya: pemegang kartu 

yang bertuliskan RUMPUT berpasangan dengan  pemegang kartu KAMBING, 

atau pemegang kartu yang berisi MADU berpasangan dengan pemegang kartu 

LEBAH. 

d. Siswa dapat bergabung dengan 2 atau 3 siswa lain yang memegang kartu yang 

berhubungan. Misalnya, pemegang kartu 3 + 3 membentuk kelompok dengan 

pemegang kartu 2 X 3 dan 12 : 2. 

Kelebihan dari model Make a Match adalah sebagai berikut : 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik 

b. Metode ini menyenangkan karena ada unsur permainan 

c. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari 

d. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

e. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi 

f. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar 

(http://iniwebhamdan.wordpress.com/2012/05/30/kelebihan-dan-kekurangan-metode-

pembelajaran/ diakses pada 13 Januari 2013 pukul 11: 42 WIB.) 

http://iniwebhamdan.wordpress.com/2012/05/30/kelebihan-dan-kekurangan-metode-pembelajaran/
http://iniwebhamdan.wordpress.com/2012/05/30/kelebihan-dan-kekurangan-metode-pembelajaran/
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Model Make a Match yaitu suatu model pembelajaran dimana setiap siswa 

mencari pasangannya dengan mencocokan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang 

telah diberikan kepada setiap siswa. 

2.1.10.  Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/ wahana yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran (Sugandi, 

2007:30).  

Sedangkan menurut Indriana (2011:13-69) media adalah alat saluran 

komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak 

dari medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber 

pesan (a source)dengan penerima pesan (a receiver).  

Ciri-ciri umum media pengajaran: 

a. Media menekankan pada keperagaan. 

b. Media merupakan bentuk komunikasi antara guru dengan siswa. 

c. Media merupakan alat bantu utama dalam kegiata pembelajaran. 

d. Media berkaitan erat dengan metode mengajar. 

Flashcard merupakan salah satu dari media pembelajaran. Flashcard adalah 

media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang ukurannya seukuran dengan 

postcard atau sekitar 25 x 30 cm. Gambar yang ditampilkan dalam kartu tersebut 

adalah gambaran tangan atau foto, atau gambar/foto yang sudah ada atau ditempelkan 

pada lembaran kartu- kartu tersebut. Gambar yang ada pada media ini merupakan 

rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan pada bagian belakangnya. 



34 

 

 

 

Kelebihan media flashcard adalah sebagai berikut: 

a. Mudah dibawa kemana- mana karena ukurannya seukuran postcard 

b. Praktis dalam membuat dan menggunakannya, sehingga kapanpun anakdidik bisa 

belajar dengan baik menggunakan media ini 

c. Gampang diingat karena kartu ini bergambar sangat menarik perhatian, berisi 

huruf atau angka yang simple dan menarik, sehingga merangsang otak untuk 

lebih lama mengingat pesan dalam kartu tersebut 

d. Media ini juga sangat menyenangkan sebagai media pembelajaran, bahkan bisa 

digunakan dalam bentuk permainan 

Flashcard merupakan suatu media pembelajaran yang berupa kartu gambar 

disertai dengan sebuah pertanyaan atau jawaban. Cara bermainnya yaitu siswa 

mencari pasangan (jawaban) dari setiap pertanyaan yang  telah ditulis dalam kartu 

tersebut. 

 

2.2.  KAJIAN EMPIRIS 

Melalui model Make a Match terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, sesuai dengan penelitian Nur Rakhmad yang berjudul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Metode Make a Match pada siswa kelas VI SD 

Gisikdrono 02 Semarang”. Hasil penelitian siklus I dengan rata- rata 2,0 kualifikasi 

cukup siklus II menjadi 2,8 kualifikasi baik dan pada siklus III meningkat menjadi 

3,7 dengan kualifikasi sangat baik. sedangkan aktivitas siwa pada siklus I 
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memperoleh nilai rata- rata 2,0 kualifikasi cukup aktif,setelah dilakukan perbaikan 

siklus II diperoleh nilai rata- rata 2,6 kualifikasi baik, pada siklus III diperoleh nilai 

rata- rata 3,1 kualifikasi sangat baik. Hasil belajar siswa nilai rata- rata ulangan pada 

siklus I yaitu 66 kualifikasinya cukup, meningkat pada siklus II yaitu 70,8 

kualifikasinya baik, dan pada siklus III menjadi 78,6 kualifikasinya sangat baik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diah Hastami berjudul 

“Peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Make a Match 

pada siswa kelas V SDN Tandang02 Semarang” hasil penelitian menunjukkan siklus 

I keterampilan guru skor rata- rata 2 kriteria cukup, aktivitas siswa mendapatkan skor 

rata- rata 1,8 dengan kriteria cukup, hasil belajar siswa mendapatkan nilai rata- rata 

41,4  kategori kurang, prosentase ketuntasan mencapai 61,2%. Pada siklus II 

keterampilan guru skor rata- rata 2,9 kriteria baik, aktivitas siswa skor 2,2 kriteria 

baik, hasil belajar siswa nilai rata- rata 86,1 kriteria baik presentase ketuntasan 

mencapai 86,1%, pada siklus III keterampilan guru mendapatkan skor rata- rata 3,7 

kriteria baik sekali, aktivitas siswa mencapai 3,1 kriteria baik sekali, hasil belajar 

siswa nilai rata- rata 86,4 kriteria baik sekali, ketuntasan hasil belajar siswa pada 

siklus III mencapai 94,4%. 

Melalui media Flashcard terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasri Wahyu berjudul 

“ Pemanfaatan Media Flashcard Hijaiyah Dengan Pendekatan Beyond Centers And 

Circle Time (Bcct) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal Huruf Hijaiyah 

Pada Kelompok Bermain (Play Group) Di Paud Aisyiyah Trenggalek” data sumber 
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guru diperoleh hasil sebesar 83, 33% kriteria baik sekali. Data hasil observasi proses 

pemanfaatan sumber data siswa diperoleh hasil sebesar 82,29%  kriteria baik sekali. 

Sedangkan hasil uji tes diperoleh J hitung 0 dengan db=20=1=19 dan taraf signifikan 

5%maka diperoleh J tabel 52. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa J hitung ≤ J 

tabel.  (http://jk.tp.ac.id/ diakses pada tanggal 26 Februari 2013 pukul 13: 43 WIB) 

Adapun penelitian yang dilakukan Rita Kusumawati dengan judul 

“Pengembangan Media Flashcard Tema Binatang untuk Anak Kelompok B Di 

Taman Kanak-Kanak Asemjajar Surabaya” model pengembangan yang digunakan 

dalam pengembangan media flashcard ini adalah model pengembangan Arief S. 

Sadiman dengan subjek uji coba 2 orang ahli materi, 2 orang ahli media dan siswa 

kelompok B TK Asemjajar. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah angket dan observasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 

rumus persentase. Hasil analisis data mengenai kualitas media berupa angket pada 

ahli materi diperoleh sebesar 88,89% termasuk dalam kategori baik sekali, ahli media 

68,5% termasuk dalam kategori baik dan hasil observasi siswa pada uji coba 

perseorangan sebesar 88,89% dengan kategori baik sekali. Dari uji coba kelompok 

kecil diperoleh persentase sebesar 87,7% dan uji coba kelompok besar sebesar 

73,46% masing-masing termasuk dalam kategori baik sekali. 

(http://jk.tp.ac.id/pengembangan-media-flashcard-tema-binatang-untuk-anak-

kelompok-b-di-taman-kanak-kanak-asemjajar-surabaya), diakses pada tanggal 24 

Februari 2013 pukul 19: 35 WIB. 

http://jk.tp.ac.id/
http://jk.tp.ac.id/pengembangan-media-flashcard-tema-binatang-untuk-anak-kelompok-b-di-taman-kanak-kanak-asemjajar-surabaya
http://jk.tp.ac.id/pengembangan-media-flashcard-tema-binatang-untuk-anak-kelompok-b-di-taman-kanak-kanak-asemjajar-surabaya
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2.3.  KERANGKA BERFIKIR 

Secara skematis alur pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Pelaksanaan Make a Match dengan Media Flashcard 

 Aktivitas belajar siswa kurang dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran  
 Guru cenderung monoton, masih menggunakan metode ceramah 

 Hasil belajar siswa rendah. 

Pelaksanaan tindakan  melalui  Make a Match dengan media 

Flashcard: 

1. Menyiapkan media yang digunakan dalam model pembelajaran Make a 

Match yaitu Flashcard, berupa kartu soal dan kartu jawaban beserta 

gambarnya 

2. Membuka pelajaran 

3. Melakukan apersepsi 

4. Menyampaikan pokok materi pelajaran 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi pelajaran secara 

klasikal 

7. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara bermain 

menggunakan Flashcard 

8. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu yang dibagikan oleh guru 

9. Siswa bermain Flashcard dengan bimbingan dari guru 

10. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya 

11. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin 

12. Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk menjelaskan kartu yang 

diperolehnya 

13. Siswa bersama- sama dengan guru membuat kesimpulan terhadap 

materi yang telah dipelajari 

14. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti 

15. Siswa dan guru melakukan evaluasi 

 Aktivitas siswa  meningkat  

 Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat. 

 Hasil belajar IPA. meningkat. 

 

KONDISI 

AKHIR 

PELAKSANAAN 

 

KONDISI 

AWAL 
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Skema kerangka berpikir di atas menunjukan bahwa pada kondisi awal, 

pembelajaranIPA belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor 

guru dan siswa. Guru cenderung monoton, masih menggunakan metode ceramah; 

aktivitas belajar siswa kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; siswa masih 

merasa malu ketika guru meminta siswa untuk tampil di depan kelas karena tidak 

adanya rasa percaya diri pada diri siswa; guru belum menggunakan media/ alat 

peraga yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran; sehingga hasil belajar siswa 

rendah. 

Kondisi seperti ini membuat peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan 

untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model Make 

a Match dengan media Flashcard. Dengan menggunakan model Make a Match 

dengan media Flashcard siswa dapat terlibat dalam pembelajaran sehingga siswa 

akan lebih aktif menemukan pasangannya. Siswa akan mencari dengan cepat 

pasangan yang cocok dengan kartu yang dia dapat. Melalui  model pembelajaran ini 

diharapkan dapat menambah aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan 

meningkatkan hasil belajarnya 

Dengan menerapkan model Make a Match  menggunakan  media Flashcard 

diharapkan dapat memberikan peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas  dan 

hasil belajar siswa. Selanjutnya dapat memberikan  kontribusi atau masukan bagi 

guru untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar siswa 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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2.4.  HIPOTESIS TINDAKAN 

Melalui penerapan model Make a Match dengan media Flashcard, dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, ketrampilan guru, dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA  pada siswa kelas VB SD Islam Al Madina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah PTK. Dalam pelaksanaannya terdapat 

empat tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2011:16) 

3.1.1. Perencanaan 

Arikunto (2011: 17) menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

Dalam tahap perencanaan meliputi: 

a. Mengkaji materi pembelajaran IPA kelas VB yang akan dilakukan tindakan 

penelitian beserta indikator-indikatornya. 
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b. Konsultasi dengan guru dan kepala sekolah dalam rangka mempersiapkan 

penelitian. 

c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang telah 

ditetapkan dengan menerapkan model Make a Match. 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa kartu soal dan jawaban sebagai media 

atau sumber belajar bagi siswa. 

e. Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar yang berupa tes tertulis, dan lembar kerja 

siswa. 

f. Menyiapkan lembar observasi, catatan lapangan untuk mengamati aktivitas siswa 

dan keterampilan guru. 

3.1.2.  Pelaksanaan Tindakan 

Arikunto (2011:18), menjelaskan pelaksanaan tindakan merupakan 

penerapaan isi rancangan mengenai tindakan kelas. Pelaksanaan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu melalui penerapan model Make a Match 

dengan media Flashcard. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam dua siklus, 

siklus 1 dan 2. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 

3.1.3.  Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan, dilakukan oleh pengamat. Kegiatan 

observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru kelas VB SD Islam Al Madina 

untuk mengadakan pengamatan langsung pada kegiatan pembelajaran IPA guna 

menyesuaikan data dan informasi yang diperoleh.  
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3.1.4.  Refleksi 

Setelah mengkaji kegiatan pembelajaran yang berlangsung yaitu aktivitas 

belajar siswa dan keterampilan guru serta melihat ketercapaian indikator kinerja 

siklus pertama, peneliti mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Peneliti bersama tim kolaborasi membuat 

perencanaan untuk menindak lanjuti siklus pertama untuk dilaksanakan pada siklus 

kedua. Peneliti melihat apakah indikator kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai 

atau belum. Jikaa belum tercapai, peneliti melanjutkan siklus berikut sampai 

mencapai indikator kinerja yang ditetapkan. 

 

3.2.  PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini ditetapkan berdasarkan tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas. Tahap penelitian adalah: 

3.2.1.  Rancangan Penelitian Siklus I 

3.2.1.1.  Perencanaan 

a. Menentukan pokok bahasan yaitu Daur Air dan Peristiwa Alam. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan model Make 

a Match dengan media Flashcard. 

c. Menyiapkan media pada siklus pertama pertemuan I untuk melaksanakan 

pembelajaran kegunaan air dan daur air, pada pertemuan II untuk melaksanakan 

pembelajaran pengaruh kegiatan manusia terhadap daur air dan menghemat air. 
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d. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku teks, kartu soal, dan 

kartu jawaban 

e. Menyiapkan lembar observasi, catatan lapangan untuk mengamati  aktivitas 

siswa dan keterampilan guru, dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

Make a Match dengan media Flashcard. 

f. Menyiapkan alat evaluasi berupa kisi-kisi soal, tes tertulis dan lembar kerja siswa 

beserta kunci jawabannya.  

g. Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran. 

3.2.1.2.  Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti melalui penerapan model 

Make a Match dengan media Flashcard meliputi: 

a. Menyiapkan media pembelajaran berupa kartu soal, kartu jawaban beserta 

gambarnya. 

b. Membuka pelajaran. 

c. Appersepsi tentang air. 

d. Menyampaikan pokok materi pelajaran yaitu kegunaan air dan daur air. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegunaan air dan daur air. 

g. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara bermain Flashcard. 

h. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu yang dibagikan oleh guru. 
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i. Guru memberi contoh cara mencari pasangan yang sesuaidengan kartu yang 

diperoleh oleh siswa. 

j. Siswa bermain Flashcard dengan bimbingan guru. 

k. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

l. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 

m. Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk menjelaskan kartu yang diperolehnya. 

n. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. 

o. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti. 

p. Siswa dan guru melakukan evaluasi. 

Pertemuan II  

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti melalui penerapan model 

Make a Match dengan media Flashcard meliputi: 

a. Menyiapkan media pembelajaran berupa kartu soal dan kartu jawaban beserta 

gambarnya. 

b. Membuka pelajaran. 

c. Appersepsi tentang hujan asam. 

d. Menyampaikan pokok materi pelajaran yaitu pengaruh kegiatan manusia terhdap 

daur air dan menghemat air. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pengaruh kegiatan manusia 

terhadap daur air dan menghemat air. 
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g. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara bermain Flashcard. 

h. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu yang dibagikan oleh guru. 

i. Guru memberi contoh cara mencari pasangan yang sesuaidengan kartu yang 

diperoleh oleh siswa. 

j. Siswa bermain Flashcard dengan bimbingan guru. 

k. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

l. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 

m. Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk menjelaskan kartu yang diperolehnya. 

n. Siswa bersama- sama dengan guru membuat kesimpulan terhadap materi yang 

telah dipelajari. 

o. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti. 

p. Siswa dan guru melakukan evaluasi. 

3.2.1.3.  Observasi  

a. Mengamati aktivitas belajar siswa terhadap model Make a Match dengan media 

Flashcard 

b. Mengamati keterampilan guru saat menerapkan model Make a Match dengan 

media Flashcard 

c. Mencatat kekurangan saat pembelajaran dengan menggunakan model Make a 

Match dengan media  Flashcard sebagai catatan lapangan. 
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3.2.1.4.  Reflesi 

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan melalui hasil 

observasi, catatan lapangan selama pembelajaran. 

b. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada 

pelaksanaan tindakan siklus I. 

c. Membuat daftar permasalahan pembelajaran yang terjadi pada pelaksanaan 

tindakan dari segi aktivitas siswa, ketrampilan guru dan hasil belajar siswa siklus  

3.2.2.  Rancangan Penelitian Siklus II 

3.2.2.1.  Perencanaan 

Adapun perencanaan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 

a. Menentukan pokok bahasan yaitu Daur Air dan Peristiwa Alam. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan model Make 

a Match dengan media Flashcard. 

c. Menyiapkan media pada siklus kedua pertemuan I untuk melaksanakan 

pembelajaran peristiwa alan di Indonesia, pada pertemuan II untuk melaksanakan 

pembelajaran kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

d. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku teks, kartu soal, dan 

kartu jawaban 

e. Menyiapkan lembar pengamatan  aktivitas siswa dan keterampilan guru, 

observasi, lembar wawancara, dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model Make a Match dengan media Flashcard. 
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f. Menyiapkan alat evaluasi berupa kisi-kisi soal, tes tertulis dan lembar kerja siswa 

beserta kunci jawabannya.  

g. Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran. 

3.2.2.2.  Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti melalui penerapan model 

Make a Match dengan media Flashcard meliputi: 

a. Menyiapkan media pembelajaran berupa kartu soal dan kartu jawaban beserta 

gambarnya. 

b. Membuka pelajaran. 

c. Appersepsi tentang banjir. 

d. Menyampaikan pokok materi pelajaran yaitu peristiwa alam di Indonesia. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang peristiwa alam di Indonesia. 

g. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara bermain Flashcard. 

h. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu yang dibagikan oleh guru. 

i. Guru memberi contoh cara mencari pasangan yang sesuaidengan kartu yang 

diperoleh oleh siswa. 

j. Siswa bermain Flashcard dengan bimbingan guru. 

k. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

l. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 

m. Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk menjelaskan kartu yang diperolehnya. 
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n. Siswa bersama- sama dengan guru membuat kesimpulan terhadap materi yang 

telah dipelajari. 

o. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti. 

p. Siswa dan guru melakukan evaluasi. 

Pertemuan II 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti melalui penerapan model 

Make a Match dengan media Flashcard meliputi: 

a. Menyiapkan media pembelajaran berupa kartu soal dan kartu jawaban beserta 

gambarnya. 

b. Membuka pelajaran. 

c. Appersepsi tentang sawah. 

d. Menyampaikan pokok materi pelajaran yaitu kegiatan manusia yang dapat 

merubah permukaan bumi. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pengaruh kegiatan manusia yang 

dapat merubah permukaan bumi. 

g. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara bermain Flashcard. 

h. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu yang dibagikan oleh guru. 

i. Guru memberi contoh cara mencari pasangan yang sesuaidengan kartu yang 

diperoleh oleh siswa. 

j. Siswa bermain Flashcard dengan bimbingan guru. 
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k. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

l. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 

m. Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk menjelaskan kartu yang diperolehnya. 

n. Siswa bersama- sama dengan guru membuat kesimpulan terhadap materi yang 

telah dipelajari. 

o. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti. 

p. Siswa dan guru melakukan evaluasi. 

3.2.2.3.  Observasi  

a. Mengamati aktivitas belajar siswa terhadap model Make a Match dengan media 

Flashcard 

b. Mengamati keterampilan guru saat menerapkan model Make a Match dengan 

media Flashcard 

c. Mencatat kekurangan saat pembelajaran dengan menggunakan model Make a 

Match dengan media  Flashcard sebagai catatan lapangan. 

3.2.2.4.  Refleksi  

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan melalui hasil 

observasi, catatan lapangan selama pembelajaran pada siklus II. 

b.  Menganalisis proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada 

pelaksanaan tindakan siklus II 

c. Membuat daftar permasalahan pembelajaran yang terjadi pada pelaksanaan 

tindakan dari segi aktivitas siswa, ketrampilan guru dan hasil belajar siswa. 
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3.3.  TEMPAT PENELITIAN DAN SUBJEK PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan di SD Islam Al Madina, terletak di Jalan Menoreh 

Utara IX No. 57 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Subjek penelitian adalah 

seluruh siswa kelas VB SD Islam Al Madina tahun pelajaran 2012/ 2013. Jumlah 

siswa yang diteliti sebanyak 26, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 

Selain itu, guru mata pelajaran IPA kelas VB juga menjadi subjek penelitian. 

 

3.4.  VARIABEL YANG DISELIDIKI 

Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Make 

a Match dengan media Flashcard  

b. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Make a 

Match dengan media Flashcard  

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Make a 

Match dengan media Flashcard 

 

3.5.  DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1.  Sumber Data 

Penelitian tindakan kelas di SD Islam Al Madina, menggunakan beberapa 

data. Data yang digunakan bersumber dari: 
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a. Siswa kelas VB SD Islam Al Madina, datanya berupa aktivitas siswa. Jumlah 

siswa yang diteliti sebanyak 26, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 9 siswa 

perempuan. 

b. Guru mata pelajaran IPA kelas VB SD Islam Al Madina, datanya berupa hasil 

observasi keterampilan guru dan catatan lapangan tentang kegiatan pembelajaran. 

3.5.2.  Jenis Data 

3.5.2.1.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. Data kuantitatif berupa hasil belajar IPA siswa kelas VB SD Islam Al 

Madina yang di ambil dengan cara memberikan evaluasi pada setiap akhir siklus. 

3.5.2.2.  Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap suatu 

mata pelajaran(kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang 

baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, 

kepercayaan diri, motivasi belajar, dapat dianalisis secara kualitatif (Arikunto, 

2011:131). Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, lembar pengamatan keterampilan guru, serta catatan 

lapangan dalam pembelajaran IPA melalui model Make a Match dengan media 

Flashcard. 
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3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini meliputi teknik tes 

dan non tes. 

3.5.3.1. Tes 

Dalam penelitian ini tes dilakukan dalam proses dan setiap akhir siklus yang 

berupa tes tertulis dan tes lisan. Untuk teknik tes, alat pengumpul data berupa 

pemberian soal secara tertulis, selama siklus penelitian berlangsung, tiap siklus 

direncanakan dua kali pertemuan. 

3.5.3.2.  Non tes 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai: (1) 

keterampilan guru saat menerapkan model Make a Match; (2) keaktivan siswa dalam 

pembelajaran; (3) pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. Observasi 

yang dilakukan kepada guru yang sedang mangajar IPA dengan lembar pengamatan 

terlampir.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi gambar yang 

berupa foto-foto dan video pada saat kegiatan pembelajaran IPA berlangsung. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk bukti bahwa peneliti telah 

melakukan penelitian dan juga untuk melihat kembali kegiatan-kegiatan yang sudah 

dilakukan selama kegiatan berlangsung. 
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c. Catatan lapangan 

Catatan lapangan ditulis oleh guru pengamat dengan menuliskan kekurangan 

saat pembelajaran berlangsung. Catatan ini digunakan untuk merefleksi kegiatan yang 

telah dilaksanakan.  

3.5.4.  Teknik Analisis Data 

3.5.4.1.  Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif pembelajaran IPA model Make 

a Match dengan media Flashcard dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan 

menentukan mean atau rerata, median, skor terendah dan skor tertinggi. Data 

kuantitatif akan disajikan dalam bentuk porsentase. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut :  

a. Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor =  x 100% (rumus bila menggunakan skala 100%) 

(Poerwanti, 2008:6-15) 

Dimana: 

B = skor yang diperoleh 

 = skor teoritis 

b. Mengelompokkan data  

Data yang di peroleh kemudian dikelompokkan menggunakan rumus Sturges 

sebagai berikut : 
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 b = 1 + 3,3 log n 

Kemudian menentukan panjang interval perkelas (p). Ditentukan dengan 

melihat terlebih dahulu rentang data.  

Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah 

Selanjutnya dapat dihitung nilai p dengan rumus: 

p =  
       

 
 

Panjang interval kelas diartikan sebagai selisih batas atas dan batas bawah 

(Sukestiyarno dan Wardono,2009:26). 

c. Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Pada penelitian kali ini, batas minimal nilai ketuntasan peserta didik 

berpedoman pada KKM yang terdapat pada kebijakan SD Islam Al Madina. Untuk 

mata pelajaran IPA telah ditetapkan KKM siswa yaitu 70. Jadi ketuntasan belajar 

siswa dapat dicapai ≥70 secara individu, apabila siswa mendapat <70% maka siswa 

tersebut belum tuntas dan harus mengikuti remidial. 

Tabel 3.1 

KKM SD Islam Al Madina 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

( Hasil KKG SD Islam Al Madina) 

d. Menentukan ketuntasan klasikal 

% ketuntasan belajar klasikal  =  

(Aqib, 2010:41) 
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e. Rata-rata hasil belajar 

Nilai rata-rata =  

(Aqib, 2010:40) 

3.5.4.2  Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Make a Match dengan media 

Flashcard dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam 

kalimat yang dipisah–pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Poerwanti, dkk (2008:6.8-6.9) mengemukakan langkah-langkah dalam 

mengolah data skor pada domain afektif, yaitu: 

a. Menentukan rentang skor 

b. Menentukan skor terendah 

c. Menentukan skor tertinggi 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Rentang skor yang digunakan adalah 1–4 dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika 1 deskriptor tampak atau tak tampak 

Penghitungan data skor dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

R = skor terendah 
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T = skor tertinggi  

n = banyaknya skor  = (T – R) + 1  

Hamid dan Herrhyanto (2008: 5.3) untuk menentukan nilai Ki (i =1, 2, 3) 

menggunakan rumus: 

Letak Ki=  (n+1) = x 

Nilai Ki = nilai data ke-x + angka dibelakang koma pada x (nilai data ke-(x+1) – nilai 

data ke-x) atau 

Nilai Ki = Letak Ki + (R-1) 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

K2 ≤ skor < K3 Baik 

K1 ≤ skor < K2 Cukup 

R ≤ skor < K1 Kurang 

 

Dari perhitungan diatas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan kategori nilai pada ketrampilan guru dan aktivitas siswa. 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Kriteria Nilai Ketrampilan Guru 

 

Skor  Nilai  

26,5≤ skor ≤  32  Sangat Baik 

20   ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8      ≤ skor < 13,5  Kurang 
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Tabel 3.4 

Klasifikasi Kriteria Nilai Aktifitas Siswa 

 

Skor Nilai 

26,5≤ skor ≤  32  Sangat Baik 

20   ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8      ≤ skor < 13,5  Kurang 

 

 

3.6.  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Melalui penerapan model Make a Match dengan media Flashcard dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas VB SD 

Islam Al Madina. Indikator keberhasilannya adalah: 

a. Aktifitas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Make a Match dengan media Flashcard meningkat dengan kriteria sekurang- 

kurangnya baik (20   ≤ skor < 26,5). 

b. Keterampilan guru melalui penerapan model Make a Match dengan media 

Flashcard meningkat dengan kriteria sekurang- kurangnya baik (20   ≤ skor < 

26,5). 

c. Dalam pembelajaran IPA 80% siswa kelas VB Islam Al Madina mengalami 

ketuntasan belajar individual sebesar ≥70. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  HASIL PENELITIAN 

Penerapan model Make a Match dengan media Flashcard terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga hasil belajar IPA dapat ditingkatkan. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 

dua siklus, masing-masing siklus dua kali pertemuan. Berikut akan dipaparkan hasil 

penelitian peningkatan aktivitas siswa kelas VB SD Islam Al Madina pembelajaran 

IPA melalui Penerapan model Make a Match dengan media Flashcard. 

4.1.1.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1.  Pertemuan I 

4.1.1.1.1. Deskripsi Observasi Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan I, dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

 

No Indikator aktivitas siswa Hasil yang diamati Jumlah 

Skor 

Rata- 

rata  
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran   

15 7 2 2 43 1,7 

2 Menanggapi apersepsi dengan 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru  

14 7 3 2 45 1,7 

3 Memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi yang diberikan  

7 16 2 1 49 1,9 

4 Memperhatikan media 

pembelajaran berupa gambar  

6 10 6 4 60 2,3 

5 Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran  

14 10 1 1 41 1,6 

6 Mengikuti permainan Make a 

Match dengan media Flashcard  

6 14 4 2 54 2 

7 Melaksanakan kerja kelompok 

yaitu berdiskusi dengan 

pasangannya  

10 12 2 2 48 1,8 

8 Mengerjakan tugas/ evaluasi  8 12 2 4 54 2 

Jumlah  394 15 

Rata- rata skor 51% 1,9 

Kriteria Cukup 

 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Make a Match dengan media Flashcard siklus I pertemuan I di atas, 

diperoleh jumlah keseluruhan yaitu 15. Sehingga diperoleh skor rata-rata 1,9 dengan 

persentase 51%. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus I pertemuan I masuk 

dalam kriteria cukup. 
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Gambar 4.1 Diagram Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, diperoleh jumlah skor 43. Hal ini 

ditunjukkan 15 siswa mendapat skor 1, 7 siswa mendapat skor 2, 2 siswa mendapat 

skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 1,7, 

berarti sebagian besar siswa telah duduk di tempat duduk masing- masing, membawa 

peralatan, tetapi ada beberapa siswa yang belum belajar sebelumnya sehingga siswa 

tidak menyiapkan materi. 

Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru diperoleh jumlah skor 45. Hal ini ditunjukkan 14 siswa mendapat skor 1, 7 siswa 

mendapat skor 2, 3 siswa mendapat skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh siswa yaitu 1,7. Siswa telah memperhatikan guru, menjawab 

1,7 1,7 
1,9 

2,3 

1,6 

2 
1,8 

2 

0

1

2

3

4

sk
o

r 



61 

 

 

 

pertanyaan yang diberikan, tetapi sebagian siswa belum bisa memahami apersepsi, 

dan belum berani mengungkapkan pendapat. 

Memperhatikan penjelasan guru sesuai materi diperoleh skor 49. Hal ini 

ditunjukkan 7 siswa mendapat skor 1, 16 siswa mendapat skor 2, 3 siswa mendapat 

skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor diperoleh siswa 1,9. Sebagian besar 

siswa telah fokus dan mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi hanya beberapa 

siswa yang berani bertanya tentang materi, dan menjawab pertanyaan secara individu. 

Memperhatikan media pembelajaran berupa gambar diperoleh jumlah skor. 

60. Ada 6 siswa mendapat skor 1, 10 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 

3, 4 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,3. Dalam 

mengikuti pembelajaran sebagian siswa berbicara dengan teman di dekatnya, dan ada 

yang bermain sendiri. Ketika guru menjelaskan aturan main Make a Match dengan 

media Flashcard sebagian besar siswa telah paham, siswa samangat belajar melalui 

model Make a Match dengan media Flashcard. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran diperoleh jumlah skor 41. Hal ini 

ditunjukkan 14 siswa mendapat skor 1, 10 siswa mendapat skor 2, 1 siswa mendapat 

skor 3, 1 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 1,6. 

Dalam mengikuti pelajaran siswa komunikatif dalam mencari pasangan sehingga 

setiap siswa telah menemukan pasangannya masing- masing. Namun beberapa siswa 

kurang cepat dalam mencari pasangannya dan tidak mau berdiskusi dengan 

pasangannya. 
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Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard diperoleh 

jumlah skor 54. Hal ini ditunjukkan 6 siswa mendapat skor 1, 14 siswa mendapat skor 

2, 4 siswa mendapat skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa yaitu 2. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa dapat menemukan 

pasangannya sesuai dengan waktu yang diberikan karena siswa mencari pasangan 

secara aktif. Namun masih ada beberapa siswa yang belum tertib dan masih 

menukarkan kartunya. 

Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya 

diperoleh jumlah skor 48. Hal ini ditunjukkan 10 siswa mendapat skor 1, 12 siswa 

mendapat skor 2, 2 siswa mendapat skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh siswa yaitu 1,8. Setiap pasangan sudah menyampaikan pendapat 

menggunakan bahasa mudah dipahami, dan hasil yang disampaikan tepat. Tetapi 

siswa belum dapat menyampaikan pendapat dengan suara yang keras dan belum 

semua pasangan berani menyampaikan isi kartu di depan kelas. 

Mengerjakan tugas/ evaluasi diperoleh jumlah skor 54. Hal ini ditunjukkan 8 

siswa mendapat skor 1, 12 siswa mendapat skor 2, 2 siswa mendapat skor 3, 4 siswa 

mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2. Dalam pembelajaran 

siswa telah mengerjakan evaluasi sesuia petunjuk, dan secara individu. Namun ada 

beberapa siswa yang masih membuka buku dan belum mengumpulkan evaluasi tepat 

waktu. 
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4.1.1.1.2.  Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I untuk pertemuan I, dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I 

 

No Indikator Perolehan Skor PI 

1 Membuka pelajaran  2 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang daur 

air dan peristiwa alam 

2 

3 Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang 

daur air dan peristiwa alam  

2 

4 Menggunakan media Flashcard dan gambar  4 

5 Membimbing siswa dalam diskusi dengan 

pasangannya  

4 

6 Mengelola kelas  4 

7 Memberikan penguatan kepada siswa dengan 

pemberian bintang  

4 

8 Menutup pelajaran  2 

Jumlah skor 24 

Persentase 75% 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pertemuan I dapat dijelaskan 

penerapan model Make a Match dengan media Flashcard dalam mengelola materi 

pembelajaran IPA memperoleh skor 24 dengan persentase 75%. Dari perolehan data 

tersebut disimpulkan keterampilan guru dalam proses pembelajaran siklus I 

pertemuan I masuk dalam kategori baik 
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Gambar 4.2. Diagram Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I 

 

Berikut hasil observasi keterampilan guru siklus I pertemuan I: 

Membuka pelajaran, mendapatkan skor 2. Guru telah melakukan apersepsi 

dan mengaitkan dengan kehidupan nyata,  tetapi belum bisa menarik perhatian siswa, 

meskipun sudah memberikan sedikit motivasi pada siswa. 

Mengajukan pertanyaan kepada siswa, mendapatkan skor 2. Guru telah 

mengungkapkan beberapa pertantaan secara jelas dan memfokuskannya pada suatu 

masalah, tetapi pertanyaan yang diajukan kurang menyebar dan pemberian waktu 

untuk berfikir masih kurang. 

Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa 

alam, mendapatkan skor 2. Penjelasan tentang daur air dan peristiwa alam sudah 
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menggunakan kalimat komunikatif dan telah menggunakan contoh serta ilustrasi. 

Namun, guru belum menggunakan tekanan dan belum dapat menarik perhatian siswa.  

Menggunakan media Flashcard dan gambar, mendapatkan skor  4. Guru 

telah menggunakan media yang menarik, sesuai materi, dapat dipahami siswa, dan 

dapat terlihat oleh semua siswa.  

Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya, mendapatkan skor 

4. Guru telah membimbing siswa secara individual, secara kelompok, menjalin 

kerjasama dengan siswa, dan memberi tugas sesuai kebutuhan siswa. 

Mengelola kelas, mendapatkan skor 4. Dalam pengelolaan kelas, guru telah 

berhasil melaksanakan tugasnya dengan benar. Guru dapat membagi perhatian, 

memberi penguatan, menemukan serta memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah, dengan menciptakan pembelajaran menyenangkan. 

Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian bintang, 

mendapatkan skor 4. Penguatan berupa bintang diberikan kepada siswa yang telah 

menemukan pasangannya terlebih dulu, hal ini menimbulkan motivasi kepada siswa 

untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Guru memberikan penguatan, secara hangat 

dan antusias, bermakna, menghindari penguatan yang bersifat negative, serta 

menimbulkan motivasi siswa untuk belajar.  

Menutup pelajaran, mendapatkan skor 2. Guru telah meninjau kembali, 

mengevaluasi, tetapi belum memberi kesempatan siswa untuk bertanya, dan masih 

ada beberapa materi yang belum disimpulkan oleh guru. 
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4.1.1.1.3.  Paparan Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan data hasil penelitian siklus I pertemuan I mengenai hasil belajar 

IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard diperoleh: 

Tabel 4.3 

Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan I 

  

Nilai Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

22- 33 2 7,7% Tidak Tuntas 

34- 45 5 19,3% Tidak Tuntas 

46- 57 2 7,7% Tidak Tuntas 

58- 69 2 7,7% Tidak Tuntas 

70- 81 13 50% Tuntas 

82-93 1 3,8% Tuntas 

94- 100 1 3,8% Tuntas 

Jumlah 26 100%  

 

Tabel 4.4 

Hasil belajarSiklus I Pertemuan I 

  

No Pencapaian Siklus I Pertemuan I 

1. Nilai rata-rata 62,3 

2. Nilai terendah 30 

3. Nilai tertinggi 100 

4. Siswa yang belum tuntas 11 

5. Siswa yang Tuntas 15 

6. Persentase ketuntasan belajar 57,7% 

 

Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa hasil 

belajar IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard siswa 

kelas VB diperoleh nilai rata-rata pada kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan I 
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yaitu 62,3 dengan ketuntasan belajar klasikal 57,7% yaitu 15 siswa tuntas belajar 

dengan mendapatkan nilai ≥ 70 dan masih ada 11 atau 42,3% siswa belum tuntas. 

Pada siklus I pertemuan Inilai tertinggi yaitu 100 nilai terendah  30. Hasil nilai siswa 

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel daftar nilai   siswa siklus I pertemuan I 

pada lampiran. 

Berdasarkan tabel hasil belajar pada siklus I pertemuan I diatas, 

selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Belajar Siklus I Pertemuan I 

 

4.1.1.1.4.  Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I pertemuan I diperoleh data berupa 

catatan lapangan, hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi keterampilan guru, 

dan hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes tertulis pada evaluasi saat 

pembelajaran IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard 

perlu dianalisis kembali bersama guru pamong sebagai kolaborator untuk bahan 
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pertimbangan memperbaiki pembelajaran untuk siklus I pertemuan II. Adapun 

refleksinya adalah sebagai berikut : 

a.  Aktivitas siswa  

Aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori cukup. Ada 

beberapa indikator yang perlu ditingkatkan diantaranya: kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran ada beberapa siswa yang belum belajar sebelumnya sehingga 

siswa tidak menyiapkan materi, menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan 

dari guru perlu ditingkatkan karena pada saat guru memberikan pertanyaan masih 

terdapat siswa yang diam tidak memperhatikan, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

karena beberapa siswa kurang cepat dalam mencari pasangannya, siswa masih merasa 

malu ketika maju di depan kelas. 

b.  Keterampilan guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah baik, 

namun ada beberapa keterampilan yang harus ditingkatkan diantaranya: membuka 

pelajaran karena belum bisa menarik perhatian siswa serta tanpa memberikan 

motivasi pada siswa, mengajukan pertanyaan  karena pertanyaan yang diajukan 

kurang menyebar dan pemberian waktu untuk berfikir masih kurang, menjelaskan 

materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa alam belum 

menggunakan tekanan dan belum dapat menarik perhatian siswa, ketika menutup 

pelajaran belum memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan belum 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  
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c.  Hasil belajar siswa  

Siklus I pertemuan I rata- rata hasil belajar siswa yaitu 62,3 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 57,7% yaitu 15 siswa tuntas belajar dengan mendapatkan 

nilai ≥ 70 dan masih ada 11 atau 42,3% siswa belum tuntas sehingga perlu 

ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya. 

Berdasarkan hasil refleksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPA penerapan model Make a Match dengan media Flashcard perlu 

diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus I pertemuan II karena indikator keberhasilan 

yang diinginkan belum terpenuhi secara menyeluruh, masih ada kekurangan setiap 

variabel sehingga perlu ditingkatkan. 

4.1.1.1.5.  Revisi 

Sesuai dengan kekurangan yang masih ada, maka perlu diadakan revisi. Hal 

yang perlu diperbaiki pada siklus I pertemuan II adalah : 

a.  Aktivitas siswa 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran perlu ditingkatkan dengan cara 

memberikan PR agar siswa belajar sebelumnya sehingga sudah menyiapkan materi. 

Sebaiknya siswa diberikan motivasi agar mau menjawab pertanyaan dari guru, aktif 

dalam mencari pasangannya, mau berdiskusi dengan pasangan, serta tidak malu untuk 

maju kedepan kelas.  

b.  Keterampilan guru 

Kemampuan  guru  membuka pelajaran perlu ditingkatkan karena belum bisa 

menarik perhatian siswa, serta tanpa memberikan motivasi pada siswa. Sebaiknya 
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guru mengajukan pertanyaan  secara menyebar dan memberi tambahan waktu untuk 

berfikir. Dalam menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan 

peristiwa alam hendaknya guru menggunakan tekanan supaya dapat menarik 

perhatian siswa. Saat siswa perempuan dan laki- laki merasa maju kedepan kelas, 

sebaiknya guru membujuk mereka dengan berada ditengah- tengah mereka. Ketika 

menutup pelajaran guru perlu memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

c. Hasil belajar 

Hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan I yaitu 62,3 dengan ketuntasan 

belajar klasikal 57,7% yaitu 15 siswa tuntas belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 70 

dan masih ada 11 atau 42,3% siswa belum tuntas. Hasil tersebut belum memenuhi 

kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 80% siswa tuntas belajar 

dengan memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM)  ≥ 70. 

4.1.1.2.  Pertemuan II 

4.1.1.2.1.  Deskripsi Observasi Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I untuk pertemuan II, dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

 

No Indikator aktivitas siswa Hasil yang 

diamati 

Jumlah 

Skor 

Rata- 

rata 

Skor 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran   

10 12 1 3 49 1,9 

2 Menanggapi apersepsi dengan 

menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru  

7 12 3 4 56 2,2 

3 Memperhatikan penjelasan guru tentang 

materi yang diberikan  

9 10 6 1 51 1,9 

4 Memperhatikan media pembelajaran 

berupa gambar  

6 14 2 4 56 2,2 

5 Keaktifan siswa dalam pembelajaran  6 16 2 2 52 2 

6 Mengikuti permainan Make a Match 

dengan media Flashcard  

6 10 6 4 60 2,3 

7 Melaksanakan kerja kelompok yaitu 

berdiskusi dengan pasangannya  

8 10 4 4 56 2,2 

8 Mengerjakan tugas/ evaluasi  10 8 4 4 54 2,1 

Jumlah     434 16,8 

Rata- rata skor 52,1% 2,1 

 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Make a Match dengan media Flashcard siklus I pertemuan II di 

atas, diperoleh jumlah keseluruhan yaitu 16,7. Sehingga diperoleh skor rata-rata 2,1 

dengan persentase 52,1%. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus I pertemuan II 

masuk dalam kriteria cukup. 
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Gambar 4.4 Diagram Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, diperoleh jumlah skor 49. Hal ini 

ditunjukkan 10 siswa mendapat skor 1, 12 siswa mendapat skor 2, 1 siswa mendapat 

skor 3, 3 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 1,9. 

Ketika pembelajaran akan dimulai, sebagian besar siswa telah duduk di tempat duduk 

masing- masing, membawa peralatan seperti buku paket, tetapi ada beberapa siswa 

yang belum belajar sebelumnya sehingga siswa tidak menyiapkan materi. 

Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru diperoleh jumlah skor 49. Hal ini ditunjukkan 7 siswa mendapat skor 1, 14 siswa 

mendapat skor 2, 3 siswa mendapat skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh siswa yaitu 1,9. Siswa bisa menjawab pertanyaan sehingga dapat 
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memahami apersepsi, tetapi sebagian siswa tidak mau memperhatikan guru dan 

belum berani mengungkapkan pendapat. 

Memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan diperoleh 

jumlah skor 49. Hal ini ditunjukkan 7 siswa mendapat skor 1, 16 siswa mendapat skor 

2, 3 siswa mendapat skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa yaitu 1,9. Sebagian besar siswa telah mendengarkan penjelasan dari guru, 

sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru secara individu. Namun 

beberapa siswa tidak fokus dan bulum ada yang berani bertanya tentang materi. 

Memperhatikan media pembelajaran berupa gambar diperoleh jumlah skor. 

60. Hal ini ditunjukkan 6 siswa mendapat skor 1, 10 siswa mendapat skor 2, 6 siswa 

mendapat skor 3, 4 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 

2,3. Dalam mengikuti pembelajaran sebagian siswa tidak tberbicara dengan teman di 

dekatnya, dan ketika guru menjelaskan aturan main Make a Match dengan media 

Flashcard sebagian besar siswa telah memahaminya. Namun ada beberapa siswa 

bermain sendiri sehingga tidak samangat belajar melalui model Make a Match dengan 

media Flashcard. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran diperoleh jumlah skor 56. Hal ini 

ditunjukkan 8 siswa mendapat skor 1, 10 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat 

skor 3, 4 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,2. 

Dalam mengikuti pelajaran beberapa siswa kurang cepat dalam mencari pasangannya 

dan tidak mau berdiskusi dengan pasangannya. tetapi sebagian besar siswa 
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komunikatif dalam mencari pasangan sehingga setiap siswa telah menemukan 

pasangannya masing- masing. 

Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard diperoleh 

jumlah skor 54. Hal ini ditunjukkan 6 siswa mendapat skor 1, 14 siswa mendapat skor 

2, 4 siswa mendapat skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa yaitu 2. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa dapat menemukan 

pasangannya sesuai dengan waktu yang diberikan karena siswa mencari pasangan 

secara aktif. Tetapi, beberapa siswa belum tertib dan masih menukar kartunya dalam 

mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard. 

Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya 

diperoleh jumlah skor 48. Hal ini ditunjukkan 10 siswa mendapat skor 1, 12 siswa 

mendapat skor 2, 2 siswa mendapat skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh siswa yaitu 1,8. Beberapa siswa belum dapat menyampaikan pendapat 

dengan suara yang keras dan belum semua pasangan berani menyampaikan isi kartu 

di depan kelas. Namun setiap pasangan sudah menyampaikan pendapat menggunakan 

bahasa mudah dipahami, dan hasil yang disampaikan tepat. 

Mengerjakan tugas/ evaluasi diperoleh jumlah skor 54. Hal ini ditunjukkan 8 siswa 

mendapat skor 1, 12 siswa mendapat skor 2, 2 siswa mendapat skor 3, 4 siswa 

mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2. Dalam pembelajaran 

ada beberapa siswa yang masih membuka buku dan belum mengumpulkan evaluasi 

tepat waktu, sebagian besar siswa telah mengerjakan evaluasi sesuia petunjuk, dan 

secara individu. 
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4.1.1.2.2. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I untuk pertemuan II, dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II 

 

No Indikator Perolehan Skor 

PII 

1 Membuka pelajaran 2 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 

daur air dan peristiwa alam 

2 

3 Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  

tentang daur air dan peristiwa alam  

2 

4 Menggunakan media Flashcard dan gambar  4 

5 Membimbing siswa dalam diskusi dengan 

pasangannya  

4 

6 Mengelola kelas  4 

7 Memberikan penguatan kepada siswa dengan 

pemberian bintang  

4 

8 Menutup pelajaran  4 

Jumlah skor 26 

Persentase 81% 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru siklus I pertemuan II pada 

tabel di atas dapat dijelaskan penerapan model Make a Match dengan media 

Flashcard dalam mengelola materi pembelajaran IPA menyebutkan skor perolehan 

adalah 26 dengan persentase 81%. Dari perolehan data tersebut disimpulkan bahwa 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran pada siklus I pertemuan II masuk 

dalam kategori baik. 
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Gambar 4.5 Diagram Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II 

 

Berikut penjelasan hasil observasi keterampilan guru pada siklus I 

pertemuan II yang tertera pada tabel dan diagram: 

Membuka pelajaran, mendapatkan skor 2. Guru telah melakukan apersepsi 

dan mengaitkan dengan kehidupan nyata tetapi belum bisa menarik perhatian siswa, 

serta lupa belum memberikan motivasi. 

Mengajukan pertanyaan kepada siswa, mendapatkan skor 2. Guru telah 

mengungkapkan beberapa pertantaan secara jelas dan pemberian waktu untuk berfikir 

yang cukup. Namun guru belum memfokuskan pertanyaan pada suatu masalah, serta 

pertanyaan yang diajukan kurang menyebar. 

Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa 

alam. Siklus I pertemuan II mendapatkan skor 2. Penjelasan tentang daur air dan 
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peristiwa alam sudah menggunakan kalimat komunikatif dan menggunakan contoh 

serta ilustrasi. Namun, guru belum menggunakan tekanan dan menarik perhatian 

siswa.  

Menggunakan media Flashcard dan gambar , mendapatkan skor 4. Guru 

telah menggunakan media yang menarik, sesuai materi, dapat dipahami siswa, dan 

dapat terlihat oleh semua siswa.  

Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya, mendapatkan skor 

4. Guru telah membimbing siswa secara individual, secara kelompok, menjalin 

kerjasama dengan siswa, dan memberi tugas sesuai kebutuhan siswa.  

Mengelola kelas, mendapatkan skor 4. Dalam pengelolaan kelas, guru telah 

berhasil melaksanakan tugasnya dengan benar. Guru dapat membagi perhatian, 

memberi penguatan, menemukan serta memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah, dan menciptakan pembelajaran menyenangkan. 

Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian bintang, 

mendapatkan skor 4. Penguatan berupa bintang diberikan kepada siswa yang telah 

menemukan pasangannya terlebih dulu, hal ini menimbulkan motivasi kepada siswa 

untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Guru memberikan penguatan, secara hangat 

dan antusias, bermakna, menghindari penguatan yang bersifat negative, serta 

menimbulkan motivasi siswa untuk belajar.  

Menutup pelajaran, mendapatkan skor 4. Guru telah meninjau kembali, 

mengevaluasi, memberi kesempatan siswa untuk bertanya, dan menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 
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4.1.1.2.3.  Paparan Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan data hasil penelitian siklus I pertemuan II mengenai hasil belajar 

IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard diperoleh: 

Tabel 4.7 

Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan II 

 

Nilai Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

22- 33 3 11,6% Tidak Tuntas 

34- 45 1 3,7% Tidak Tuntas 

46- 57 3 11,6% Tidak Tuntas 

58- 69 3 11,6% Tidak Tuntas 

70- 81 7 26,9% Tuntas 

82-93 6 23% Tuntas 

94- 100 3 11,6% Tuntas 

Jumlah 26 100%  

 

Tabel 4.8 

Hasil belajarsiklus I pertemuan II 

 

No Pencapaian SiklusI Pertemuan II 

1. Nilai rata-rata 68,8 

2. Nilai terendah 30 

3. Nilai tertinggi 100 

4. Siswa yang belum tuntas 10 

5. Siswa yang Tuntas 16 

6. Persentase ketuntasan belajar 61,5% 

 

Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa hasil 

belajar IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard siswa 

kelas VB diperoleh nilai rata-rata pada kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan II 

yaitu 68,8 dengan ketuntasan belajar klasikal 61,5% yaitu 16 siswa tuntas belajar 
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dengan mendapatkan nilai ≥ 70 dan masih ada 10 atau 38,5% siswa belum tuntas. 

Pada siklus I pertemuan II nilai tertinggi yaitu 100 nilai terendah  30. Hasil nilai 

siswa secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel daftar nilai siswa siklus I pertemuan 

II pada lampiran. 

Berdasarkan tabel hasil belajar pada siklus I pertemuan II diatas, 

selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.6 Diagram Hasil Belajar Siklus I Pertemuan II 

 

4.1.1.2.4  Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I Pertemuan II diperoleh data berupa 

catatan lapangan, hasil observasi aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari tes tertulis pada evaluasi saat pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard perlu dianalisis kembali 

bersama guru pamong sebagai kolaborator untuk bahan pertimbangan memperbaiki 

pembelajaran untuk siklus II. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut : 
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a.  Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori cukup. Ada 

beberapa indikator yang perlu ditingkatkan diantaranya: indikator kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran masih ada beberapa siswa belum belajar sebelumnya 

sehingga tidak menyiapkan materi yang akan dipelajari, indikator memperhatikan 

penjelasan guru tentang materi yang diberikan hanya beberapa siswa yang berani 

bertanya tentang materi, keaktifan siswa dalam pembelajaran beberapa siswa kurang 

cepat dalam mencari pasangannya dan tidak mau berdiskusi dengan pasangannya. 

b.  Keterampilan guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah baik, 

namun ada beberapa keterampilan yang harus ditingkatkan diantaranya: dalam 

membuka pelajaran guru belum bisa menarik perhatian siswa serta lupa belum 

memberikan motivasi, saat mengajukan pertanyaan guru belum memfokuskan pada 

suatu masalah serta kurang menyebar, ketika menjelaskan materi pelajaran secara 

klasikal  tentang daur air dan peristiwa alam guru belum menggunakan tekanan dan 

menarik perhatian siswa.  

c.  Hasil belajar siswa  

Siklus I pertemuan II rata- rata hasil belajar siswa yaitu 68,8 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 61,5% yaitu 16 siswa tuntas belajar dengan mendapatkan 

nilai ≥70 dan masih ada 10 atau 38,5% siswa belum tuntas sehingga perlu 

ditingkatkan untuk siklus selanjutnya. 
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Berdasarkan hasil refleksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPA penerapan model Make a Match dengan media Flashcard perlu 

diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus II karena indikator keberhasilan yang 

diinginkan belum terpenuhi secara menyeluruh, masih ada kekurangan setiap variabel 

sehingga perlu ditingkatkan. 

4.1.1.2.5.  Revisi 

Sesuai dengan kekurangan yang masih ada, maka perlu diadakan revisi. Hal 

yang perlu diperbaiki pada siklus I pertemuan II adalah : 

a.  Aktivitas siswa 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran perlu ditingkatkan dengan cara 

memberikan tugas rumah agar siswa belajar dan menyiapkan materi sebelumnya. 

Memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan hanya beberapa siswa 

yang fokus dan memahami materi sehingga perlu adanya motivasi agar siswa mau 

memperhatikan penjelasan guru. Keaktifan siswa dalam pembelajaran sebagian siswa 

kurang cepat dalam mencari pasangannya dan tidak mau berdiskusi dengan 

pasangannya, hendaknya ada penguatan agar siswa lebih aktif lagi. 

b.  Keterampilan guru 

Kemampuan guru dalam membuka pelajaran hendaknya ditingkatkan 

dengan memberikan motivasi sehingga bisa menarik perhatian siswa, saat 

mengajukan pertanyaan sebaiknya guru memfokuskan pada suatu masalah 

sertamemperhatikan penyebaran pertanyaan, ketika menjelaskan materi pelajaran 
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secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa alam sebaiknya guru menggunakan 

tekanan.  

c.  Hasil belajar siswa 

Siklus I pertemuan II rata- rata hasil belajar siswa yaitu 62,7 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 61,5% yaitu 16 siswa tuntas belajar dengan mendapatkan 

nilai ≥70 dan masih ada 10 atau 38,5% siswa belum tuntas. Hasil tersebut belum 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 80% siswa tuntas 

belajar dengan memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM)  ≥ 70 sehingga perlu 

dilanjutkan siklus selanjutnya. 

4.1.2.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1.  Pertemuan I 

4.1.2.1.1.  Deskripsi Observasi Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II untuk pertemuan I, dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

 

No Indikator aktivitas siswa Hasil yang diamati Juml

ah 

Skor 

Rata- 

rata  
1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran   

1 2 10 13 87 3,3 

2 Menanggapi apersepsi dengan 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru  

2 12 9 3 65 2,5 

3 Memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi yang diberikan  

3 16 5 2 58 2,2 

4 Memperhatikan media 

pembelajaran berupa gambar  

2 3 5 16 87 3,3 

5 Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran  

2 4 10 10 80 3,1 

6 Mengikuti permainan Make a 

Match dengan media Flashcard  

2 6 8 10 78 3 

7 Melaksanakan kerja kelompok 

yaitu berdiskusi dengan 

pasangannya  

2 4 6 14 84 3,2 

8 Mengerjakan tugas/ evaluasi   6 8 12 84 3,2 

Jumlah 623 23,8 

Rata- rata skor 77,9 3 

Kriteria Baik 

 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Make a Match dengan media Flashcard memperoleh jumlah 

keseluruhan yaitu 23,8. Sehingga diperoleh skor rata-rata 3 dengan persentase 

74,9%%. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus II pertemuan I masuk dalam 

kriteria baik. 
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Gambar 4.7 Diagram Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, diperoleh jumlah skor 87. Hal ini 

ditunjukkan 1 siswa mendapat skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat 

skor 3, 13 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,3, 

berarti sebagian besar siswa telah duduk di tempat duduk masing- masing, membawa 

peralatan, sudah belajar sebelumnya, tapi ada beberapa siswa tidak menyiapkan 

materi. 

Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru diperoleh jumlah skor 65. Hal ini ditunjukkan 2 siswa mendapat skor 1, 12 siswa 

mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, 3 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh siswa yaitu 2,5. Siswa telah memperhatikan guru, menjawab 
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pertanyaan yang diberikan, memahami apersepsi, tapi belum berani mengungkapkan 

pendapat. 

Memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan diperoleh 

jumlah skor 81. Hal ini ditunjukkan 3 siswa mendapat skor 1, 16 siswa mendapat skor 

2, 5 siswa mendapat skor 3, 2 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa yaitu 2,2. Sebagian besar siswa telah fokus, mendengarkan penjelasan dari 

guru, tetapi ada beberapa siswa belum berani bertanya tentang materi dan belum 

menjawab pertanyaan guru secara individu. 

Memperhatikan media pembelajaran berupa gambar diperoleh jumlah skor. 

87. Hal ini ditunjukkan 2 siswa mendapat skor 1, 3 siswa mendapat skor 2, 5 siswa 

mendapat skor 3, 6 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 

3,3. Dalam mengikuti pembelajaran sebagian siswa tidak berbicara dengan teman di 

dekatnya, tapi ada beberapa yang bermain sendiri. Ketika guru menjelaskan aturan 

main Make a Match dengan media Flashcard sebagian besar siswa telah 

memahaminya, sehingga siswa terlihat sangat samangat belajar melalui model Make 

a Match dengan media Flashcard. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran diperoleh jumlah skor 80. Hal ini 

ditunjukkan 2 siswa mendapat skor 1, 4 siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat 

skor 3, 10 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 2,5. 

Dalam mengikuti pelajaran siswa komunikatif dalam mencari pasangan sehingga 

setiap siswa telah menemukan pasangannya masing- masing, cepat dalam mencari 

pasangannya, tetapi beberapa siswa tidak mau berdiskusi dengan pasangannya. 
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Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard diperoleh 

jumlah skor 78. Hal ini ditunjukkan 2 siswa mendapat skor 1, 6 siswa mendapat skor 

2, 8 siswa mendapat skor 3, 10 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa yaitu 3. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa dapat menemukan 

pasangannya sesuai waktu yang diberikan karena siswa mencari pasangan secara 

aktif, mengikutinya dengan tertib, tetapi masih ada beberapa siswa menukar kartunya. 

Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya 

diperoleh jumlah skor 84. Hal ini ditunjukkan 2 siswa mendapat skor 1, 4 siswa 

mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, 14 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh siswa yaitu 3,2. Setiap pasangan sudah berani menyampaikan isi kartu 

di depan kelas, menggunakan bahasa mudah dipahami, dan hasil yang disampaikan 

tepat. Namun siswa belum dapat menyampaikan pendapat dengan suara yang keras. 

Mengerjakan tugas/ evaluasi diperoleh jumlah skor 84. Hal ini ditunjukkan 6 siswa 

mendapat skor 2, 8 siswa mendapat skor 3, 12 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh siswa yaitu 3,2. Dalam pembelajaran siswa telah mengerjakan 

evaluasi sesuia petunjuk, mengumpulkan evaluasi tepat waktu, mengerjakan secara 

individu. Namun ada beberapa siswa yang masih membuka buku.Deskripsi Observasi 

4.1.2.1.2.  Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II untuk pertemuan I, dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I 

 

No Indikator Perolehan Skor PI 

1 Membuka pelajaran  3 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang daur 

air dan peristiwa alam 

3 

3 Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang 

daur air dan peristiwa alam  

2 

4 Menggunakan media Flashcard dan gambar  3 

5 Membimbing siswa dalam diskusi dengan 

pasangannya  

3 

6 Mengelola kelas  4 

7 Memberikan penguatan kepada siswa dengan 

pemberian bintang  

4 

8 Menutup pelajaran  4 

Jumlah skor 26 

Persentase 81% 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru siklus II pertemuan I pada 

tabel di atas dapat dijelaskan penerapan model Make a Match dengan media 

Flashcard dalam mengelola materi pembelajaran IPA menyebutkan skor perolehan 

adalah 26 dengan persentase 81%. Dari perolehan data tersebut disimpulkan bahwa 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran pada siklus II pertemuan I masuk 

dalam kategori baik 
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Gambar 4.8 Diagram Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I 

 

Berikut penjelasan hasil observasi keterampilan guru pada siklus II 

pertemuan I yang tertera pada tabel dan diagram: 

Membuka pelajaran, mendapatkan skor 3. Saat pembelajaran dimulai, guru 

telah melakukan apersepsi, mengaitkan dengan kehidupan nyata, serta membarikan 

motivasi pada siswa dengan mengajak siswa melakukan tepuk pintar, tetapi belum 

bisa menarik perhatian siswa. 

Mengajukan pertanyaan kepada siswa, mendapatkan skor 3. Ketika 

pembelajaran dimulai, guru telah mengungkapkan beberapa pertanyaan secara jelas, 

terfokus pada suatu masalah, serta menyebar, tetapi pemberian waktu untuk berfikir 

masih kurang. 
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Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa 

alam, mendapatkan skor 2. Dalam menjelasan materi tentang daur air dan peristiwa 

alam guru telah menggunakan bahasa yang komunikatif dan menggunakan contoh 

serta ilustrasi. Namun, guru belum memberikan tekanan serta belum dapat menarik 

perhatian siswa.  

Menggunakan media Flashcard dan gambar, mendapatkan skor 3. Saat 

pembelajaran berlangsung guru telah menggunakan media yang menarik yaitu berupa 

kartu soal dan jawaban, sesuai materi yang sedang dipelajari, serta dapat dilihat oleh 

semua siswa. Namun media yang digunakan belum dapat dipahami siswa. 

Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya, mendapatkan skor 

3. Guru telah membimbing siswa secara individual, secara kelompok, menjalin 

kerjasama dengan siswa, tetapi tugas yang diberikan belum sesuai kebutuhan siswa. 

Mengelola kelas, mendapatkan skor 4. Dalam pengelolaan kelas, guru telah 

berhasil melaksanakan tugasnya dengan benar. Guru dapat membagi perhatian, 

memberi penguatan, menemukan serta memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah, dan menciptakan pembelajaran menyenangkan. 

Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian bintang, 

mendapatkan skor 4. Penguatan berupa bintang diberikan kepada siswa yang telah 

menemukan pasangannya terlebih dulu, hal ini menimbulkan motivasi kepada siswa 

untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Guru memberikan penguatan, secara hangat 

dan antusias, bermakna, menghindari penguatan yang bersifat negative, serta 

menimbulkan motivasi siswa untuk belajar.  
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Menutup pelajaran, mendapatkan skor 4. Guru telah meninjau kembali, 

mengevaluasi, memberi kesempatan siswa untuk bertanya, serta mengulas kembali 

semua materi yang disampaikan sebelumnya. 

4.1.2.1.3.  Paparan Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan data hasil penelitian siklus II pertemuan I mengenai hasil belajar 

IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard diperoleh: 

Tabel 4.11 

Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan I 

Nilai Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

37-47 1 3,8% Tidak Tuntas 

48-58 - - - 

59-69 4 15,4% Tidak Tuntas 

70-80 9 34,6% Tuntas 

81-91 4 15,4% Tuntas 

92-100 8 30,8% Tuntas 

Jumlah 26 100%  

 

  Tabel 4.12 

Hasil Belajar Siklus II Pertemuan I 

 

No   Pencapaian Siklus II Pertemuan I 

1. Nilai rata-rata 81,5 

2. Nilai terendah 40 

3. Nilai tertinggi 100 

4. Siswa yang belum tuntas 5 

5. Siswa yang Tuntas 21 

6. Persentase ketuntasan belajar 80,8% 

 

Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa hasil 

belajar IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard siswa 
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kelas VB diperoleh nilai rata-rata pada kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan I 

yaitu 81,5 dengan ketuntasan belajar klasikal 80,8% yaitu 21 siswa tuntas belajar 

dengan mendapatkan nilai ≥ 70 dan masih ada 5 atau 19,2% siswa belum tuntas. Pada 

siklus II pertemuan I nilai tertinggi yaitu 100 nilai terendah  40. Hasil nilai siswa 

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel daftar nilai   siswa siklus II pertemuan I 

pada lampiran. 

Berdasarkan tabel hasil belajar pada siklus II pertemuan I diatas, 

selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.9 Diagram Hasil Belajar Siklus II Pertemuan I 

 

 

4.1.2.1.4.  Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II Pertemuan I diperoleh data berupa 

catatan lapangan, hasil observasi aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari tes tertulis pada evaluasi saat pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard perlu dianalisis kembali 
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bersama guru pamong sebagai kolaborator untuk bahan pertimbangan memperbaiki 

pembelajaran selanjutnya. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut : 

a.  Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori baik. 

Namun ada indikator yang perlu ditingkatkan, yaitu: memperhatikan penjelasan guru 

tentang daur air dan peristiwa alam. 

b.  Keterampilan guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah baik, 

namun masih ada beberapa keterampilan yang harus ditingkatkan salah satunya yaitu 

menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa alam 

belum menggunakan tekanan dan belum dapat menarik perhatian siswa. 

c.  Hasil belajar siswa   

Siklus II pertemuan I rata- rata hasil belajar siswa yaitu 81,5 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 80,8% yaitu 21 siswa tuntas belajar dengan mendapatkan 

nilai ≥ 70 dan masih ada 5 atau 19,2% siswa belum tuntas sehingga perlu 

ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya. 

Berdasarkan hasil refleksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPA penerapan model Make a Match dengan media Flashcard perlu 

diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus II pertemuan II karena indikator 

keberhasilan yang diinginkan belum terpenuhi secara menyeluruh, masih ada 

kekurangan setiap variabel sehingga perlu ditingkatkan. 
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4.1.2.1.5.  Revisi 

Sesuai dengan kekurangan yang masih ada, maka perlu diadakan revisi. Hal 

yang perlu diperbaiki pada siklus II pertemuan II adalah : 

a.  Aktivitas siswa 

Memperhatikan penjelasan guru tentang daur air dan peristiwa alam perlu 

ditingkatkan karena ada beberapa yang belum berani bertanya tentang materi dan 

belum dapat memahami materi. 

b.  Keterampilan guru 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  

tentang daur air dan peristiwa alam perlu ditingkatkan karena belum menggunakan 

tekanan dan belum dapat menarik perhatian siswa. 

c. Hasil belajar  

Hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan I yaitu  81,5 dengan ketuntasan 

belajar klasikal 80,8% yaitu 21 siswa tuntas belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 70 

dan masih ada 5 atau 19,2% siswa belum tuntas. Hasil tersebut telah memenuhi 

kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 80% siswa tuntas belajar 

dengan memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM)  ≥ 70. 

4.1.2.2  Pertemuan II 

4.1.2.2.1.  Deskripsi Observasi Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II untuk pertemuan II: 
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Tabel 4.13 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

 

No Indikator aktivitas siswa Hasil yang diamati Jmlh 

Skor 

Rata

- 

rata  1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran   

  9 17 95 3,7 

2 Menanggapi apersepsi dengan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru  

1 6 7 12 81,5 3,2 

3 Memperhatikan penjelasan guru tentang 

materi yang diberikan  

1 3 9 13 86 3,3 

4 Memperhatikan media pembelajaran 

berupa gambar  

 2 4 20 96 3,7 

5 Keaktifan siswa dalam pembelajaran  2 2 6 16 88 3,4 

6 Mengikuti permainan Make a Match 

dengan media Flashcard  

1 5 6 14 85 3,3 

7 Melaksanakan kerja kelompok yaitu 

berdiskusi dengan pasangannya  

1 2 8 15 89 3,4 

8 Mengerjakan tugas/ evaluasi   2 10 14 90 3,5 

Jumlah 711 27,5 

Rata- rata skor 88,9 3,4 

Kriteria Sangat Baik 

Dari hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Make a Match dengan media Flashcard siklus II pertemuan II di 

atas, diperoleh jumlah keseluruhan yaitu 27,5. Sehingga diperoleh skor rata-rata 3,4 

dengan persentase 84,5%. Hasil observasi aktivitas siswa untuk siklus II pertemuan II 

masuk dalam kriteria sangat baik. 
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Gambar 4.10 Diagram Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, diperoleh jumlah skor 95. Hal ini 

9 siswa mendapat skor 3, 17 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa yaitu 3,7, berarti sebagian besar siswa telah duduk di tempat duduk masing- 

masing, membawa peralatan, sudah belajar sebelumnya, dan menyiapkan materi yang 

akan dipelajari. 

Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru diperoleh jumlah skor 81,5. Hal ini ditunjukkan 1 siswa mendapat skor 1, 6 

siswa mendapat skor 2, 7 siswa mendapat skor 3, 12 siswa mendapat skor 4. Rata-rata 

skor yang diperoleh siswa yaitu 3,2. Siswa telah memperhatikan guru, memahami 

apersepsi, menjawab pertanyaan yang diberikan, dan berani mengungkapkan 

pendapat. 
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Memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan diperoleh 

jumlah skor 86. Hal ini ditunjukkan 1 siswa mendapat skor 1, 3 siswa mendapat skor 

2, 9 siswa mendapat skor 3, 13 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa yaitu 3,3. Sebagian besar siswa telah mendengarkan penjelasan dari secara 

fokus, berani bertanya tentang materi, tetapi ada beberapa siswa belum berani 

menjawab pertanyaan dari guru secara individu. 

Memperhatikan media pembelajaran berupa gambar diperoleh jumlah skor. 

96. Hal ini ditunjukkan 2 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, 20 siswa 

mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,7. Dalam mengikuti 

pembelajaran sebagian siswa tidak berbicara dengan teman di dekatnya dan tidak 

bermain sendiri. Ketika guru menjelaskan aturan main Make a Match dengan media 

Flashcard, sebagian besar siswa telah memahaminya dan sangat samangat belajar.  

Keaktifan siswa dalam pembelajaran diperoleh jumlah skor 88. Hal ini 

ditunjukkan 2 siswa mendapat skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, 6 siswa mendapat 

skor 3, 16 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,4. 

Dalam mengikuti pelajaran siswa komunikatif dalam mencari pasangan sehingga 

setiap siswa telah menemukan pasangannya masing- masing, cepat dalam mencari 

pasangannya, tetapi beberapa siswa tidak mau berdiskusi dengan pasangannya. 

Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard diperoleh 

jumlah skor 85. Hal ini ditunjukkan 1 siswa mendapat skor 1, 5 siswa mendapat skor 

2, 6 siswa mendapat skor 3, 14 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa yaitu 3,3. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa dapat menemukan 
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pasangannya sesuai dengan waktu yang diberikan karena siswa mencari pasangan 

secara aktif, tertib, tetapi masih ada beberapa siswa yang menukar kartunya.  

Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya 

diperoleh jumlah skor 89. Hal ini ditunjukkan 1 siswa mendapat skor 1, 2 siswa 

mendapat skor 2, 8 siswa mendapat skor 3, 15 siswa mendapat skor 4. Rata-rata skor 

yang diperoleh siswa yaitu 3,4. Setiap pasangan sudah berani menyampaikan isi kartu 

di depan kelas, hasil yang disampaikan tepat, dan menggunakan bahasa mudah 

dipahami. Namun beberapa siswa belum dapat menyampaikan dengan suara keras. 

Mengerjakan tugas/ evaluasi diperoleh jumlah skor 90. Hal ini ditunjukkan 2 

siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat skor 3, 14 siswa mendapat skor 4. Rata-

rata skor yang diperoleh siswa yaitu 3,4. Dalam pembelajaran siswa telah 

mengerjakan evaluasi sesuia petunjuk, mengumpulkan tepat waktu, mengerjakan 

secara individu. Namun ada beberapa siswa yang masih membuka buku.  

4.1.2.2.2.  Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II untuk pertemuan II, dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.14 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II 

 

No Indikator Perolehan Skor PI 

1 Membuka pelajaran  3 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang daur 

air dan peristiwa alam 

3 

3 Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang 

daur air dan peristiwa alam  

3 

4 Menggunakan media Flashcard dan gambar  3 

5 Membimbing siswa dalam diskusi dengan 

pasangannya  

4 

6 Mengelola kelas  4 

7 Memberikan penguatan kepada siswa dengan 

pemberian bintang  

4 

8 Menutup pelajaran  4 

Jumlah skor 28 

Persentase 87,5% 

Kategori Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru siklus II pertemuan II pada 

tabel di atas dapat dijelaskan penerapan model Make a Match dengan media 

Flashcard dalam mengelola materi pembelajaran IPA menyebutkan skor perolehan 

adalah 28 dengan persentase 87,5%. Dari perolehan data tersebut disimpulkan bahwa 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran pada siklus II pertemuan II masuk 

dalam kategori sangat baik. 
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Gambar 4.11 Diagram Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II 

 

Berikut penjelasan hasil observasi keterampilan guru pada siklus II 

pertemuan II yang tertera pada tabel dan diagram: 

Membuka pelajaran, mendapatkan skor 3. Saat pembelajaran dimulai, guru 

telah melakukan apersepsi, mengaitkan dengan kehidupan nyata, serta membarikan 

motivasi pada siswa dengan mengajak siswa melakukan tepuk pintar, tetapi belum 

bisa menarik perhatian siswa. 

Mengajukan pertanyaan kepada siswa, mendapatkan skor 3. Ketika 

pembelajaran dimulai, guru telah mengungkapkan beberapa pertanyaan secara jelas, 

terfokus pada suatu masalah, serta menyebar, tetapi pemberian waktu untuk berfikir 

masih kurang. 
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Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa 

alam., mendapatkan skor 3. Dalam menjelasan materi tentang daur air dan peristiwa 

alam guru telah menggunakan bahasa yang komunikatif, menggunakan contoh serta 

ilustrasi, sehingga dapat menarik perhatian siswa. Namun, guru belum memberikan 

tekanan dalam menjelaskan materi.  

Menggunakan media Flashcard dan gambar, mendapatkan skor 3. Saat 

pembelajaran berlangsung guru telah menggunakan media yang menarik yaitu berupa 

kartu soal dan jawaban, sesuai materi yang sedang dipelajari, serta dapat dipahami 

siswa. Namun media yang digunakan belum dapat dilihat oleh semua siswa. 

Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya,  mendapatkan skor 

4. Guru telah membimbing siswa secara individual, secara kelompok, menjalin 

kerjasama dengan siswa, tetapi tugas yang diberikan belum sesuai kebutuhan siswa. 

Mengelola kelas, mendapatkan skor 4. Dalam pengelolaan kelas, guru telah 

berhasil melaksanakan tugasnya dengan benar. Guru dapat membagi perhatian, 

memberi penguatan, menemukan serta memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah, dan menciptakan pembelajaran menyenangkan. 

Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian bintang, 

mendapatkan skor 4. Penguatan berupa bintang diberikan kepada siswa yang telah 

menemukan pasangannya terlebih dulu, hal ini menimbulkan motivasi kepada siswa 

untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Guru memberikan penguatan, secara hangat 

dan antusias, bermakna, menghindari penguatan yang bersifat negative, serta 

menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. 
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Menutup pelajaran, mendapatkan skor 4. Guru telah meninjau kembali, 

mengevaluasi, memberi kesempatan siswa untuk bertanya, serta mengulas kembali 

semua materi yang disampaikan sebelumnya. 

4.1.2.2.3.  Paparan Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan data hasil penelitian siklus II pertemuan II mengenai hasil belajar 

IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard diperoleh:  

Tabel 4.15 

Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan II 

 

Nilai Frekuensi  Persentase Kualifikasi 

43-51 1 3,8% Tidak Tuntas 

52-60 2 7,8% Tidak Tuntas 

61-69 -  - 

70-78 5 19,2% Tuntas 

79-87 5 19,2% Tuntas 

88-96 -  - 

97-100 13 50% Tuntas 

Jumlah 26 100%  

 

Tabel 4.16 

Hasil Belajar Siklus II Pertemuan II 

 

No   Pencapaian Siklus II Pertemuan II 

1. Nilai rata-rata 85,4 

2. Nilai terendah 50 

3. Nilai tertinggi 100 

4. Siswa yang belum tuntas 4 

5. Siswa yang Tuntas 22 

6. Persentase ketuntasan belajar 88,5% 

 

Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa hasil 

belajar IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard siswa 
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kelas VB diperoleh nilai rata-rata pada kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan II 

yaitu 85,4 dengan ketuntasan belajar klasikal 88,5% yaitu 23 siswa tuntas belajar 

dengan mendapatkan nilai ≥ 70 dan masih ada 3 atau 11,5% siswa belum tuntas. 

Siklus II pertemuan II nilai tertinggi yaitu 100 nilai terendah  50. Hasil nilai siswa 

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel daftar nilai   siswa siklus II pertemuan II 

pada lampiran. 

Berdasarkan tabel hasil belajar pada siklus II pertemuan II diatas, 

selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.12 Diagram Hasil Belajar Siklus II Pertemuan II 

 

4.1.2.2.4.  Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II Pertemuan II diperoleh data berupa 

catatan lapangan, hasil observasi aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari tes tertulis pada evaluasi saat pembelajaran IPA melalui 

penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard perlu dianalisis kembali 

89% 
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bersama guru pamong sebagai kolaborator untuk bahan pertimbangan memperbaiki 

pembelajaran selannjutnya. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut : 

a.  Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori Sangat baik. 

Setiap indikator telah memperoleh sekor rata- rata lebih dari 3. 

b.  Keterampilan guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah baik, 

namun harus ditingkatkan agar lebih baik lagi. 

c.  Hasil belajar siswa  

Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa hasil 

belajar IPA melalui penerapan model Make a Match dengan  media Flashcard siswa 

kelas VB diperoleh nilai rata-rata pada kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan II 

yaitu 85 dengan ketuntasan belajar klasikal 84,6% yaitu 22 siswa tuntas belajar 

dengan mendapatkan nilai ≥ 70 dan masih ada 4 atau 15,4% siswa belum tuntas. Pada 

siklus II pertemuan II nilai tertinggi yaitu 100 nilai terendah  50. Hasil nilai siswa 

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel daftar nilai   siswa siklus II pertemuan II 

pada lampiran.  

Berdasarkan hasil refleksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPA penerapan model Make a Match dengan media Flashcard telah 

mencapai indikator keberhasilan yang diinginkan secara menyeluruh.  
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4.1.2.2.5.  Revisi 

Sesuai dengan kekurangan yang masih ada, maka perlu diadakan revisi 

untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya: 

a.  Aktivitas siswa   

Aktivitas siswa secara keseluruhan sudah baik, namun harus ditingkatkan 

agar lebih baik lagi. 

b. Keterampilan guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah baik, 

namun harus ditingkatkan agar lebih baik lagi. 

c. Hasil belajar  

Hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan II yaitu  85,4 dengan ketuntasan 

belajar klasikal 88,5% yaitu 23 siswa tuntas belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 70 

dan masih ada 3 atau 11,5% siswa belum tuntas.. Hasil tersebut telah memenuhi 

kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 80% siswa tuntas belajar 

dengan memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM)  ≥ 70. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa aktivitas siswa, keterampilan 

guru, dan hasil belajar siswa dapat meningkat dalam proses pembelajaran IPA 

melalui model Make a Match dengan media Flashcard sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu sekurang- kurangnya baik, rata-rata nilai hasil 

belajar siklus II yaitu 83,5, serta ketuntasan belajar klasikal yang telah dicapai yaitu 

84,6%. Walaupun demikian, pembelajaran tetap dilakukan suatu perbaikan untuk 

proses pembelajaran selanjutnya, agar pembelajaran meningkat secara berkelanjutan. 
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Adapun peningkatan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar siswa 

ditampilkan dalam grafik berikut: 

1.  Aktivitas Siswa 

Tabel 4.17 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

 

No Indikator aktivitas siswa Skor rata- rata 

S I 

P I 

S I 

PII 

 

Rata- 

rata 

S II 

P I 

S II 

P II 

 

Rata- 

rata 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran   

1,7 1,9 1,8 3,3 3,7 3,5 

2 Menanggapi apersepsi dengan 

menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru  

1,7 2,2 1,95 2,5 3,2 2,85 

3 Memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi yang diberikan  

1,9 1,9 1,9 2,2 3,3 2,75 

4 Memperhatikan media pembelajaran 

berupa gambar  

2,3 2,2 2,25 3,3 3,7 3,5 

5 Keaktifan siswa dalam pembelajaran  1,6 2 1,8 3,1 3,4 3,25 

6 Mengikuti permainan Make a Match 

dengan media Flashcard  

2 2,3 2,15 3 3,3 3,15 

7 Melaksanakan kerja kelompok yaitu 

berdiskusi dengan pasangannya  

1,8 2,2 2 3,2 3,4 3,3 

8 Mengerjakan tugas/ evaluasi  2 2,1 2,05 3,2 3,5 3,35 

Jumlah 15 16,8 15,9 23,8 27,5 25,65 

Rata- rata skor 1,9 2,1 2 3 3,4 3,2 

Kriteria C C C B SB B 

 

Aktivitas siswa pada tiap siklus juga menunjukkan adanya peningkatan. 

Siklus I rata- rata jumlah skor yang diperoleh yaitu 15,9 dengan kriteria cukup. Siklus 

II rata- rata jumlah skor yang diperoleh 25,65 dengan baik 
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Berikut disajikan diagram batang peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model Make a Match dengan media Flashcard tiap siklus. 

Gambar 4.13 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

23,8 

16,8 

27,5 

15,9 

25,65 

0

5

10

15

20

25

30

Siklus I Siklus II

Pertemuan I

Pertemuan II

Rata- rata



107 

 

 

 

2.  Keterampilan Guru 

Tabel 4.18 

Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I dan II 

 
No Indikator Perolehan Skor 

Siklus I 

Perolehan Skor 

Siklus II 

PI PII Rata- 

rata 

PI PII Rata- 

rata 

1 Membuka pelajaran  2 2 2 3 3 3 

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

tentang daur air dan peristiwa alam 

2 2 2 3 3 3 

3 Menjelaskan materi pelajaran secara 

klasikal  tentang daur air dan peristiwa alam  

2 2 2 2 3 2,5 

4 Menggunakan media Flashcard dan gambar  4 4 4 3 3 3 

5 Membimbing siswa dalam diskusi dengan 

pasangannya  

4 4 4 3 4 3,5 

6 Mengelola kelas  4 4 4 4 4 4 

7 Memberikan penguatan kepada siswa 

dengan pemberian bintang  

4 4 4 4 4 4 

8 Menutup pelajaran  2 4 3 4 4 4 

Jumlah skor 24 26 25 26 28 27 

Persentase 75

% 

81% 78% 81

% 

87,5

% 

84% 

Kategori B B B B SB SB 

 

Keterampilan guru pada tiap siklus menunjukkan adanya peningkatan. Siklus 

I  rata- rata jumlah skor yang diperoleh guru yaitu 25 dengan kriteria baik. Siklus II 

rata- rata jumlah skor yang diperoleh guru yaitu 27 dengan kriteria sangat baik. 

Berikut disajikan diagram batang peningkatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA melalui model Make a Match dengan media Flashcard tiap siklus.  
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Gambar 4.14 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I dan II 

 

3.  Hasil Belajar 

Secara keseluruhan, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Make a Match dengan media Flashcard tiap siklus, akan diuraikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.19 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

  

Tahapan Siklus 
Persentase Ketuntasan belajar 

Rata-Rata 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Siklus I 62,3 68,8 65,6 

Siklus II 81,5 85,4 83,5 

Dari tabel di atas, diketahui hasil belajar siswa siklus I diperoleh nilai rata-

rata 65,6 dengan persentase ketuntasan belajar 53,8%. Sedangkan siklus II diperoleh 

rata-rata  83,5 dengan persentase ketuntasan 84,6%. 
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Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Make a Match 

dengan media Flashcard tiap siklus juga dapat dijabarkan dalam diagram batang 

sebagai berikut: 

Gambar 4.15 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Siklus I dan II 

 

Dari perolehan di atas aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar 

telah memenuhi indikator keberhasilan dalam penelitian, sehingga guru mengakhiri 

penelitian ini sampai siklus II. 
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4.1.3.  Rekapitulasi Observasi Siklus I  dan II 

Rekapitulasi observasi siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.20  

Rekapitulasi Persentase Data Siklus I dan Siklus II  

No Sumber Data Siklus I Siklus II 

1 Aktivitas siswa 49,68% 80,15% 

2 Keterampilan guru 78% 84% 

3 Hasil belajar siswa 53,8% 84,6% 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 30,48%. Peningkatan keterampilan guru dari 

siklus I ke siklus II sebesar 6%. Peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II 

sebesar 30,8%. 

Rekapitulasi data siklus I, siklus II  dapat disajikan dalam bentuk diagram 

berikut ini. 
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Diagram 4.16 Diagram Rekapitulasi Siklus I dan Siklus II 

  

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas 

siswa siklus I 49,68%, siklus II 80,15%. Terjadi peningkatan ketuntasan klasikal pada 

hasil belajar siswa dari Pra siklus sampai dengan siklus II. keterampilan guru dari 

siklus I sampai siklus II. Persentase keterampilan guru siklus I 78%, siklus II 84%. 

Persentase hasil belajar siklus I  53,8% dan  siklus II 84,6%. 
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4.2.  PEMBAHASAN 

4.2.1.  Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan hasil belajar siswa serta 

refleksi setiap siklus pada proses pembelajaran IPA melalui model Make a Match 

dengan media Flashcard: 

4.2.1.1.  Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Bila ditinjau dari hasil observasi, aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui model Make a Match dengan media Flashcard mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya. Pada siklus I pertemuan I dan II jumlah skor rata-rata aktivitas siswa 

15 dan 16,8 termasuk dalam kategori cukup. Pada siklus II pertemuan I dan II jumlah 

skor rata-rata aktivitas siswa 23,8 dan 27,3 termasuk dalam kategori baik dan sangat 

baik. 

Pada siklus I pertemuan I jumlah skor rata-rata aktivitas siswa 15 dan siklus 

I pertemuan II jumlah skor rata-rata aktivitas siswa 16,8. Peningkatan terjadi karena 

pada siklus I pertemuan II banyak siswa yang telah belajar sebelumnya sehingga 

dapat menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan dari guru. Dalam 

mengikuti permainan make a match dengan media flashcard siswa telah 

mengikutinya dengan tertib, dan ketika melaksanakan kerja kelompok yaitu 

berdiskusi dengan pasangannya siswa telah menyampaikan pendapatnya dengan 

tepat. Namun ada beberapa indikator yang jumlah skor rata- ratanya menurun, 

diantaranya yaitu: kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, memperhatikan media 
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pembelajaran berupa gambar, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal ini di 

karenakan siswa tidak semangat belajar melalui metode make a match dengan media 

flashcard dan siswa belum komunikatif dalam mencari pasangannya. Pada indikator 

memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan dan mengerjakan 

tugas/ evaluasi, jumlah skor rata- rata yang diperoleh tidak berubah.  

Hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan I memperoleh jumlah 

skor rata-rata 23,8 dan siklus II pertemuan II memperoleh jumlah skor rata-rata 27,3. 

Peningkatan terjadi karena saat menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan 

dari guru, memperhatikan penjelasan guru tentang materi, memperhatikan media 

pembelajaran berupa gambar, keaktifan siswa dalam pembelajaran, mengikuti 

permainan make a match dengan media flashcard, melaksanakan kerja kelompok 

yaitu berdiskusi dengan pasangannya, siswa telah mengikuti pembelajaran dengan 

tertib. Namun ada beberapa indikator yang jumlah skor rata- ratanya mengalami 

penurunan yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas/ 

evaluasi. Hal ini dikarenakan siswa tidak mengerjakan evaluasi secara individu. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran siklus I pertemuan I memperoleh 

skor 1,7 pertemuan II skor meningkat menjadi 1,9. Siklus II pertemuan I meningkat 

menjadi 3,3 dan pertemuan II memperoleh skor 3,7. Sebagian besar siswa telah duduk 

di tempat duduk masing- masing, membawa peralatan, sudah belajar sebelumnya. 

Kegiatan siswa ini sesuai dengan Diedrich (dalam Hamalik, 2011:172), persiapan 

siswa termasuk dalam kegiatan emosional, antara lain meliputi minat, membedakan, 

berani, tenang. 
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Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan dari guru siklus I 

pertemuan I memperoleh skor 1,7 pertemuan II skor meningkat menjadi 2,2. Siklus II 

pertemuan I meningkat menjadi 2,5 dan pertemuan II memperoleh skor 3,2. Siswa 

telah memperhatikan guru, memahami apersepsi, menjawab pertanyaan yang 

diberikan. Rifa’i (2009:82) mengemukakan bahwa belajar merupakan proses penting 

perubahan perilaku setiap orang yang mencakup perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi seseorang. 

Memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan siklus I 

pertemuan I memperoleh skor 1,9 pertemuan II skor tetap 1,9. Siklus II pertemuan I 

meningkat menjadi 2,2 dan pertemuan II memperoleh skor 3,3. Sebagian besar siswa 

telah mendengarkan penjelasan dari secara fokus, mendengarkan penjelasan guru, 

berani bertanya tentang materi, tetapi ada beberapa siswa belum berani menjawab 

pertanyaan dari guru secara individu. Sardiman (2011:20) belajar merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan seperti 

membaca, mengamati, mendengarkan, dan meniru. 

Memperhatikan media pembelajaran berupa gambar siklus I pertemuan I 

memperoleh skor 2,3 pertemuan II skor menurun menjadi 2,2. Siklus II pertemuan I 

meningkat menjadi 3,3 dan pertemuan II memperoleh skor 3,7. Dalam mengikuti 

pembelajaran sebagian siswa tidak berbicara dengan teman di dekatnya. Ketika guru 

menjelaskan aturan main Make a Match dengan media Flashcard sebagian besar 

siswa telah paham, siswa semangat belajar melalui model Make a Match dengan 

media Flashcard. Namun ada beberapa yang bermain sendiri. Media pembelajaran 
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adalah alat/ wahana yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk 

membantu menyampaikan pesan pembelajaran (Sugandi, 2007:30). 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran siklus I pertemuan I memperoleh skor 

1,6 pertemuan II skor meningkat menjadi 2. Siklus II pertemuan I meningkat menjadi 

3,1 dan pertemuan II memperoleh skor 3,4. Dalam mengikuti pelajaran siswa 

komunikatif dalam mencari pasangan sehingga setiap siswa telah menemukan 

pasangannya masing- masing, cepat dalam mencari pasangannya, serta berdiskusi 

dengan pasangannya. Menurut Lorna Curran (dalam Huda, 2011:135), yaitu siswa 

mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam suasana 

yang menyenangkan. Model Make a Match ini bisa diterapkan untuk semua mata 

pelajaran dan tingkatan kelas. 

Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard siklus I 

pertemuan I memperoleh skor 2 pertemuan II skor meningkat menjadi 2,3. Siklus II 

pertemuan I meningkat menjadi 3 dan pertemuan II memperoleh skor 3,3. Siswa 

dapat menemukan pasangannya sesuai dengan waktu yang diberikan karena siswa 

mencari pasangan secara aktif, tertib, tetapi masih ada beberapa siswa menukar 

kartunya dalam mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard. 

Menurut Sardiman (2011:20) belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, 

mendengarkan, dan meniru. Belajar akan lebih baik jika si subjek belajar mengalami 

atau melakukannya. 
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Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya siklus I 

pertemuan I memperoleh skor 1,8 pertemuan II skor meningkat menjadi 2,2. Siklus II 

pertemuan I meningkat menjadi 3,2 dan pertemuan II memperoleh skor 3,4. Setiap 

pasangan sudah berani menyampaikan isi kartu di depan kelas, hasil yang 

disampaikan tepat, dan menggunakan bahasa mudah dipahami. Namun siswa belum 

dapat menyampaikan pendapat dengan suara yang keras. Cooperative learning 

berasal dari kata cooperative artinya mengerjakan sesuatu secara bersama- sama 

dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok atau satu tim (Isjoni, 

2011:15). 

Mengerjakan tugas/ evaluasi siklus I pertemuan I memperoleh skor 2 

pertemuan II skor tetap 2. Siklus II pertemuan I meningkat menjadi 3,2 dan 

pertemuan II memperoleh skor 3,5. Dalam pembelajaran siswa telah mengerjakan 

evaluasi sesuia petunjuk, dan waktu mengerjakan secara individu. Namun ada 

beberapa siswa yang masih membuka buku dan belum mengumpulkan evaluasi tepat 

waktu. Menurut Djamarah (2008:113) evaluasi dapat memberikan data yang akurat, 

sehingga dapat ditindak lanjuti dengan memprogramkan kegiatan belajar mengajar 

yang baik.  

Aktivitas siswa dalam pelajaran IPA melalui model Make a Match dengan 

dengan media Flashcard didukung oleh pendapat Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 

2011:89-91) pendidikan modern lebih menitik beratkan pada aktivitas sejati, dimana 

siswa belajar sambil bekerja. Dengan bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan sikap dan nilai. Aktivitas siwa tersebut terdiri dari: 
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kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran  (Emotional activities), menanggapi 

apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Mental activities, 

oral activities), memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan 

(Listening activities, Visual activities), memperhatikan media pembelajaran berupa 

gambar (Visual activities), keaktifan siswa dalam pembelajaran (Motor  activities), 

mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard (Motor  activities, oral 

activities), melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya 

(Motor  activities), mengerjakan tugas/ evaluasi (Writing activities, Drawing 

activities). 

4.2.1.2.  Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru siklus I pertemuan I memperoleh skor 24 

dengan kriteria baik. Siklus I pertemuan II terjadi peningkatan skor menjadi 26 

dengan kriteria baik. Siklus II pertemuan I memperoleh skor 26 dengan kriteria baik. 

Pada siklus II pertemuan II terjadi peningkatan skor menjadi 28 dengan kriteria 

sangat baik. 

Siklus I pertemuan I ke siklus I pertemuan II keterampilan guru mengalami 

kenaikan skor sebanyak 2. Kemudian siklus II pertemuan I ke siklus II pertemuan II 

keterampilan guru mengalami kenaikan skor sebanyak 2. Keterampilan guru siklus I 

pertemuan I ke siklus I pertemuan II mengalami kenaikan skor dikarenakan pada 

menutup pelajaran guru telah mengalami ketuntasan dalam semua deskriptornya. 

Siklus II pertemuan I ke siklus II pertemuan II mengalami kenaikan skor dikarenakan 

pada saat menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang daur air dan peristiwa 



118 

 

 

 

alam guru telah dapat menarik perhatian siswa, indikator membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan pasangannya juga mengalami kenaikan pada deskriptor pemberian 

tugas- tugas yang sesuai kebutuhan siswa. 

Dalam membuka pelajaran, mengajukan pertanyaan kepada siswa, 

menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa alam 

memperoleh skor terendah dibandingkan keterampilan lainnya. Dimana siklus I 

pertemuan I dan pertemuan II guru hanya memperoleh skor 2 dan siklus II pertemuan 

I guru memperoleh skor 2 sedangkan siklus I pertemuan II guru memperoleh skor 3. 

Hal ini dikarenakan guru belum memotivasi siswa, pertanyaan yang diajukan belum 

menyebar, pemberian waktu berfikir kurang, belum menggunakan tekanan suara, 

sehingga saat pelajaran berlangsung guru belum dapat menarik perhatian siswa. 

Namun siklus ke II pertemuan II guru memperoleh skor 3, hal ini berarti guru telah 

melakukan perbaikan dalam menarik perhatian siswa meskipun belum ada pemberian 

tekanan suara.  

Indikator membuka pelajaran siklus I pertemuan I dan II memperoleh skor 2, 

siklus II pertemuan I meningkat menjadi 3, dan pertemuan II tetap memperoleh skor 

3. Peningkatan terjadi karena saat pembelajaran dimulai, guru telah melakukan 

apersepsi, mengaitkan dengan kehidupan nyata, serta membarikan motivasi pada 

siswa dengan mengajak siswa melakukan tepuk pintar, menarik perhatian siswa. 

Menurut Usman  (2011: 74-108) kegiatan ini termasuk pada keterampilan membuka 

(set induction) ialah upaya guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan 

kondisi belajar kondusif agar perhatian siswa terpusat pada materi pelajaran sehingga 
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tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Komponen keterampilan 

membuka pelajaran: (1) menarik perhatian siswa; (2) menimbulkan motivasi siswa; 

(3) memberi acuan; (4) membuat kaitan antara materi yang telah dikuasai siswa. 

Mengajukan pertanyaan kepada siswa, siklus I pertemuan I dan II 

memperoleh skor 2, siklus II pertemuan I meningkat menjadi 3, dan pertemuan II 

tetap memperoleh skor 3. Peningkatan terjadi karena guru telah mengungkapkan 

beberapa pertanyaan secara jelas, terfokus pada suatu masalah, serta menyebar, 

memberian waktu untuk berfikir. Kegiatan ini sesuai dengan pendapat Sanjaya (2011: 

107- 111) menjelaskan salah satu ciri pembelajaran yaitu proses berfikir. Dengan 

memberikan pertanyaan, siswa akan mengalami proses berfikir sehingga dapat 

memanfaatkan potensi otak secara baik. 

Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal  tentang daur air dan peristiwa 

alam siklus I pertemuan I dan II memperoleh skor 2, siklus II pertemuan I masih 

memperoleh skor 2, dan pertemuan II meningkat menjadi 3. Peningkatan terjadi 

karena guru telah menggunakan bahasa yang komunikatif, memberikan tekanan, 

menggunakan contoh serta ilustrasi, sehingga dapat menarik perhatian siswa. 

Suprijono (2010:3) belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan, dimana 

guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan 

sebanyak- banyaknya kepada peserta didik. 

Menggunakan media Flashcard dan gambar siklus I pertemuan I dan II 

memperoleh skor 4, siklus II pertemuan I dan II turun menjadi 3. Saat pembelajaran 

berlangsung guru telah menggunakan media yang menarik yaitu berupa kartu soal 
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dan jawaban, sesuai materi yang sedang dipelajari, dapat dipahami siswa. dapat 

dilihat oleh semua siswa. Media pembelajaran adalah alat/ wahana yang digunakan 

guru dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan 

pembelajaran (Sugandi, 2007:30). 

Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya siklus I pertemuan I 

dan II memperoleh skor 4, siklus II pertemuan I turun menjadi 3, pertemuan II 

memperoleh skor 4. Guru telah membimbing siswa secara individual, secara 

kelompok, menjalin kerjasama dengan siswa, tugas yang diberikan sesuai kebutuhan 

siswa. Kegiatan ini termasuk dalam keterampilan membimbing diskusi kecil. 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative artinya mengerjakan sesuatu 

secara bersama- sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok 

atau satu tim (Isjoni, 2011:15). 

Mengelola kelas siklus I pertemuan I dan II memperoleh skor 4, siklus II 

pertemuan I dan II memperoleh skor 4. Dalam pengelolaan kelas, guru telah berhasil 

melaksanakan tugasnya dengan benar. Guru dapat membagi perhatian, memberi 

penguatan, menemukan serta memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, 

dan menciptakan pembelajaran menyenangkan. Kegiatan ini termasuk dalam 

keterampilan keterampilan mengelola kelas. Menurut Usman  (2011: 74-108) 

pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan, memelihara kondisi 

belajar optimal, dengan mengembalikan susasana belajar yang kondusif bila terjadi 

gangguan dalam kegiatan pembelajaran.  
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Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian bintang siklus I 

pertemuan I dan II memperoleh skor 4, siklus II pertemuan I dan II memperoleh skor 

4.. Penguatan berupa bintang diberikan kepada siswa yang telah menemukan 

pasangannya terlebih dulu, hal ini menimbulkan motivasi kepada siswa untuk 

mengikuti pelajaran selanjutnya. Guru memberikan penguatan, secara hangat dan 

antusias, bermakna, menghindari penguatan yang bersifat negative, serta 

menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Menurut Usman  (2011: 74-108) 

penguatan adalah segala bentuk respon, bersifat verbal ataupun nonverbal, yang 

merupakan modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, bertujuan 

untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai 

suatu dorongan ataupun koreksi. Prinsip penggunaan penguatan, yaitu: (1) 

kehangatan dan keantusiasan; (2) kebermaknaan; (3) menghindari penggunaan 

respons yang negative. 

Indikator terakhir yaitu menutup pelajaran siklus I pertemuan I memperoleh 

skor 2, pertemuan II memperoleh skor 4, siklus II pertemuan I dan II memperoleh 

skor 4.. Guru telah meninjau kembali, mengevaluasi, memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya, serta mengulas kembali semua materi yang disampaikan sebelumnya. 

Menurut Sanjaya (2011:18-19) salah satu kompetensi professional guru adalah 

melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dengan mengevaluasi, guru dapat mengetahui 

kekurangannya dan melakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya.  

Berdasarkan paparan tersebut membuktikan bahwa guru telah menguasai delapan 

keterampilan mengajar, yaitu: keterampilan membuka, bertanya, menjelaskan, 
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mengelola kelas, mengadakan variasi, membimbing diskusi kelompok kecil, memberi 

penguatan, dan menutup pelajaran. 

4.2.1.3.  Hasil Observasi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pembelajaran IPA melalui penerapan model Make a 

Match dengan media Flashcard, mengalami peningkatan. Rata-rata nilai siswa 

meningkat dari siklus I pertemuan Isebesar 62,3 menjadi 68,8 siklus I pertemuan II 

dan Siklus II pertemuan I 81,5 menjadi 85,4 pada siklus II pertemuan II.  

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar klasikal pada siklus II 

pertemuan II sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 88,5% siswa mengalami 

ketuntasan belajar individual ≥ 70. 

Hasil belajar siswa yang telah dipaparkan diatas didapatkan dari 

mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru pada setiap akhir kegiatan 

pembelajaran. Menurut Sugandi (2008: 63) hasil belajar merefleksikan keleluasaan, 

kedalaman, dan kompleksitas (secara bergradasi) dan digambarkan secara jelas serta 

dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu. Sedangkan pendapat Lorna 

Curran (dalam Huda, 2011:135), yaitu siswa mencari pasangan sambil mempelajari 

suatu konsep atau topik tertentu dalam suasana yang menyenangkan. Model Make a 

Match ini bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Kemudian 

menurut Indriana (2011:13- 69) Flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk 

kartu bergambar yang ukurannya seukuran dengan postcard atau sekitar 25 x 30 cm. 

Oleh karena itu pembelajaran IPA melalui penerapan model Make a Match dengan 

media Flashcard dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang diterapkan 
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karena terbukti dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. 

4.2.2.  Implikasi Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

pembelajaran IPA melalui penerapan model Make a Match dengan media Flashcard 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil observasi 

bahwa terjadi peningkatan keterapilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Adapun implikasi hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat dari uraian 

sebagai berikut: 

a. Dengan memanfaatkan kartu soal dan jawaban sebagai media untuk menjelaskan 

materi daur air dan peristiwa alam. Setiap siswa memperoleh satu buah kartu, 

kemudian mencari pasangan kartu yang cocok. Setiap pasangan diberikan 

kesempatan untuk maju kedepan kelas membacakan kartu soal beserta 

jawabannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dan melatih 

keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat di depan kelas. 

b. Melalui penerapan model Make a Match dengan media Flashcard, guru lebih 

kreatif dalam memanfaatkan kartu sebagai media yang dikaitkan materi daur air 

dan peristiwa alam. Jadi guru tidak harus banyak berceramah dan menjelaskan 

sejelas-jelasnya mengenai materi melainkan mengajak siswa untuk belajar sambil 

bermain menggunakan kartu soal dan kartu jawaban, dengan cara seperti ini 

siswa dapat menggali sendiri pengetahannya dengan mencari pasangan kartu 

yang tepat. 
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c. Hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan I nilai rata-rata siswa 62,3 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 57,7% siklus I pertemuan II nilai rata-rata siswa 68,8 

dengan ketuntasan belajar klasikal 61,5%. Nilai rata- rata siklus I yaitu 65,6 

dengan ketuntasan klasikal 53,8%. Kemudian dilaksanakan perbaikan pada siklus 

II pertemuan I nilai rata-rata siswa 81,5 dengan ketuntasan belajar klasikal 80,8% 

siklus II pertemuan II nilai rata-rata siswa 85,4 dengan ketuntasan belajar 

klasikal 88,5%. Nilai rata- rata siklus II yaitu 83,5 dengan ketuntasan klasikal 

84,6%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan model Make a Match dengan 

media Flashcard dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas 

VB SD Islam Al Madina menerapkan 3 variabel sebagai acuan dalam menentukan 

indikator keberhasilan yaitu aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar telah 

tercapai. Dapat dilihat keterampilan guru meningkat sekurang- kurangnya baik, 

aktivitas siswa meningkat sekurang- kurangnya baik, dan hasil belajar siswa secara 

klasikal mencapai 80% mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥70 dalam 

pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VB SD Islam 

Al Madina melalui penerapan model Make a Match dengan media Flashcard dalam 

pembelajaran IPA untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penerapan model Make a Match dengan media Flashcard dalam pembelajaran 

IPA untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas VB SD Islam Al Madina, aktivitas 

siswa meningkat setiap siklusnya.. Pada siklus I pertemuan I dan II jumlah skor 

rata-rata aktivitas siswa 15 dan 16,8 termasuk dalam kategori cukup. Rata- rata 

jumlah  skor yang diperoleh siklus I yaitu 15,9 dengan kategori Cukup. Pada 

siklus II pertemuan I dan II, jumlah skor rata-rata aktivitas siswa 23,8 dan 27,3 

termasuk dalam kategori baik dan sangat baik. Rata- rata jumlah  skor yang 

diperoleh siklus II yaitu 25,65 dengan kategori baik Peningkatan ini terjadi 

karena guru telah menggunakan media sesuai kebutuhan siswa yaitu Flashcard 

sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Melalui media ini siswa menjadi 

termotivasi mengikuti pembelajaran. 

b. Keterampilan guru melalui penerapan model Make a Match dengan media 

Flashcard dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas 
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VB SD Islam Al Madina meningkat setiap siklusnya. Pada siklus I pertemuan I 

dan II, guru memperoleh skor 24 dan 26 yang termasuk dalam kategori baik. 

Rata- rata jumlah  skor yang diperoleh siklus I yaitu 25 dengan kategori baik. 

Siklus II pertemuan I dan II, guru memperoleh skor 26 dan 28 yang termasuk 

kategori baik dan sangat baik. Rata- rata jumlah  skor yang diperoleh siklus II 

yaitu 27 dengan kategori sangat baik. Peningkatan ini dikarenakan guru telah 

menggunakan pembelajaran inovatif serta menguasai keterampilan- keterampilan 

sebagai berikut: membuka, bertanya, menjelaskan, mengelola kelas, mengadakan 

variasi, membimbing diskusi kelompok kecil, memberi penguatan, dan menutup 

pelajaran, sehingga pembelajaran berjalan secara efektif. 

c. Penerapan model Make a Match dengan media Flashcard dalam pembelajaran 

IPA untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas VB SD Islam Al Madina, hasil 

belajar siswa meningkat setiap siklusnya. Nilai rata-rata siklus I pertemuan I 

yaitu 62,3 dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 30, dan ketuntasan belajar 

57,7%, sedangkan 42,3% tidak tuntas. Setelah dilaksanakan siklus I pertemuan II 

nilai rata-rata menjadi 68,8, dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 30, dan 

ketuntasan belajar 61,5%, sedangkan 38,5% tidak tuntas (KKM ≥70). Nilai rata- 

rata siklus I yaitu 65,6 dengan persentase ketuntasan klasikal yaitu 53,8%. 

Kemudian pada siklus II pertemuan I ketuntasan belajar siswa naik menjadi 

80,8%, yang tidak tuntas 19,2% dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 40, dan 

nilai rata-rata naik menjadi 81,5. Selanjutnya siklus II pertemuan II, 88,5% 

mengalami ketuntasan belajar dan hanya 11,5% yang tidak tuntas, dengan nilai 
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tertinggi 100, nilai terendah 50, dan nilai rata-rata 85,4. Nilai rata- rata siklus II 

yaitu 83,5 dengan persentase ketuntasan klasikal yaitu 84,6%. Peningkatan hasil 

belajar siswa didukung dengan meningkatnya keterampilan guru dalam mengajar 

serta aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar meningkat. 

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini 

dinyatakan berhasil. Terbukti dengan terpenuhinya indikator keberhasilan yang sudah 

ditetapkan. 

5.2. SARAN 

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

a. Sebaiknya model Make a Match tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran IPA 

saja melainkan pada mata pelajaran lainnya. Hal ini dikarenakan selain dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, model ini juga dapat meningkatkan keterampilan 

guru dan hasil belajar. 

b. Media Flashcard sangat cocok digunakan untuk anak SD dan sebaiknya 

disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik perkembangan siswa. 

c. Model Make a Match sebaiknya dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu 

alternative untuk melaksanakan pembelajaran inovatif, agar siswa merasa senang 

dan lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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Pedoman Penulisan Kisi- Kisi Instrument Aktivitas Siswa 

Judul: Penerapan Model Make a Match dengan Media Flashcard dalam Pembelajaran 

IPA Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Kelas VB SD Islam Al Madina 

Aktivitas siswa Langkah- langkah model 

Make a Match dengan 

media Flashcard 

Indikator aktivitas siswa dalam 

model Make a Match dengan 

media Flashcard 

1. Emosional 

(Emotional 

activities) 

1. Kesiapan siswa  1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

(Emotional activities) 

2. Lisan (Oral 

activities) 

3. Mental (Mental 

activities) 

2. Menanggapi 

apersepsi 

2. Menanggapi apersepsi 

dengan menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

oleh guru (oral activities, 

Mental activities) 

4. Mendengarkan 

(Listening 

activities) 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

3. Memperhatikan penjelasan 

guru tentang daur air dan 

peristiwa alam (Listening 

activities) 

5. Visual activities  4. Memperhatikan 

media pembelajaran 

4. Memperhatikan media 

pembelajaran berupa 

gambar (Visual activities) 

6. Metrik (Motor  

activities) 

5. Keaktifan siswa 

dalam pembelajaran 

6. Mengikuti permainan 

Make a Match 

dengan media 

Flashcard 

7. Melaksanakan kerja 

kelompok 

5. Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran (Motor  

activities) 

6. Mengikuti permainan 

Make a Match dengan 

media Flashcard (Motor  

activities) 

7. Melaksanakan kerja 

kelompok yaitu berdiskusi 

dengan pasangannya  

(Motor  activities) 

7. Menggambar 

(Drawing 

activities) 

8. Menulis (Writing 

activities) 

8. Mengerjakan tugas/ 

evaluasi 

8. Mengerjakan tugas/ 

evaluasi (Drawing 

activities, Writing 

activities) 

Pedoman Penulisan Kisi- Kisi Instrument Keterampilan Guru 

Lampiran I 
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Judul: Penerapan Model Make a Match dengan Media Flashcard dalam Pembelajaran 

IPA Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Kelas VB SD Islam Al Madina 

Keterampilan dasar 

mengajar 

Langkah- langkah model 

Make a Match dengan 

media Flashcard 

Indikator keterampilan guru 

dalam penerapan model Make 

a Match dengan media 

Flashcard 

1. Keterampilan 

membuka (set 

induction) 

Membuka pelajaran  Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Keterampilan 

bertanya 

(questioning skills) 

Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa (Keterampilan 

bertanya) 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

(explaning skills) 

Menjelaskan materi 

pelajaran  

Menjelaskan materi pelajaran 

secara klasikal tentang daur 

air dan peristiwa alam 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

4. Keterampilan 

mengadakan variasi 

(variation skills) 

Menggunakan media 

Flashcard dan gambar 

Menggunakan media 

Flashcard dan gambar 

(Keterampilan mengadakan 

variasi) 

5. Keterampilan 

membimbing 

diskusi kecil 

Membimbing siswa 

dalam diskusi kelompok 

Membimbing siswa 

berdiskusi  dengan 

pasangannya (Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

Mengelola kelas Mengelola kelas 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

7. Keterampilan 

memberi penguatan 

(reinforcement 

skills) 

Memberikan penguatan 

kepada siswa 

Memberikan penguatan 

kepada siswa dengan 

pemberian bintang 

(Keterampilan memberi 

penguatan) 

8. Keterampilan 

menutup pelajaran 

(closure) 

Menutup pelajaran Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 
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KISI- KISI INSTRUMEN 

Judul: Penerapan Model Make a Match dengan Media Flashcard dalam Pembelajaran 

IPA Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Kelas VB SD Islam Al Madina 

No Variabel Indikator Sumber 

data 

Alat/ 

instrumen 

1 Aktivitas belajar siswa 

kelas VB SD Islam Al 

Madina dalam 

penerapan model 

Make a Match dengan 

media Flashcard pada 

pembelajaran IPA 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran  

(Emotional activities) 
2. Menanggapi apersepsi 

dengan menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

(Mental activities, oral 

activities) 
3. Memperhatikan penjelasan 

guru tentang daur air dan 

peristiwa alam (Listening 

activities, Visual activities) 
4. Memperhatikan media 

pembelajaran berupa gambar 

(Visual activities) 
5. Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran (Motor  

activities) 
6. Mengikuti permainan Make a 

Match dengan media 

Flashcard (Motor  activities, 

oral activities) 
7. Melaksanakan kerja 

kelompok yaitu berdiskusi 

dengan pasangannya (Motor  

activities) 
8. Mengerjakan tugas/ evaluasi 

(Writing activities, Drawing 

activities) 

siswa  Lembar 

pengama

tan 

aktivitas 

siswa 

 Catatan 

lapangan 

 Dokume

ntasi 

2 Ketrampilan guru 

kelas VB SD Islam Al 

Madina dalam 

penerapan model 

Make a Match dengan 

1. Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 
2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa (Keterampilan 

guru   Lembar 

pengama

tan 

ketrampi

lan guru 

Lampiran 2 
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media Flashcard pada 

pembelajaran IPA 
bertanya) 

3. Menjelaskan materi pelajaran 

secara klasikal  tentang daur 

air dan peristiwa alam 

(Keterampilan 

menjelaskan) 
4. Menggunakan media 

Flashcard dan gambar 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 
5. Membimbing siswa dalam 

diskusi dengan pasangannya 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 
6. Mengelola kelas 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 
7. Memberikan penguatan 

kepada siswa dengan 

pemberian bintang 

(Keterampilan memberi 

penguatan) 
8. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

 Catatan 

lapangan 

 Dokume

ntasi 

3 Hasil Belajar siswa 

kelas VB SD Islam Al 

Madina dalam 

penerapan model 

Make a Match dengan 

media Flashcard pada 

pembelajaran IPA 

Indikator hasil belajar mengacu 

pada nilai KKM SD Islam Al 

Madina mata pelajaran IPA yaitu 

≥70. 

Siswa   tes 

tertulis 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus............... 

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : …………………………………………. 

Petunjuk  : 1. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor yang sesuai  dengan 

indikator pengamatan! 

2. Jika deskriptor tak nampak atau nampak 1 maka beri tanda 

cek (V) pada skor 1 

3. Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 2 

4. Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 3 

5. Jika deskriptor nampak 4 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 4 

No Indikator  Deskriptor Cek 

Skor 

Penilai

an 

1 2 3 4 

1. kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

(Emotional activities) 
 

1. Siswa duduk di tempat duduk 

masing-masing 

2. Siswa membawa peralatan 

3. Sudah belajar sebelumnya 

4. Menyiapkan materi yang akan 

dipelajari  

     

2. menanggapi apersepsi 

dengan menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

(Mental activities, 

oral activities) 

1. Memperhatikan guru 

2. Bisa menjawab pertanyaan dari 

guru 

3. Memahami apersepsi 

4. Berani mengemukakan pendapat 

     

Lampiran 3 
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3. memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang daur air dan 

peristiwa alam 

(Listening activities, 

Visual activities) 

1. Fokus pada pelajaran 

2. Mendengarkan penjelasan dari guru 

3. Bertanya tentang materi 

4. Menjawab pertanyaan dari guru secara 

individu 

     

4. Memperhatikan 

media pembelajaran 

berupa gambar 

(Visual activities) 
 

1. Siswa tidak berbicara dengan teman 

2. Siswa  tidak bermain sendiri 

3. Siswa paham aturan main Make a  

Match dengan media Flashcard  

4. Siswa semangat belajar melalui metode 

Make a Match dengan media Flashcard 

     

5. keaktifan siswa dalam 

pembelajaran (Motor  

activities) 

activities) 

1. Siswa menemukan pasangan 

2. Siswa komunikatif dalam menemukan 

pasangan 

3. Siswa cepat menemukan pasangan 

yang tepat 

4. Siswa berdiskusi dengan pasangan 

     

6. mengikuti permainan 

Make a Match dengan 

media Flashcard 

(Motor  activities, 

oral activities) 

1. siswa dapat menemukan pasangannya 

sesuai waktu diberikan 

2. Siswa mencari pasangan dengan aktif 

3. Siswa mengikuti dengan tertib 

4. Siswa tidak menukar kartu 

     

7. melaksanakan kerja 

kelompok yaitu 

berdiskusi dengan 

pasangannya (Motor  

activities)  

1. Berani menyampaikan isi kartu di 

depan kelas 

2. Menyampaikan dengan bahasa yang 

mudah dipahami 

3. Menyampaikan dengan suara yang 

keras 

4. Hasil yang disampaikan tepat 

     

8. Mengerjakan tugas/ 

evaluasi (Writing 

activities, Drawin) 

1. Sesuai dengan petunjuk 

2. Tidak membuka buku 

3. Mengumpulkan tugas tepat waktu 

4. Mengerjakan secara individu 

 

 

 

 

    

 Skor total   

     Semarang, ................................2013 

     Observer, 

 

 

 

     (…………………………) 
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Kriteria Penilaian 

R = skor terendah = 8  

T = skor tertinggi = 32 

n= banyaknya skor 

   = (T- R)+ 1 

   =25 

Letak K1 = 
 

  
 (n +1)  

    = 
 

  
 (25 + 1) 

    = 
 

  
 x 26 

     = 6,5 

Nilai K1 + (R-1) = 6,5 + 7 

    =13,5  

Jadi nilai K1 adalah 13,5  

 

Letak K2 = 
 

 
 (n+1) 

    = 
 

 
 (25 +1) 

    = 
 

 
 x 26 

    = 13 

Nilai K2 + (R-1) = 13 + 7 

    =20 

Jadi nilai K2 adalah 20 

 

Letak K3 = 
 

 
 (n +1 ) 

    =  
 

  
(    ) 

                = 
 

   
 x 26 

                 = 19,5 
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Nilai K3 + (R-1) = 19,5 +7 

    = 26,5 

Jadi nilai K3 adalah  26,5 

 

Skor Nilai 

26,5≤ skor ≤  32  Sangat Baik 

20   ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8      ≤ skor < 13,5  Kurang 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus...............   

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : …………………………………………. 

Petunjuk  : 1. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor yang sesuai  dengan 

indikator pengamatan! 

2. Jika deskriptor tak nampak atau nampak 1 maka beri tanda 

cek (V) pada skor 1 

3. Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 2 

4. Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 3 

5. Jika deskriptor nampak 4 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 4 

No. Indikator Deskriptor Cek Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran 

(Keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Menarik perhatian siswa 

2. Melakukan apersepsi 

3. Mengaitkan dengan 

kehidupan nyata 

4. Memotivasi siswa 

 

 

 

 

 

    

2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Mengungkapan pertanyaan 

secara jelas 

2. Memfokuskan pertanyaan 

pada suatu masalah 

     

Lampiran 4 
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3. Penyebaran 

4. Pemberian waktu berfikir 

3. Menjelaskan materi 

pelajaran secara 

klasikal tentang daur air 

dan peristiwa alam 

(keterampilan 

menjelaskan) 

1. Menggunakan kalimat 

komunikatif 

2. Penggunaan contoh dan 

ilustrasi 

3. Pemberian tekanan 

4. Menarik perhatian siswa 

     

4. Menggunakan media 

Flashcard dan 

gambar(Keterampilan 

menggunakan variasi) 

1. Menggunakan media yang 

menarik 

2. Menggunakan media yang 

sesuai materi 

3. Menggunakan media yang 

mudah dipahami oleh siswa 

4. Menggunakan media yang 

ukurannya dapat terlihat oleh 

semua siswa 

     

5. Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

dengan pasangannya 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Membimbing siswa secara 

individual 

2. Membimbing siswa secara 

kelompok 

3. Menjalin kerjasama dengan 

siswa 

4. Memberikan tugas-tugas 

sesuai dengan kebutuhan 

siswa 

     

6. Mengelola kelas 

(Keterampilan 

1. Membagi perhatian 

2. Memberi penguatan 
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mengelola kelas) 3. Menemukan dan 

memecahkan tingkah laku 

yang menimbulkan masalah 

4. Menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan 

7. Memberikan penguatan 

kepada siswa dengan 

pemberian bintang 

(Keterampilan 

memberikan penguatan) 

1. Hangat dan antusias 

2. Bermakna 

3. Menghindari penguatan yang 

bersifat negative 

4. Menimbulkan motivasi siswa 

 

 

 

 

 

    

8. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Meninjau kembali 

2. Mengevaluasi 

3. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya 

4. Menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

     

Jumlah Skor keseluruhan  

Jumlah Skor =.....................................   

Kategori        =...................................... 

     

  

     Semarang, ................................2013 

     Observer, 

  

 

          

     ( Lilik Kuriati, S. Pd ) 
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Kriteria Penilaian 

R = skor terendah =  8 

T = skor tertinggi = 32 

n= banyaknya skor 

  = (T- R) + 1 

  = 25  

Letak K1 = 
 

  
 (n +1)  

    = 
 

  
 (25 + 1) 

    = 
 

  
 x 26 

     = 6,5 

Nilai K1 + (R-1) = 6,5 + 7  

    =13,5 

Jadi nilai K1 adalah 13,5  

 

Letak K2 = 
 

 
 (n+1) 

    = 
 

 
 (25 +1) 

    = 
 

 
 x 26 

    = 13 

Nilai K2 + (R-1) = 13 + 7 

    =20 

Jadi nilai K2 adalah 20 

 

Letak K3 = 
 

 
 (n +1 ) 

    =  
 

  
(    ) 

                = 
 

   
 x 26 

                 = 19,5 
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Nilai K3 + (R-1) = 19,5 +7 

    = 26,5 

Jadi nilai K3 adalah  26,5 

 

Skor Nilai 

26,5≤ skor ≤  32  Sangat Baik 

20   ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8      ≤ skor < 13,5  Kurang 
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PENGGALAN SILABUS 

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester  : V/ 2 

No Standar 

kompeten

si 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Penil

aian  

Sumber 

Belajar 

1 
7.Memaha

mi 

perubah

an yang 

terjadi 

di alam 

dan 

hubung

annya 

dengan 

penggu

naan 

sumber 

daya 

alam 

7.4 

Mendeskripsika

n proses daur air 

dan kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruhin

ya 

7.5 

Mendeskripsika

n perlunya 

penghematan air 

1. Menjelaskan proses daur air 

2. Membuat skema proses daur air 

3. Menyebutkan dua manfaat daur air 

4. Menyebutkan dua sumber air, alami 

dan buatan 

5. Menyebutkan empat manfaat air bagi 

kehidupan 

6. Mengidentifikasi kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhi daur air 

7. Mengidentifikasi manfaat hutan 

dalam proses daur air 

8. Menjelaskan terjadinya hujan asam 

9. Menyebutkan empat cara 

menghemat air 

Daur air 

dan 

peristiwa 

alam 

1. Menunjukkan gambar 

2. Menjelaskan materi 

secara gelobal 

3. Menjelaskan cara 

bermain flashcard 

4. Siswa maju kedepan 

kelas dengan 

pasangannya untuk 

membacakan karetu 

yang didapat 

5. Guru memberi 

kesempatan pada siswa 

untuk bertanya materi 

yang belum dipahami 

6. Evalusi 

4x 35 

menit 

(2 kali 

pertemu

an) 

Evalu

asi 

terulis 

- Buku 

paket 

IPA 

yang  

releva 

- Media 

gamba 
- Media 

Flascard 

 

Lampiran 5 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

Siklus I Pertemuan I 

Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : V / 2 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal :  

  

B. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

C. KOMPETENSI DASAR 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

 

D. INDIKATOR 

1. Menjelaskan proses daur air 

2. Membuat skema proses daur air 

3. Menyebutkan dua manfaat daur air 

4. Menyebutkan dua sumber air, alami dan buatan 

5. Menyebutkan empat manfaat air bagi kehidupan 

 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru tentang daur air, siswa dapat memberikan contoh 

proses daur air dengan benar. 

2. Melalui penugasan individu, siswa dapat membuat skema proses daur air 

dengan tepat. 
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3. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan manfaat daur air siswa, 

dapat menyebutkan dua manfaat daur air dengan benar. 

4. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang sumber air siswa 

dapat menyebutkan dua sumber air dengan benar. 

5. Melalui permainan Flascard tentang manfaat air siswa dapat menyebutkan 

empat manfaat air bagi kehidupan. 

Karakter yang diharapkan:  

1. Percaya diri (confident) 

2. Berani (bravely) 

3. Kerjasama (cooperative) 

 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

Daur Air dan Peristiwa Alam 

 

G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Kooperatif  tipe Make a Match 

 

H. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Pengamatan gambar 

3. Tanya jawab 

4. Pemberian tugas 

5. Diskusi kelompok 

 

I. MEDIA PEMBELAJARAN 

- Teks bacaan tentang daur air dan peristiwa alam 

- Gambar tentang daur air 

- Flashcard yang berupa kartu soal, kartu jawaban dengan disertai gambar 

- Internet 
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J. SUMBER BELAJAR 

Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Saling Temas Untuk kelas V SD/ MI. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

BSNP. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran SD/ MI. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Huda, Miftahul. 2001. Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan Model 

Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Rositawaty, S. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Sulistyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

K. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

- Mengkondisikan siswa dalam keadaan tertib 

- Salam pembuka dan berdoa 

- Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Appersepsi (guru melakukan tanya jawab tentang air) 

Guru : “Pernahkan kalian melihat air?” 

Guru : “Apa yang kalian rasakan saat menyentuhnya?” 

Guru : “Iya pintar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 

tentang daur air.” 

- Motivasi: siswa bersama dengan bimbingan guru melakukan tepuk pintar. 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Kegiatan Inti (45 menit) 

- Guru memperlihatkan gambar daur air (eksplorasi) 
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- Siswa memperhatikan gambar (eksplorasi) 

- Guru menjelaskan proses daur air (eksplorasi) 

- Siswa diminta maju kedepan kelas untuk menjelaskan proses daur air 

(eksplorasi) 

- Siswa diberi kesempatan untuk membuat sekema proses daur air 

(eksplorasi) 

- Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas 

(eksplorasi) 

- Guru melakukan tanya jawab pada siswa tentang manfaat air (eksplorasi) 

- Siswa menjawab pertanyaan dari guru (eksplorasi) 

- Guru menjelaskan cara bermain flashcard (elaborasi) 

- Setiap siswa diberikan satu buah kartu  (elaborasi) 

- Guru memberikan contoh cara bermain flashcard (elaborasi) 

- Siswa mencari pasangan (elaborasi) 

- Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin (elaborasi) 

- Siswa berdiskusi dengan pasangannya (elaborasi) 

- Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk membacakan kartu soal dan 

kartu jawabannya (elaborasi) 

- Siswa yang lain memperhatikan (elaborasi) 

- Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin 

(konfirmasi) 

- Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami (konfirmasi) 

- Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang 

(konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

- Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

- Evaluasi 

- Penutup 
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L. PENILAIAN 

1. Teknik  : tes lisan dan tertulis 

2. Prosedur  : proses, akhir pembelajaran 

3. Bentuk  : lisan : tanya jawab  

 Tertulis  : isian 

 Semarang,  11 April 2013  

Guru Kelas V      Praktikan 

                                       

Lilik Kuriati, S. Pd.     Ana Esti Iksari  

NIP. -      NIM. 1401409167 

Mengetahui, 
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Materi Ajar 

Proses Daur Air dan Kegiatan Manusia yang Dapat Mempengaruhinya 

1. Proses Daur Air 

Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari 

bumi ke atmosfer dan kembali ke Bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi 

(penguapan), presipitasi (pengendapan), dan kondensasi (pengembunan). Perhatikan 

skema proses daur air di bawah ini! 

 

Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari sinar 

matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan ini 

disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak 

dapat lagi menampung uap air (jenuh). Proses ini disebut presipitasi (pengendapan). 

Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini 

membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi (pengembunan). Titik-titik air di 

awan kemudian akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di 

laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah 

akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. 
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Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan juga ada yang jatuh ke 

perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi ini akan menambah jumlah air di 

tempat tersebut. Air di sungai akan mengalir ke laut. Di lain pihak sebagian air di 

sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama 

dengan uap dari air laut dan tumbuhan. 

Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam daur air. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa jumlah air di Bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya 

wujud dan tempatnya yang berubah. 

 

2.  Kegiatan Manusia yang Memengaruhi Daur Air 

Coba amati kembali proses daur air di depan! Proses daur air menyebabkan 

air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah. Nah, 

air yang turun ke tanah ini ada yang mengalir di permukaan tanah dan masuk sungai. 

Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Ada juga air yang tergenang 

membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam 

tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam 

tanah ini kemudian menjadi air cadangan (sumber air) 

Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. 

Daerah peresapan air biasa terdapat di hutan-hutan. Tetumbuhan hutan mampu 

memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi akan 

teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi 

air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang 

meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam 

tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. 

Nah, menyimak uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan 

sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus 

senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini telah banyak hutan yang gundul akibat 

penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Biasanya 

hutan ditebang atau dibakar dengan 
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alasan tertentu. Seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. 

Kegiatan- kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. 

Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah 

mengalami kekeringan. Di perkotaan hingga di pedesaan kini marak pembangunan 

jalan yang menggunakan aspal atau beton. Penutupan tanah dengan aspal atau beton 

dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan 

air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan 

air menggenangi jalan-jalan. 

Apa kira-kira akibatnya jika daerah peresapan air semakin berkurang? Apabila 

daerah peresapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. 

Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya 

sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya 

proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. 

Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. 

Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, tumbuhan, dan hewan 

yang dikenainya. Hujan asam terjadi karena uap air dan gas- gas beracun membentuk 

asam. Gas- gas beracun ini dikeluarkan sebagai gas buangan dari bahan bakar 

kendaraan bermotor dan pabrik. Jadi kegiatan manusia sangat berpengaruh terhadap 

berjalannya daur air. 

 

3. Manfaat Air 

Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber air di antaranya adalah 

sumur tradisional, sumur pompa, dan air PAM yang merupakan sumber air buatan. 

Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami. Selain untuk minum 

air juga digunakan untuk mencuci, mandi, masak, dan menyiram tanaman. Apa yang 

kalian rasakan apabila tidak mandi dalam sehari? Kalian tentu akan merasa gerah, 

badan lengket, dan tubuh menjadi tidak segar. Mandi merupakan aktivitas sehari-hari 

yang biasa kita lakukan. Pakaian dan alat rumah tangga yang kotor tentunya harus di 

cuci agar bersih. Untuk mencuci juga diperlukan air. Air juga digunakan oleh ibu 
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untuk memasak dan membersihkan sayuran sebelum dimasak. Sebagian tubuh kita 

terdiri dari air. Apabila tidak minum air selain kehausan, tubuh kitapun menjadi 

lemas. Banyak sekali kegunaan air dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita perlu 

menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Air yang kita gunakan dalam kehidupan 

sehari-hari berasal dari suatu proses yang cukup panjang yang disebut daur air. 
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Soal- soal yang akan di gunakan untuk soal pada Flashcard 

1. Air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini 

disebabkan air mengalami . . . .  

2. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses . . . .  

3. Uap air naik ke udara membentuk . . . . 

4. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul 

di angkasa kemudian turun menjadi . . . .  

5. Air di permukaan Bumi mengalami penguapan karena mendapat . . . .  

6. Air di Bumi selalu tersedia karena adanya . . . .  

7. Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut 

berfungsi untuk . . . .  

8. Air di permukaan bumi, apa bila terkena panas matahari akan berubah 

menjadi. . . .  

9. Jika tangan kita kotor, maka kita akan mencuci tangan dengan. . . .  

10. perubahan- perubahan yang terjadi secara berulang dalam suatu pola tertentu 

disebut. …  

11. Apa kegunaan air dalam kehidupan kita. . . .  

12. Jelaskan proses daur air secara urut . . .  

13. Secara teori, sebenarnya air di permukaan bumi tidak akan habis. Akan tetapi, 

mengapa akhir-akhir ini sering terjadi kekeringan . . . .  
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KISI- KISI PENULISAN SOAL 

Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kurikulum   : KTSP 

Standar kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam 

Alokasi waktu  : 10 menit  

Jumlah Soal   : 10 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Penilaian No. Soal 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrumen 

7.4 

mendeskripsikaan 

proses daur air dan 

kegiatan manusia 

yang 

mempengaruhinya 

Daur Air 

dan 

Peristiwa 

alam 

1. Menjelaskan proses daur air 

 

2. Membuat skema proses daur air 

3. Menyebutkan dua manfaat daur air 

4. Menyebutkan dua sumber air 

5. Menyebutkan empat manfaat air 

bagi kehidupan 

Tes 

tertulis 

Isian 1(C2), 2(C2), 8(C3), 

9(C3) 

3 (C5) 

4 (C1) 

5(C1), 6(C2) 

7(C1), 10(C1) 
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Soal Evaluasi 

Nama  : 

No. Absen  : 

 

Isilah titik- titik dibawah ini dengan jelas! 

1. Mengapa air yang ada di permukaan bumi bisa membentuk awan?  

2. Jelaskan proses terjadinya hujan?  

3. Coba kalian gambarkan skema proses daur air? 

4. Sebutkan 2 manfaat daur air?  

5. Sebutkan 2 sumber air yang ada di bumi ini?  

6. Bagaimana menurut kalian jika sumber air di bumi ini mengalami kerusakan?  

7. Kita mencuci tangan kita yang kotor dengan?  

8. Apa fungsi pohon dalam proses daur air?  

9. Air masuk kedalam tanah melalui proses?  

10. Sebutkan 4 kegunaan air bagi manusia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
2
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Kunci jawaban soal flashcard 

1. Perputaran 

2. Peresapan 

3. Awan 

4. Hujan 

5. Panas matahari 

6. Daur air 

7. Menyimpan air hujan 

8. Uap air 

9. Air 

10. Daur 

11. Minum, mandi, memasak, menyiram 

12. Air menguap – uap air mengembun menjadi awan- butiran air dalam awan 

jatuh sebagai hujan- air hujan jatuh ketanah, sungai, laut 

13. Karena  pohon yang berfungsi untuk menyimpan air telah berkurang 
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Kunci jawaban soal evaluasi 

1. Karena terkena panas matahari dan kemudia menjadi uap air yang naik ke 

udara 

2. Air laut dan sungai menguap, uap ini akan berkumpul di udara, lama 

kelamaan udara tidak mampu menampung uap air, jika suhu turun, uap air 

akan berubah menjadi titik- titik air dan membentuk awan, kemudian air di 

awan ini akan turun menjadi hujan 

3. Bagan proses daur air 

 

4. Air akan selalu berputar, air tidak akan habis 

5. Alami dan buatan 

6. Akan mengalami kekeringan 

7. Air 

8. Menyerap air dan menyimpannya 

9. Penyerapan 

10. Mandi, minum, memasak, menyiram 

 

Penilaian= Jumlah jawaban benar x 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I Pertemuan II 

Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : V / 2 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal :  

  

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air 

 

C. INDIKATOR 

1. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

2. Mengidentifikasi manfaat hutan dalam proses daur air 

3. Menjelaskan terjadinya hujan asam 

4. Menyebutkan empat cara menghemat air 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang kegiatan manusia, 

siswa dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi 

daur air dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab manfaat hutan, siswa dapat mengidentifikasi manfaat 

hutan dalam proses daur air dengan benar. 

3. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang terjadinya hujan 

asam, siswa dapat menjelaskan terjadinya hujan asam dengan benar. 
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4. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang cara menghemat air, 

siswa dapat menyebutkan empat cara menghemat air dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Percaya diri (confident) 

2. Berani (bravely) 

3. Kerjasama (cooperative) 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Daur Air dan Peristiwa Alam 

 

F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Kooperatif  tipe Make a Match 

 

G. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Pengamatan gambar 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi kelompok 

5. Pemberian Tugas 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN 

- Teks bacaan tentang daur air dan peristiwa alam 

- Gambar tentang hutan 

- Flashcard yang berupa kartu soal, kartu jawaban disertai gambar 

- Internet 

 

I. SUMBER BELAJAR 

Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Saling Temas Untuk kelas V SD/ MI. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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BSNP. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran SD/ MI. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Huda, Miftahul. 2001. Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan 

Model Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Rositawaty, S. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Sulistyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

- Mengkondisikan siswa dalam keadaan tertib 

- Salam pembuka dan berdoa 

- Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Appersepsi (guru melakukan tanya jawab tentang hujan asam) 

Guru : “Anak-anak siapa yang pernah melihat hujan?” 

Guru : “Hujan apa yang kalian lihat?” 

Guru : “Kalau hujan asam, ada yang tahu tidak?” 

Guru : “Jika kalian belum mengetahui apa itu hujan asam, maka 

nanti kita akan mempelajarinya.” 

- Motivasi: siswa melakukan tepuk konsentrasi dengan bimbingan dari 

guru. 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Kegiatan Inti (45 menit) 

- Guru memperlihatkan gambar penebangan hutan dan pembakaran hutan 

(eksplorasi) 
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- Siswa memperhatikan gambar (eksplorasi) 

- Guru bertanya pada siswa apa manfaat hutan (eksplorasi) 

- Siswa menjawab pertanyaan dari guru (eksplorasi) 

- Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang manfaat hutan dalam 

proses daur air (eksplorasi) 

- Guru menjelaskan cara bermain flashcard (elaborasi) 

- Siswa mendengarkan penjelasan guru (elaborasi) 

- Setiap siswa diberikan satu buah kartu (elaborasi) 

- Guru memberikan contoh cara bermain flashcard (elaborasi) 

- Siswa mencari pasangan kartu yang diperolehnya (elaborasi) 

- Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin (elaborasi) 

- Siswa berdiskusi dengan pasangannya (elaborasi) 

- Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk membacakan kartu soal dan 

kartu jawabannya, siswa yang lain memperhatikan (elaborasi) 

- Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin 

(konfirmasi) 

- Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami (konfirmasi) 

- Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang 

(konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

- Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari yaitu 

tentang perlunya penghematan air 

- Evaluasi 

- Penutup 

 

K. PENILAIAN 

1. Teknik  : tes lisan dan tertulis 

2. Prosedur  : proses, akhir pembelajaran 
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3. Bentuk  : lisan   : tanya jawab  

 Tertulis   : isian 

 

 Semarang, 12 April 2013  

    Guru Kelas V      Praktikan 

                                                

Lilik Kuriati, S. Pd.      Ana Esti Iksari  

NIP. -       NIM. 1401409167 

Mengetahui, 
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Materi Ajar 

Perlunya Penghematan Air 

a. Kegiatan Manusia yang Memengaruhi Daur Air 

Coba amati kembali proses daur air di depan! Proses daur air menyebabkan 

air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah. Nah, 

air yang turun ke tanah ini ada yang mengalir di permukaan tanah dan masuk sungai. 

Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Ada juga air yang tergenang 

membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam 

tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam 

tanah ini kemudian menjadi air cadangan (sumber air) 

Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. 

Daerah peresapan air biasa terdapat di hutan-hutan. Tetumbuhan hutan mampu 

memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi akan 

teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi 

air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang 

meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam 

tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. 

Nah, menyimak uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan 

sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus 

senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini telah banyak hutan yang gundul akibat 

penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Biasanya 

hutan ditebang atau dibakar dengan 

alasan tertentu. Seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. 

Kegiatan- kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. 

Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah 

mengalami kekeringan. Di perkotaan hingga di pedesaan kini marak pembangunan 

jalan yang menggunakan aspal atau beton. Penutupan tanah dengan aspal atau beton 
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dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan 

air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan 

air menggenangi jalan-jalan. 

Apa kira-kira akibatnya jika daerah peresapan air semakin berkurang? Apabila 

daerah peresapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. 

Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya 

sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya 

proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. 

Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. 

Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, tumbuhan, dan 

hewan yang dikenainya. Hujan asam terjadi karena uap air dan gas- gas beracun 

membentuk asam. Gas- gas beracun ini dikeluarkan sebagai gas buangan dari bahan 

bakar kendaraan bermotor dan pabrik. Jadi kegiatan manusia sangat berpengaruh 

terhadap berjalannya daur air. 

b. Tindakan penghematan air dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 

a) Menutup kran setelah menggunakannya. Ingat, jangan sampai air bersih 

terbuang sia-sia! 

b) Memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. 

Hal ini dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih. 

c) Tidak mencuci kendaraan setiap hari. Membersihkan kendaraan bisa dengan 

mengelapnya saja. 

d) Menggunakan air seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk keperluan 

apa pun. 
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Soal- soal yang akan digunakan untuk soal pada Flashcard 

1. Kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap daur air di bumi yaitu . . . 

. 

2. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena . . .  

3. Contoh tindakan penghematan air yaitu . . . .  

4. Dimanakah daerah peresapan air. . . .  

5. Air yang menggenang akan membentuk. . . .  

6. Air disungai akan terus. . .  

7. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi akan teresap dan tersimpan 

di dalam. . . .  

8. Air disimpan di dalam tanaholeh. . . .  

9. Sebutkan fungsi hutan dalam proses daur air. . . .  

10. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada. . .  

11. Hujan asam terjadi karena. . . .  

12. Sebutkan 2 kegiatan yang menyebabkan kerusakan pada hutan . . . .  

13. Tidak mencuci kendaraan setiap hari termasuk tindakkan. . . .  
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KISI- KISI PENULISAN SOAL 

Sekolah  : SD Islam Al Madina  

Mata Pelajaran  : IPA 

Kurikulum   : KTSP 

Standar kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam 

Alokasi waktu  : 10 menit  

Jumlah Soal   : 10 

Kompetensi dasar Materi 

pokok 

Indikator Penilaian No. Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.5 Mendeskripsikan 

perlunya 

penghematan air 

Daur Air 

dan 

Peristiwa 

Alam 

1. Mengidentifikasi kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air 

2. Mengidentifikasi manfaat 

hutan dalam proses daur air 

3. Menjelaskan terjadinya hujan 

asam 

 

4. Menyebutkan empat cara 

menghemat air 

Tes 

Tertulis 

PG 

Isian 

PG 

 

PG 

Isian 

Isian 

1(C2), 2(C2), 3(C2), 

7(C1), 8(C1) 

4 (C2) 

 

5(C2) 

6(C2) 

9(C3), 10(C2) 
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Soal Evaluasi 

Nama  : 

No. absen : 

I. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Cermatilah pertanyaan berikut! 

1. hutan gundul 

2. penyerapan air terganggu 

3. hutan menjadi asri 

4. banyak hewan yang hidup 

Dari pernyataan diatas, manakah 

yang termasuk akibat pembakaran 

hutan. . . . 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3   d. 3 dan 4 

2. Cermatilah kegiatan manusia 

dibawah ini. 

1. membaca buku 

2. pembetonan 

3. penebangan hutan secara liar 

4. membuang sampah pada 

tempatnya 

Dari pernyataan diatas, manakah 

kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air. . . . 

a. 1 dan 3  c. 1 dan 4 

b. 3 dan 4  d. 2 dan 3 

 

3. Perhatikan pernyataan dibawah ini. 

1. air akan mudah mengalir 

2. terjadi banjir 

3. tanah akan sulit menyerap air 

4. tanah akan tandus 

Pembetonan akan mempengaruhi 

prosesdaur air, dari pernyataan 

diatas manakah yang termasuk 

akibat pembetonan. . . . 

a. 1   c. 3 

b. 2   d. 4 

 

4. Manfaat hutan: 

1. tempat berlindung hewan 

2. mencegah banjir 

3.melestarikan tumbuhan langka 

4. daerah peresapan air 

Dari pernyataan diatas, manakah 

yang termasuk manfaat hutan 

dalam proses daur air. . . . 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 4 

b. 2 dan 3  d. 3 dan 4 

 

5. Perhatikan pernyataan berikut. 

1. banjir 

2. tanah longsor 

3. kerusakan pada bangunan 

4. kerusakan pada tumbuhan 

Akibat dari hujan asam 

ditunjukkan pada nomer. . . . 

a. 1 dan 2  c. 1 dan 4 

b. 2 dan 3  d. 3 dan 4

9
4
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II.    Isilah titik- titik dibawah ini dengan benar! 

1. Hujan asam terjadi karena. . . . 

2. Pembuatan teras di lereng bukit atau lahan miring lainnya agar tanah tidak 

longsor diterjang air hujan disebut. . . .  

3. Reboisasi adalah. . . .  

4. Tidak menutup keran air setelah menggunakannya termasuk. . . .  

5. Berilah salah satu contoh cara menghemat air . . . . 
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Kunci jawaban soal Flashcard 

1. Reboisasi 

2. Mengurangi peresapan air 

3. Mematikan keran setelah selesai digunakan 

4. Di daerah hutan 

5. Danau 

6. Mengalir 

7. Tanah 

8. Akar pohon 

9. Menyerap air dan menyimpannya di dalam tanah 

10. Bangunan, tumbuhan, dan hewan yang dikenainya 

11. Uap air dan gas- gas beracun membentuk asam 

12. Penebangan hutan dan pembakaran hutan 

13. Penghematan air 

 

Kunci jawaban soal evaluasi 

1. A  

2. B  

3. C  

4. C  

5. D  

6. Uap air dan gas- gas beracun membentuk asam 

7. Sengkedan 

8. Penanaman pohon pada hutan yang gundul 

9. Pemborosan air 

10. Tidak mencuci motor setiap hari 

 

Penilaian= jumlah jawaban benar x 10 
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PENGGALAN SILABUS 

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester  : V/ 2 

No Standar 

kompetensi 

Kompetens

i Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Penil

aian 

Sumber 

Belajar 

1 
7. Memaha

mi 

perubaha

n yang 

terjadi di 

alam dan 

hubungan

nya 

dengan 

pengguna

an 

sumber 

daya 

alam 

 

7.6 

Mengidenti

fikasi 

peristiwa 

alam yang 

terjadi di 

Indonesia 

dan 

dampaknya 

bagi 

makhluk 

hidup dan 

lingkungan 

 

1. Menyebutkan contoh peristiwa alam 

2. Mengidentifikasi cara mencegah peristiwa 

alam 

3. Menyebutkan dua peristiwa alam yang dapat 

dicegah 

4. Menyebutkan tiga alat pengukur cuaca dan 

iklim 

5. Menjelaskan dampak peristiwa alam terhadap 

lingkungan 

6. Menyebutkan tiga kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi 

7. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi akibat pertanian. 

8. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi akibat 

pemukiman. 

9. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi akibat 

pembakaran pohon secara liar. 

Daur 

air dan 

peristi

wa 

alam 

1. Menunjukkan 

gambar 

2. Menjelaskan materi 

secara gelobal 

3. Menjelaskan cara 

bermain flashcard 

4. Siswa maju kedepan 

kelas dengan 

pasangannya untuk 

membacakan karetu 

yang didapat 

5. Guru memberi 

kesempatan pada 

siswa untuk bertanya 

materi yang belum 

dipahami 

6. Evalusi 

4x35 

menit (2 

kali 

pertemu

an) 

Eval

uasi 

terul

is 

- Buku 

paket 

IPA 

yang  

relevan 

- Media 

gambar 

- Media 

Flascar

d 

 

Lampiran 6 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II Pertemuan I 

Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : V / 2 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal :  

  

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dan lingkungan 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan contoh peristiwa alam 

2. Mengidentifikasi cara mencegah peristiwa alam 

3. Menyebutkan dua peristiwa alam yang dapat dicegah 

4. Menyebutkan tiga alat pengukur cuaca dan iklim 

5. Menjelaskan dampak peristiwa alam terhadap lingkungan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan contoh 

peristiwa alam dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru tentang cara mencegah peristiwa alam, siswa dapat 

mengidentifikasi cara mencegah peristiwa alam dengan tepat. 

9
8

 
9

8 
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3. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang peristiwa alam yang 

dapat dicegah, siswa dapat menyebutkan dua peristiwa alam yang dapat 

dicegah dengan benar. 

4. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang alat pengukur cuaca, 

siswa dapat menyebutkan tiga alat pengukur cuaca dan iklim dengan benar. 

5. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang peristiwa alam, 

siswa dapat menjelaskan dampak peristiwa alam terhadap lingkungan dengan 

benar. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Percaya diri (confident) 

2. Berani (bravely) 

3. Kerjasama (cooperative) 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Daur Air dan Peristiwa Alam 

 

F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Kooperatif  tipe Make a Match 

 

G. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Pengamatan gambar 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi kelompok 

5. Penugasan 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN 

- Gambar tentang daur air 

- Flashcard yang berupa kartu soal dan kartu jawaban dengan disertai gambar 



175 

 

 

 

I. SUMBER BELAJAR 

Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Saling Temas Untuk kelas V SD/ MI. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

BSNP. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran SD/ MI. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Huda, Miftahul. 2001. Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan 

Model Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Rositawaty, S. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Sulistyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

- Mengkondisikan siswa dalam keadaan tertib 

- Salam pembuka dan berdoa 

- Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Appersepsi (guru melakukan tanya jawab tentang banjir) 

Guru : “Siapa yang pernah melihat banjir?” 

Guru : “Siapa yang tahu kenapa bisa terjadi banjir?” 

Guru : “Kalau begitu, banjir itu termasuk?” 

Guru : “Iya pintar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 

tentang peristiwa alam.” 

- Motivasi: siswa melakukan tepuk pintar dengan bimbingan dari guru. 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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3. Kegiatan Inti (45 menit) 

- Guru memperlihatkan gambar banjir (eksplorasi) 

- Siswa memperhatikan gambar (eksplorasi) 

- Guru menjelaskan apa itu peristiwa alam (eksplorasi) 

- Tanya jawab tentang contoh- contoh peristiwa alam (eksplorasi) 

- Siswa diminta mendengarkan penjelasan guru tentang cara mencegah 

peristiwa alam (eksplorasi) 

- Guru menjelaskan cara bermain flashcard (elaborasi) 

- Setiap siswa diberikan satu buah kartu (elaborasi) 

- Guru memberikan contoh cara bermain flashcard (elaborasi) 

- Siswa mencari pasangan (elaborasi) 

- Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin (elaborasi) 

- Siswa berdiskusi dengan pasangannya (elaborasi) 

- Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk membacakan kartu soal dan 

kartu jawabannya (elaborasi) 

- Siswa yang lain memperhatikan (elaborasi) 

- Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin 

(konfirmasi) 

- Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami (konfirmasi) 

- Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang 

(konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

- Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

- Evaluasi 

- Penutup 

K. PENILAIAN 

1. Teknik  : tes lisan dan tertulis 

2. Prosedur  : proses, akhir pembelajaran 
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3. Bentuk  : lisan   : tanya jawab  

 Tertulis   : isian 

  Semarang, 18 April 2013 

  

  Guru Kelas V     Praktikan 

                                        

Lilik Kuriati, S. Pd.     Ana Esti Iksari  

NIP. -      NIM. 1401409167 

Mengetahui, 
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Materi Ajar 

Peristiwa Alam yang Terjadi Di Indonesia dan Dampaknya Bagi 

Makhluk Hidup dan Lingkungan 

A.  Peristiwa Alam yang Terjadi di Indonesia 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam 

bencana alam termasuk dalam peristiwa alam. Sekarang kita akan mempelajari 

berbagai macam bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. 

1. Gempa Bumi 

Gempa dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan 

tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi 

karena adanya pergeseran kerak bumi.Sebagian besar gempa tektonik terjadi ketika 

dua lempeng saling bergesekan. Gempa bumi ini dapat mengakibatkan pohon-pohon 

tumbang, bangunan runtuh, tanah terbelah, dan makhluk hidup termasuk manusia 

menjadi korban. Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan 

gempa diukur menggunakan satuan skala Richter. Alat untuk mengukur gempa yaitu 

seismograf. Terjadinya gempa tektonik dimulai dari sebuah tempat yang disebut 

pusat gempa. Pusat gempa dapat berada di daratan atau lautan. Pusat gempa yang 

berada di lautan dapat menyebabkan gempa bumi di bawah laut. Gempa seperti ini 

bisa menyebabkan gelombang hebat yang disebut tsunami. Gelombang itu bergerak 

menuju pantai dengan kecepatan sangat tinggi dan kekuatannya sangat besar. 

Kecepatannya dapat mencapai 1.000 km per jam. Ketika mencapai pantai, gelombang 

tersebut naik sehingga membentuk dinding raksasa. Tinggi gelombang laut normal 

antara 1–2 meter. Namun, saat tsunami tinggi gelombang laut dapat mencapai 30–50 

meter. Gelombang ini akan bergerak cepat menuju daratan dan merusak segala 

sesuatu yang dilaluinya. 

2. Gunung Meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, dan 

lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas. Saat menuruni gunung, lava ini 



179 

 

 

 

dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat dingin, aliran lava ini 

mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur dengan air hujan, dapat 

mengakibatkan banjir lahar dingin. Gunung meletus sering disertai dengan gempa 

bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus disebut gempa bumi 

vulkanik. Misalnya gempa yang terjadi saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 

1883. Letusan Gunung Krakatau ini juga mengakibatkan gelombang tsunami. 

Letusan gunung api dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava 

pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang 

dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijar ini 

mengalir sampai ke permukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia dan 

menyebabkan kerusakan yang cukup parah 

3. Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan 

dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm 

per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat 

untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu menampung air hujan sehingga air 

meluap menjadi banjir. Sepanjang bulan Januari 2008 terjadi banjir di berbagai 

daerah. Banjir melanda kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Solo, Aceh, dan 

Lampung. Bencana banjir dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Rumah-

rumah dan ribuan hektare sawah yang ditanami padi rusak. Jalan-jalan terputus tidak 

bisa dilewati. Korban banjir pun dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, 

kolera, dan penyakit-penyakit kulit. 

4. Tanah Longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena 

tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan hutan. 

Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, tanah longsor 

dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. Sepanjang bulan 

Januari 2008 terjadi tanah longsor di beberapa daerah. Bencana ini di antaranya 

terjadi di Brebes dan Tawangmangu yang memakan banyak korban harta dan jiwa. 
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5. Angin Puting Beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak 

memutar. Putting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai angin 

kencang. Kecepatan angin putting beliung bisa mencapai 175 km/jam. Angin putting 

beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang dilaluinya. Akhir-akhir ini 

angin puting beliung sering terjadi di negara kita. Beberapa daerah yang mengalami 

angin puting beliung yaitu Magelang, Lampung, Garut, Nusa Tenggara Timur, dan 

Banjarmasin. 

Peristiwa-peristiwa alam tersebut tidak dapat kita cegah. Gempa bumi, 

gunung meletus, dan angin puting beliung dapat terjadi secara tiba-tiba. Namun, 

sebenarnya peristiwa alam itu dapat diperkirakan sebelumnya. Badan Meteorologi 

dan Geofisika (BMG) dapat memperkirakan 

peristiwa alam itu akan terjadi. Informasi itu diumumkan kepada masyarakat 

sehingga masyarakat dapat menyelamatkan diri. BMG juga bertugas mengamati 

kondisi cuaca harian. Stasiun meteorologi yang mengamati kondisi cuaca, biasanya 

berada di kota-kota besar. BMG mempunyai alat-alat pengukur cuaca dan iklim 

antara lain seperti berikut. 

1. Alat untuk mengukur curah hujan (penakar hujan). 

2. Alat untuk mengukur kecepatan angin (anemometer). 

3. Alat untuk mengukur tekanan udara (barometer). 

Beberapa peristiwa alam dapat kita cegah, misalnya banjir dan tanah 

longsor. 

 

B.  Dampak Peristiwa Alam 

Peristiwa alam, seperti banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan 

gunung meletus yang terjadi pada suatu daerah dapat mengakibatkan dampak bagi 

makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Banjir yang terjadi di 

Jakarta pada awal tahun 2007 mengakibatkan banyak rumah yang tenggelam, 

kegiatan seharihari menjadi tergangu, muncul penyakit diare, dan sebagainya. Selain 



181 

 

 

 

berdampak pada manusia manusia, banjir juga mengakibatkan tanamantanaman rusak 

karena tumbang atau terbawa arus banjir yang cukup deras. Padi terancam gagal 

panen karena sawah terendam air dan lingkungan menjadi kotor karena lumpur dan 

sampah yang dibawa oleh banjir. Hewan-hewan pun harus diungsikan akibat 

terjadinya banjir. Jadi, peristiwa alam dapat mengakibatkan dampak bagi makhluk 

hidup bukan hanya manusia tetapi juga lingkungan, hewan, dan tumbuhan. 

 

C.  Cara Pencegahan Banjir 

Banjir yang terjadi di Jakarta, Bandung, ataupun daerah sekitarnya sebagian 

besar disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi. Namun demikian, ulah 

manusia yang membuang sampah di sungai, menebang pohon sehingga hutan 

menjadi gundul juga memjadi penyebab terjadinya banjir. Sampah yang di buang ke 

sungai, lama-kelamaan akan menumpuk dan apabila hujan datang air sungai akan 

meluap karena alirannya terhambat oleh tumpukan sampah yang sangat banyak dan 

mengakibatkan banjir. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya banjir di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Membuang sampah pada tempatnya. 

2. Membersihkan, selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran 

air menjadi lancar. 

3. Melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air. 

4. Melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul (reboisasi) 
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Soal- soal yang akan diguakan untuk soal Flashcard 

1. Peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu. . . .  

2. Peristiwa alam yang dapat dicegah yaitu. . . .  

3. Peristiwa alam yang tidak dapat dicegah yaitu. . . .  

4. Peristiwa alam dapat merusak. . . .  

5. Usaha-usaha untuk mencegah banjir sebagai berikut. . . .  

6. Tanah longsor terjadi karena. . . .  

7. Tsunami diakibatkan karena. . . .  

8. Apa akibat dari banjir. . . .  

9. Sebutkan tiga macam gempa bumi. . .  

10. Gempa bumi saat gunung berapi meletus disebut gempa. . . .  

11. Peristiwa alam yaitu. . . . 

12. Gempa bumi akibat pergeseran kerak bumi. . . . 

13. Alat pengukur kecepatan angin. . . .  
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KISI- KISI PENULISAN SOAL 

Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kurikulum   : KTSP 

Standar kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam 

Alokasi waktu  : 10 menit  

Jumlah Soal   : 10 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Penilaian No. Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan 

Daur Air 

dan 

Peristiwa 

Alam 

1. Menyebutkan contoh peristiwa alam 

2. Mengidentifikasi cara mencegah peristiwa alam 

3. Menyebutkan dua peristiwa alam yang dapat 

dicegah 

4. Menyebutkan tiga alat pengukur cuaca dan iklim 

5. Menjelaskan dampak peristiwa alam terhadap 

lingkungan 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

1(C1), 2(C2),5(C1) 

3(C1),4(C2), 7(C4) 

10(C1) 

 

8(C1), 9(C1) 

6(C3) 
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Soal Evaluasi 

Nama  : 

No. Absen : 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Perhatikan peristiwa alamberikut. 

1. Tsunami 

2. Banjir 

3. Gunung meletus 

4. Tanah longsor 

Dari peristiwa alam diatas, 

manakah akibat gempa bumi yang 

terjadi di bawah laut. . . . 

a. 1  c. 3 

b. 2  d.4 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut. 

1. Lumpur 

2. Pasir 

3. Magma 

4. Awan panas 

Dari pernyataan diatas, cairan 

panas yang keluar saat gunung 

berapi meletus. . . . 

a. 1  c. 3 

b. 2  d. 4 

 

3. Menanam pohon- pohon di lahan 

gundul disebut. . . . 

a. terasering  c. sengkedan 

b. reboisasi  d. tebang 

pilih 

 

4. Perhatikan pernyataan berikut. 

1. Reboisasi 

2. Tebang pilih 

3. Betonisasi 

4. Terasering 

Membuat susunan seperti tangga di 

lahan miring untuk mencegah 

longsor ditunjukkan pada nomer. . . 

. 

 

a. 1  c. 3 

b. 2  d. 4 

5. Perhatikan pernyataan berikut. 

1. Gempa bumi, banjir, tanah 

longsor 

2. Gunung meletus, tsunami 

3. Gempa bumi, kebakaran hutan 

4. Banjir, pesawat jatuh 

Dari pernyataan diatas, contoh 

peristiwa alam ditunjukkan oleh 

nomor. . . . 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 4 

b. 1 dan 3  d. 3 dan 4 

 

6. Cermatilah pernyataan berikut. 

1. Bangunan- bangunan ambruk 

2. Pemukiman akan terendam air 

3. Jalan rusak 

4. Penyakit gatal- gatal 

Akibat dari gempa bumi 

ditunjukkan nomor. . . . 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 4 

b. 1 dan 3  d. 3 dan 4 

 

1
0

9 
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7. Perhatikan kegiatan berikut 

1. Menutup kran setelah digunakan 

2. Melakukan terasering pada 

lahan miring 

3. Tidak membuang sampah di 

sungai 

4. Melakukan reboisasi 

Cara mencegah banjir ditunjukkan 

nomor. . . . 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 4 

b. 1 dan 3  d. 3 dan 4 

 

8. Alat untuk mengukur tekanan 

udara dan kecepatan angina 

disebut. . . . 

a. barometer dan penangkar hujan

  c. barometer dan 

anemometer 

b. anemo meter dan barometer

  d. anemometer dan 

penangkar hujan 

 

9. Alat untuk mengukur curah hujan 

disebut. . . . 

a. barometer  c. penangkar 

hujan 

b. anemometer  d. 

dinamometer 

 

10. Cermatilah peristiwa alam berikut 

1. Banjir 

2. Tanah longsor 

3. Tsunami 

4. Gunung meletus 

Bencana alam yang dapat dicegah 

ditunjukkan pada nomor. . . . 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3  d. 3 dan 4
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Kunci jawaban soal Flashcard 

1. Gempa bumi, banjir, tanah longsor,gunung meletus, dan angin puting 

beliung 

2. Banjir dan tanah longsor 

3. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan angin puting beliung 

4. Lingkungan dan kehidupan makhluk hidup 

5. Melakukan reboisasi, membuat sengkedan di lahan miring, tidak membuang 

sampah di sungai dan saluran air 

6. Penebangan hutan secara liar 

7. Terjadinya gempa di dasar laut yang mengakibatkan air laut naik ke daratan 

8. Penduduk akan terserang penyakit, rumah tergenang air, meninggalkan 

sampah di daerah banjir 

9. Vulkanik, runtuhan, dan tektonik 

10. Vulkanik 

11. Semua jenis aktifitas alam 

12. Tektonik 

13. Anemometer 

 

Kunci jawaban soal  evaluasi 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. C 

 

 

 

 

6. B 

7. D 

8. C 

9. C 

10. A 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II Pertemuan II 

Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : V / 2 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal :  

  

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan tiga kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

2. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

akibat pertanian. 

3. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

akibat pemukiman. 

4. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 

akibat pembakaran pohon secara liar. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru tentang kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi, siswa dapat menyebutkan tiga kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi dengan benar. 
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2. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi, siswa dapat mengidentifikasi 

kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi akibat pertanian 

dengan benar. 

3. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi, siswa dapat mengidentifikasi 

kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi akibat pemukiman 

dengan benar. 

4. Melalui permainan Flashcard dengan pertanyaan tentang kegiatan manusia, 

siswa dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi akibat pembakaran pohon secara liar dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Percaya diri (confident) 

2. Berani (bravely) 

3. Kerjasama (cooperative) 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Kegiatan- kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi 

  

F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Kooperatif  tipe Make a Match 

 

G. METODE PEMBELAJARAN 

a. Ceramah 

b. Pengamatan gambar 

c. Tanya jawab 

d. Diskusi kelompok 

e. Penugasan 
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H. MEDIA PEMBELAJARAN 

- Gambar tentang daur air 

- Flashcard yang berupa kartu soal, kartu jawaban disertai gambar 

- Internet 

 

I. SUMBER BELAJAR 

Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Saling Temas Untuk kelas V SD/ MI. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

BSNP. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran SD/ MI. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Huda, Miftahul. 2001. Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan 

Model Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Rositawaty, S. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Sulistyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

- Mengkondisikan siswa dalam keadaan tertib 

- Salam pembuka dan berdoa 

- Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Appersepsi (guru melakukan tanya jawab tentang sawah) 

Guru : “siapa yang pernah ke sawah?” 

Guru : “apa yang kalian lakukan di sawah?” 
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Guru : “Iya pintar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 

tentang kegiatan- kegiatan manusia yang mengubah permukaan 

bumi.” 

- Motivasi: siswa melakukan tepuk semangat dengan bimbingan dari guru 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Kegiatan Inti (45 menit) 

- Guru memperlihatkan gambar pemukiman (eksplorasi) 

- Siswa memperhatikan gambar (eksplorasi) 

- Guru melakukan tanya jawab pada siswa tentang kegiatan- kegiatan 

manusia yang mengubah permukaan bumi (eksplorasi) 

- Siswa menjawab pertanyaan dari guru (eksplorasi) 

- Guru menjelaskan tentang kegiatan- kegiatan manusia yang mengubah 

permukaan bumi (eksplorasi) 

- Guru menjelaskan cara bermain flashcard (elaborasi) 

- Setiap siswa diberikan satu buah kartu (elaborasi) 

- Guru memberikan contoh cara bermain flashcard (elaborasi) 

- Siswa mencari pasangan (elaborasi) 

- Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin (elaborasi) 

- Siswa berdiskusi dengan pasangannya (elaborasi) 

- Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk membacakan kartu soal dan 

kartu jawabannya dan yang lain memperhatikan (elaborasi) 

- Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin 

(konfirmasi) 

- Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya (konfirmasi) 

- Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang 

(konfirmasi) 
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4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

- Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

- Evaluasi 

- Penutup 

 

K. PENILAIAN 

1. Teknik  : tes lisan dan tertulis 

2. Prosedur  : proses, akhir pembelajaran 

3. Bentuk  : lisan   : tanya jawab  

 Tertulis  : isian  

 Semarang, 19 April 2013  

    Guru Kelas V     Praktikan 

                                         

Lilik Kuriati, S. Pd.     Ana Esti Iksari  

NIP. -      NIM. 1401409167 

Mengetahui, 
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Materi Ajar 

Kegiatan-Kegiatan Manusia yang Mengubah Permukaan Bumi 

Kebutuhan manusia tidak terbatas. Manusia selalu berusaha agar kebutuhan 

tersebut terpenuhi. Di alam telah tersedia berbagai bahan kebutuhan manusia yang 

disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya 

alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia meskipun 

dimanfaatkan secara terusmenerus. Contohnya tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, 

dan udara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam 

yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam ini meliputi 

bahan tambang mineral dan nonmineral. Bahan tambang mineral contohnya 

aluminium, emas, perak, tembaga, nikel, dan besi. Bahan tambang nonmineral 

contohnya batu bara dan minyak bumi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, sangat disayangkan, terkadang 

manusia sampai merusak alam untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia 

inilah yang dapat mengubah permukaan bumi. Sekarang, kamu akan mempelajari 

beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

 

1. Perubahan Permukaan Bumi Akibat Pertanian 

Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. 

Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan tersebut. Makanan 

merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Dalam memenuhi kebutuhan pokok, 

manusia menanam berbagai tumbuhan. Misalnya, padi, jagung, kelapa, dan tebu. 

Ketika menanam padi, para petani mencangkul tanahnya terlebih dahulu. Langkah itu 

dilakukan untuk menggemburkan tanah. Alat yang digunakan bisa berupa cangkul. 

Dengan kemajuan teknologi, alat yang digunakan untuk menggemburkan tanah 

diganti dengan traktor. Pernahkah kamu melihat traktor? Traktor pada Jika kamu 

amati, dengan menanam padi, kebutuhan pangan manusia dapat terpenuhi. Namun, 
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banyak kegiatan pertanian yang menyebabkan permukaan bumi berubah. Di 

antaranya penebangan pohon di hutan untuk membuka lahan pertanian baru.  

2. Perubahan Permukaan Bumi Akibat Pembangunan Permukiman 

Pernahkah kamu mendengar istilah sensus penduduk? Sensus penduduk 

dilakukan untuk mendata jumlah penduduk. Kegiatan itu dilakukan oleh salah satu 

lembaga pemerintah. Tahukah kamu lembaga pemerintah tersebut? Coba kamu 

tanyakan kepada gurumu. Berdasarkan data sensus penduduk, jumlah penduduk di 

Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah. Selain kebutuhan pangan, kebutuhan 

tempat tinggal pun meningkat. Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan 

pokok manusia. Manusia tidak bias hidup tanpa memiliki tempat tinggal. Untuk 

memenuhi kebutuhannya, manusia membangun rumah. Pembangunan rumah di lahan 

yang tepat akan berdampak positif. Misalnya, pembuatan rumah pada lahan yang 

kurang baik untuk pertanian. Akan tetapi, jika bukit-bukit yang rimbun oleh 

pepohanan dialihfungsikan menjadi lahan perumahan, akan berdampak negative bagi 

lingkungan. 

3. Perubahan Permukaan Bumi Akibat Pembangunan Jalan 

Pepatah mengatakan, dengan ilmu dan teknologi hidup menjadi mudah. 

Kemajuan teknologi telah berhasil membuat alat yang canggih. Alat tersebut dibuat 

untuk memudahkan pekerjaan manusia, contohnya kendaraan bermotor. Kendaraan 

bermotor dibuat sebagai alat transportasi. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor 

seperti mobil dan sepeda motor dapat menyebabkan kemacetan. pernahkah kamu 

mengalami kemacetan saat naik kendaraan? Bagaimana rasanya? Untuk mengatasi 

kemacetan dilakukanlah pelebaran jalan. Pelebaran jalan atau pembangunan jalan 

baru dapat menyebabkan lahan pertanian beralih fungsi. 

4. Pembakaran Hutan 

Akhir-akhir ini manusia banyak melakukan pembakaran hutan untuk dijadikan 

lahan pertanian, permukiman penduduk, dan untuk industri. Kawasan hutan yang 

dijadikan lahan pertanian biasanya berubah menjadi tanah tandus dan gersang. Hal ini 

karena setelah panen biasanya ladang ini akan ditinggalkan. Sistem perladangan 
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seperti ini disebut perladangan berpindah. Akhirnya hutan yang dahulu menghijau 

menjadi tanah tandus dan gersang. Selain untuk lahan pertanian, biasanya 

pembakaran hutan juga bertujuan untuk membangun permukiman penduduk dan 

mendirikan pabrik. 

5. Penebangan Hutan secara Liar 

Selain pembakaran hutan, manusia juga melakukan penebangan hutan secara 

liar. Pohon-pohon ini diambil kayunya sebagai bahan bangunan. Penebangan pohon-

pohon di hutan secara liar ini juga dapat mengubah permukaan bumi. Penebangan liar 

di Indonesia dimulai di Kalimantan pada awal tahun 1960-an. Akhirnya penebangan 

liar ini meluas sampai ke Sumatra dan Sulawesi. Penebangan liar ini membuat hutan 

di Indonesia rusak. Proses penebangan hutan secara liar disebut dengan penggundulan 

hutan. Pepohonan sangat penting bagi kehidupan di Bumi. Jadi, penebangan pohon 

harus dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan usaha pelestariannya. 

Penebangan hutan harus disertai dengan penanaman kembali benih-benih pohon yang 

telah ditebang. Benihbenih ini akan tumbuh dan dapat menggantikan pohon-pohon 

yang telah ditebang. Melalui cara ini kelestarian hutan tetap terjaga. Penggundulan 

hutan dapat menyebabkan terjadinya perubahan permukaan bumi . Hutan ini akan 

berubah menjadi lahan tandus dan gersang. Selain itu, penggundulan hutan juga 

berdampak pada kehidupan makhluk hidup. Penggundulan hutan telah membunuh 

ratusan ribu spesies tumbuhan dan hewan. Banyaknya pohon yang ditebangi 

menyebabkan hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat berlindung. 

6. Penambangan 

Kegiatan penambangan juga dapat mengubah permukaan bumi. Sebagian 

besar bahan tambang berada di dalam tanah. Pengambilan bahan tambang dengan 

cara digali atau ditambang. Ada dua macam jenis penambangan yaitu penambangan 

terbuka dan penambangan bawah tanah. 

Penambangan terbuka adalah penambangan yang dilakukan di permukaan 

bumi. Beberapa bahan tambang seperti tembaga, besi, batu bara, kapur, dan 

aluminium sering ditemukan di permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk 
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mengambilnya tidak perlu menggali. Kegiatan ini mengubah bentuk permukaan bumi 

menjadi lubang-lubang bekas penambangan. Bahan tambang lainnya digali dari 

terowongan yang berada ratusan meter di permukaan tanah. Cara ini disebut 

penambangan bawah tanah. Penambangan ini lebih sulit daripada penambangan di 

permukaan. Para penambang menggali sebuah lubang menuju ke dalam tanah dan 

mengambil bijih. Pengambilan bijih ini menggunakan bor atau bahan peledak 

sebelum diangkut ke permukaan. Kegiatan ini menimbulkan tanah berongga. Tanah 

yang berongga menyebabkan tanah kurang kuat sehingga bisa runtuh. 

Penambangan tembaga terbuka dapat mengubah permukaan Bumi. Tambang 

emas memiliki kedalaman lebih dari 3.800 meter. Selain penambangan terbuka dan 

penambangan bawah tanah, ada juga cara lainnya yaitu pengerukan. Pengerukan 

merupakan cara lain yang digunakan untuk mengumpulkan logam-logam yang 

terendap di dalam batuan di dasar sungai atau sumber air lainnya. 
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Soal- soal yang digunakan untuk soal Flashcard 

1. Tanah merupakan lapisan paling atas dari. . . . 

2. Bagian-bagian tanah terdiri dari. . . .  

3. Jenis-jenis tanah terdiri atas. . . .  

4. Bentuk permukaan bumi terdiri dari. . . .  

5. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu. . . .  

6. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk . . . .  

7. Bahan tambang mineral contohnya. . . .  

8. Bahan tambang nonmineral contohnya. . . .  

9. Dengan kemajuan teknologi, alat yang digunakan untuk menggemburkan 

tanah diganti dengan. . . .  

10. Sensus penduduk dilakukan untuk. . . .  

11. Pertambangan akan mengakibatkan permukaan bumi menjadi. . . .  

12. Akhir-akhir ini manusia banyak melakukan pembakaran hutan untuk 

dijadikan. . .  . 

13. Kawasan hutan yang dijadikan lahan pertanian biasanya berubah menjadi. . . .  
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KISI- KISI PENULISAN SOAL 

Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kurikulum   : KTSP 

Standar kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam 

Alokasi waktu  : 10 menit  

Kompetensi Dasar Indikator Penilaian No. Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.7 Mengidentifikasi 

beberapa kegiatan 

manusia yang dapat 

mengubah 

permukaan bumi 

(pertanian, 

perkotaan, dsb) 

1. Menyebutkan tiga kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi 

2. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi akibat pertanian. 

3. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi akibat pemukiman 

4. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi akibat pembakaran pohon secara liar. 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

1(C2), 2(C2), 

3(C2) 

4(C2), 5(C2) 

 

6(C2), 7(C2) 

 

8(C2), 9(C2), 

10(C2) 
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Soal Evaluasi 

Nama  : 

No. Absen : 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Perhatikan macam- macam sumber daya alam berikut. 

1) Tumbuhan 

2) Minyak bumi 

3) Air 

4) Batu bara 

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ditunjukkan pada nomor. . . . 

a. 1) dan 2)  c. 2) dan 4) 

b. 1) dan 3)  d. 3) dan 4) 

 

2. Cermatilah kegiatan manusia dibawah ini. 

1) Pertanian, industri tekstil 

2) Pertanian, pemukiman 

3) Pemukiman, penguapan air laut 

4) Pembangunan jalan, pertambangan 

Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi ditunjukkan nomor. 

. . . 

a. 1) dan 2)  c. 2) dan 4) 

b. 1) dan 3)  d. 3) dan 4) 

 

3. Pengambilan bahan tambang dengan cara digali atau ditambang akan 

mengakibatkan permukaan bumi menjadi berlubang- lubang bekas 

penambangan. Hal ini termasuk kegiatan manusia yang dapat. . . . 

a. mengubah permukaan bumi c. menyebabkan tanah tandus 

b. menyebabkan erosi   d. merusak lingkungan 

 

4. Pehatikan kegiatan berikut. 

1) Terasering 

2) Reboisasi 

3) Traktor 

4) Cangkul 

Cara petani untuk menggemburkan sawah ditunjukkan nomor. . . . 

a. 1) dan 2)  c. 2) dan 4) 

b. 1) dan 3)  d. 3) dan 4) 

 

 

 

1
2

3
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5. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Penduduk terjangkau penyakit 

2) Lahan pertanian terendam air 

3) Kesuburan tanah berkurang 

4) Gagal panen 

Dampak dari pemakaian traktor ditunjukkan nomor. . . . 

a. 1)  c. 3) 

b. 2)  d. 4) 

 

6. Berdasarkan data sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia dari tahun 

ketahun terus bertambah. Selain kebutuhan pangan, kebutuhan lain yang akan 

meningkat adalah. . . . 

a. tempat tinggal  c. tempat tidur 

b. kendaraan   d. pakaian 

 

7. Jika bukit-  bukit yang rimbun oleh pepohonan dialih fungsikan menjadi lahan 

perumahan, maka akan mengakibatkan. . . . 

a. banjir   c. gempa bumi 

b. tanah longsor  d. gunung meletus 

 

8. perhatikan pernyataan berikut 

1) Membuat kertas 

2) Lahan pertanian 

3) Pembangunan bandara 

4) Pemukiman penduduk 

Akhir- akhir ini manusia banyak melakukan pembakaran hutan untuk 

dijadikan. . . . 

a. 1) dan 2)  c. 2) dan 4) 

b. 1) dan 3)  d. 3) dan 4) 

 

9. Kawasan hutan yang dijadikan lahan pertanian biasanya berubah menjadi. . . . 

a. tanah subur  c. tanah humus 

b. tanah gembur d. tanah tandus dan gersang 

 

10. Banyaknya pohon yang ditebangi menyebabkan hewan- hewan hutan 

kehilangan. . . . 

a. teman- temannya  c. musuhnya 

b. tempat berlindung  d. induknya 
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Kunci jawaban soal flashcard 

1. Permukaan bumi 

2. Lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk 

3. Tanah humus, tanah liat, tanah berpasir, dan tanah vulkanik 

4. Dataran dan lautan 

5. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui 

6. Memenuhi kebutuhannya 

7. Aluminium, emas, perak, tembaga, nikel, dan besi 

8. Batu bara dan minyak bumi 

9. Traktor 

10. Mendata jumlah penduduk 

11. Mengubah bentuk permukaan bumi menjadi lubang-lubang bekas 

penambangan 

12. Lahan pertanian, permukiman penduduk, dan untuk industri 

13. Tanah tandus dan gersang 

 

 

Kunci jawaban soal evaluasi 

1) B 

2) C 

3) A 

4) D 

5) C 

6) A 

7) B 

8) C 

9) D 

10) B  

Penilaian = Jumlah jawaban benar x 10 
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Sintak Pembelajaran Penerapan Model Make A Match Dengan Media 

Flashcard Dalam Pembelajarann IPA Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa 

Kelas VB SD Islam Al Madina 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1.  Membuka pelajaran Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran 

2.  Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

Menanggapi apersepsi dengan menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru 

3.  Menjelaskan materi pelajaran 

secara gelobal 

Memperhatikan penjelasan guru tentang 

materi yang diberikan 

4.  Menggunakan media 

flashcard 

Mengikuti permainan make a match dengan 

media flashcard 

5.  Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok 

Melaksanakan kerja kelompok 

6.  Mengelola kelas Mengikuti pembelajaran dengan baik 

7.  Memberi penguatan pada 

siswa 

Bertepuk tangan pada siswa yang 

memperoleh penghargaan 

8.  Menutup pelajaran Siswa mengerjakan evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 



202 

 

 

 

Media Gambar dan Flashcard 
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Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 

Siklus I Pertemuan I 

No  Nama  
Pemerolehan skor pada indikator  

Jumlah  
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AJR 1 1 1 2 1 2 2 1 11 1,4 

2 AAH 1 2 2 1 2 2 3 1 14 1,8 

3 AIS 2 1 2 2 2 3 3 3 18 2,3 

4 AAAZ 1 1 1 2 2 1 2 1 11 1,4 

5 ARN 1 1 1 2 2 2 1 2 12 1,5 

6 ARA 1 1 2 2 1 2 1 2 12 1,5 

7 ADM 1 4 4 1 1 4 4 4 23 2,9 

8 AA 1 1 1 2 1 1 2 2 11 1,4 

9 AAA 2 3 3 4 2 2 1 1 18 2,3 

10 AAG 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,1 

11 APW 3 2 2 1 1 2 1 1 13 1,7 

12 ARD 1 1 2 2 1 1 2 1 11 1,4 

13 BR 1 2 2 4 1 2 1 2 15 1,9 

14 GAA 2 2 2 3 1 2 2 2 16 2 

15 HF 2 2 1 3 1 3 1 2 15 1,9 

16 HMA 1 1 2 3 2 1 2 4 16 2 

17 LAR 1 1 2 3 2 2 1 2 14 1,8 

18 MNJH 2 2 2 4 1 2 2 3 18 2,3 

19 MVA 1 3 1 1 1 4 1 2 14 1,8 

20 NZI 2 1 2 2 2 2 2 2 15 1,9 

21 NFA 4 1 1 1 1 1 2 4 15 1,9 

22 NB 4 4 3 4 4 3 2 4 28 3,5 

23 RIW 1 1 2 3 3 2 1 2 15 1,9 

24 RAIW 1 1 2 2 1 3 2 1 13 1,6 

25 RDOS 3 2 2 1 2 1 4 1 16 2 

Lampiran 9 
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26 VR 1 1 2 3 1 2 1 2 13 1,6 

Jumlah  43 45 49 60 41 54 48 54 394 49,3 

Rata-rata 1,7 1,7 1,9 2,3 1,6 2 1,8 2  15 1,9 

 

Keterangan:  

Indikator aktivitas siswa yang diamati yaitu: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran  (Emotional activities), (2) menanggapi apersepsi dengan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru (Mental activities, oral activities), (3) 

memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan (Listening activities, 

Visual activities), (4) memperhatikan media pembelajaran berupa gambar (Visual 

activities), (5) keaktifan siswa dalam pembelajaran (Motor  activities), (6) mengikuti 

permainan Make a Match dengan media Flashcard (Motor  activities, oral activities), 

melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya (Motor  

activities), mengerjakan tugas/ evaluasi (Writing activities, Drawing activities). 

      

Observer I       Observer II 
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Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 

Siklus I Pertemuan II 

No  Nama  Pemerolehan skor pada indikator  Jumlah  Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AJR 2 3 3 2 1 3 2 1 17 2,1 

2 AAH 1 2 2 1 2 2 3 1 14 1,8 

3 AIS 2 1 2 2 2 3 3 3 18 2,3 

4 AAAZ 1 1 1 2 2 1 2 1 11 1,4 

5 ARN 2 1 1 2 2 2 1 1 12 1,5 

6 ARA 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2,1 

7 ADM 4 4 4 1 4 4 4 4 29 3,6 

8 AA 2 2 1 2 1 1 2 2 13 1,7 

9 AAA 1 2 3 4 2 2 1 1 16 2 

10 AAG 2 2 3 2 2 2 2 2 17 2,1 

11 APW 2 2 3 1 2 2 3 1 16 2 

12 ARD 2 1 2 2 3 1 2 1 14 1,8 

13 BR 1 3 1 4 2 3 1 2 17 2,1 

14 GAA 1 2 2 3 1 2 2 2 15 1,9 

15 HF 2 2 1 2 3 3 1 2 16 2 

16 HMA 1 2 2 2 2 1 2 4 16 2 

17 LAR 1 1 2 2 2 2 1 1 12 1,5 

18 MNJH 4 4 2 4 2 4 4 3 27 3,4 

19 MVA 3 4 1 1 1 4 1 3 18 2,3 

20 NZI 1 2 2 2 2 3 2 2 16 2 

21 NFA 2 3 1 1 2 1 2 4 16 2 

22 NB 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3,9 

23 RIW 1 2 1 3 2 2 1 2 13 1,6 

24 RAIW 2 1 1 2 1 3 2 1 13 1,6 

25 RDOS 2 2 3 1 2 1 4 3 18 2,3 

26 VR 1 1 2 2 1 2 1 2 12 1,5 

Jumlah  49 56 51 56 52 60 56 54 434 54,3 
 

Rata-rata 1,9 2,2 1,9 2,2 2 2,3 2,2 2,1 16,8 2.1 

Observer I       Observer II 
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Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 

Siklus II Pertemuan I 

No  Nama  Pemerolehan skor pada indikator  Jumlah  Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AJR 3 3 2 4 3 3 4 4 26 3,3 

2 AAH 3 4 2 1 4 2 3 3 22 2,8 

3 AIS 2 3 1 2 3 3 3 3 20 2,5 

4 AAAZ 4 3 2 4 4 3 4 4 28 3,5 

5 ARN 3 3 2 4 2 2 1 4 21 2,6 

6 ARA 4 2 2 4 4 4 3 2 25 3,1 

7 ADM 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 

8 AA 4 2 2 2 1 1 2 4 18 2,3 

9 AAA 4 2 3 4 4 4 4 4 29 3,6 

10 AAG 4 2 3 4 3 4 4 2 26 3,3 

11 APW 4 2 3 3 4 2 3 4 25 3,1 

12 ARD 2 1 1 4 3 3 4 4 22 2,8 

13 BR 3 3 2 4 2 3 3 2 22 2,8 

14 GAA 3 2 2 4 1 4 2 4 22 2,8 

15 HF 4 2 2 2 3 4 4 2 23 2,9 

16 HMA 3 2 2 4 4 3 4 4 26 3,3 

17 LAR 4 3 2 3 2 2 1 3 20 2,5 

18 MNJH 4 2 3 4 4 4 4 3 28 3,5 

19 MVA 3 2 2 1 3 1 4 3 19 2,4 

20 NZI 4 3 2 4 3 3 2 2 23 2,9 

21 NFA 3 3 1 4 4 3 4 4 26 3,3 

22 NB 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 

23 RIW 3 2 2 3 2 2 4 2 20 2,5 

24 RAIW 1 1 2 3 3 4 2 3 19 2,4 

25 RDOS 4 2 3 4 3 4 4 3 27 3,4 

26 VR 3 3 2 3 3 2 3 3 22 2,8 

Jumlah  87 65 58 87 80 78 84 84 623 77,9 

Rata-rata 3,3 2,5 2,2 3,3 3,1 3 3,2 3,2 24 3 

Observer I       Observer II 
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Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 

Siklus II Pertemuan II 

No  Nama  Pemerolehan skor pada indikator  Jumlah  Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AJR 3 3 4 4 4 3 4 4 29 3,6 

2 AAH 3 4 4 4 4 2 3 3 27 3,4 

3 AIS 4 3 4 3 3 4 3 3 27 3,4 

4 AAAZ 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3,9 

5 ARN 3 3 2 4 4 4 4 4 28 3,5 

6 ARA 4 2 4 4 4 4 3 3 28 3,5 

7 ADM 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 

8 AA 4 2 4 2 1 4 3 4 24 3 

9 AAA 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3,9 

10 AAG 4 2 3 4 3 4 4 2 26 3,3 

11 APW 4 4 3 3 4 2 3 4 27 3,4 

12 ARD 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3,9 

13 BR 3 3 3 4 2 3 3 2 23 2,9 

14 GAA 3 2 2 4 1 4 2 4 22 2,8 

15 HF 4 4 4 2 3 4 4 3 28 3,5 

16 HMA 3 2 2 4 4 4 4 4 27 3,4 

17 LAR 4 3 4 4 4 2 1 3 25 3,1 

18 MNJH 4 4 3 4 4 4 4 3 30 3,8 

19 MVA 4 2 4 4 4 1 4 3 26 3,3 

20 NZI 4 3 3 4 3 3 3 4 27 3,4 

21 NFA 3 3 1 4 4 3 4 4 26 3,3 

22 NB 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 

23 RIW 3 4 3 3 2 2 4 4 25 3,1 

24 RAIW 4 1 4 4 3 4 2 3 25 3,1 

25 RDOS 4 4 3 4 3 4 4 3 29 3,6 

26 VR 3 4 3 3 4 2 3 3 25 3,1 

Jumlah  95 82 86 96 88 85 89 90 711 88,9 

Rata-rata 3,7 3,2 3,3 3,7 3,4 3,3 3,4 3,5 27,3 3,4 

Observer I       Observer II 
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Rekapitulasi Data Keterampilan Guru Siklus I dan II 

No Indikator Perolehan Skor 

Siklus I 

Perolehan Skor 

Siklus II 

PI PII Rata- 

rata 

PI PII Rata

- 

rata 

1 Membuka pelajaran  2 2 2 3 3 3 

2 Mengajukan pertanyaan kepada 

siswa tentang daur air dan 

peristiwa alam 

2 2 2 3 3 3 

3 Menjelaskan materi pelajaran 

secara klasikal  tentang daur air 

dan peristiwa alam  

2 2 2 2 3 2,5 

4 Menggunakan media Flashcard 

dan gambar  

4 4 4 3 3 3 

5 Membimbing siswa dalam diskusi 

dengan pasangannya  

4 4 4 3 4 3,5 

6 Mengelola kelas  4 4 4 4 4 4 

7 Memberikan penguatan kepada 

siswa dengan pemberian bintang  

4 4 4 4 4 4 

8 Menutup pelajaran  2 4 3 4 4 4 

Jumlah skor 24 26 25 26 28 27 

Persentase 75% 81% 78% 81% 87,5% 84% 

Kategori B B B B SB SB 

Keterangan: 

PI= Pertemuan pertama  PII= Pertemuan kedua 

B= Baik     SB= Sangat baik 

 

      Semarang,  2013 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 Siklus I Pertemuan I   

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V / 2  

Hari/Tanggal  : Kamis 11 April 2013 

Petunjuk  : 1. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor yang sesuai  dengan 

indikator pengamatan! 

2. Jika deskriptor tak nampak atau nampak 1 maka beri tanda 

cek (V) pada skor 1 

3. Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 2 

4. Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 3 

5. Jika deskriptor nampak 4 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 4 

No. Indikator Deskriptor (V) Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

1. Menarik perhatian siswa 

2. Melakukan apersepsi 

3. Mengaitkan dengan kehidupan 

nyata 

4. Memotivasi siswa 

- 

V 

 

V 

- 

  

 

2 

  

2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

(Keterampilan bertanya) 

1. Mengungkapan pertanyaan 

secara jelas 

2. Memfokuskan pertanyaan pada 

suatu masalah 

3. Penyebaran 

4. Pemberian waktu berfikir 

V 

 

V 

 

- 

V 

  

 

2 

  

3. Menjelaskan materi 

pelajaran secara klasikal 

tentang daur air dan 

peristiwa alam 

(keterampilan menjelaskan) 

1. Menggunakan kalimat 

komunikatif 

2. Penggunaan contoh dan ilustrasi 

3. Pemberian tekanan 

4. Menarik perhatian siswa 

 

V 

 

V 

- 

- 

  

 

2 
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4. Menggunakan media 

Flashcard dan 

gambar(Keterampilan 

menggunakan variasi) 

1. Menggunakan media yang 

menarik 

2. Menggunakan media yang 

sesuai materi 

3. Menggunakan media yang 

mudah dipahami oleh siswa 

4. Menggunakan media yang 

ukurannya dapat terlihat oleh 

semua siswa 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

    

 

4 

5. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

pasangannya (Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Membimbing siswa secara 

individual 

2. Membimbing siswa secara 

kelompok 

3. Menjalin kerjasama dengan 

siswa 

4. Memberikan tugas-tugas sesuai 

dengan kebutuhan siswa 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

    

 

4 

6. Mengelola kelas 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

1. Membagi perhatian 

2. Memberi penguatan 
3. Menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan 

masalah 
4. Menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan 

V 

V 

V 

 

 

V 

 

    

 

 

4 

7. Memberikan penguatan 

kepada siswa dengan 

pemberian bintang 

(Keterampilan memberikan 

penguatan) 

1. Hangat dan antusias 

2. Bermakna 

3. Menghindari penguatan yang 

bersifat negative 

4. Menimbulkan motivasi siswa 

V 

V 

V 

 

V 

    

 

4 

8. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Meninjau kembali 

2. Mengevaluasi 

3. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya 

4. Menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

V 

V 

V 

 

V 

   4 

Jumlah Skor keseluruhan 24 

Kategori        = Baik 

     Semarang,  11 April 2013 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 Siklus I Pertemuan II   

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 12 April 2013 

Petunjuk  : 1. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor yang sesuai  dengan 

indikator pengamatan! 

2. Jika deskriptor tak nampak atau nampak 1 maka beri tanda 

cek (V) pada skor 1 

3. Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 2 

4. Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 3 

5. Jika deskriptor nampak 4 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 4 

No. Indikator Deskriptor (V) Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

1. Menarik perhatian siswa 

2. Melakukan apersepsi 

3. Mengaitkan dengan kehidupan 

nyata 

4. Memotivasi siswa 

- 

V 

 

V 

- 

  

 

2 

  

2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

(Keterampilan bertanya) 

1. Mengungkapan pertanyaan secara 

jelas 

2. Memfokuskan pertanyaan pada 

suatu masalah 

3. Penyebaran 

4. Pemberian waktu berfikir 

V 

 

- 

 

- 

V 

  

 

2 

  

3. Menjelaskan materi 

pelajaran secara klasikal 

tentang daur air dan 

peristiwa alam 

(keterampilan 

menjelaskan) 

1. Menggunakan kalimat 

komunikatif 

2. Penggunaan contoh dan ilustrasi 

3. Pemberian tekanan 

4. Menarik perhatian siswa 

V 

 

V 

V 

V 

    

 

4 
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4. Menggunakan media 

Flashcard dan 

gambar(Keterampilan 

menggunakan variasi) 

1. Menggunakan media yang 

menarik 

2. Menggunakan media yang sesuai 

materi 

3. Menggunakan media yang mudah 

dipahami oleh siswa 

4. Menggunakan media yang 

ukurannya dapat terlihat oleh 

semua siswa 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

    

 

4 

5. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

pasangannya 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Membimbing siswa secara 

individual 

2. Membimbing siswa secara 

kelompok 

3. Menjalin kerjasama dengan siswa 

4. Memberikan tugas-tugas sesuai 

dengan kebutuhan siswa 

V 

 

V 

 

V 

V 

    

 

4 

6. Mengelola kelas 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

1. Membagi perhatian 

2. Memberi penguatan 
3. Menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan 

masalah 
4. Menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan 

V 

V 

V 

 

 

V 

 

    

 

4 

7. Memberikan penguatan 

kepada siswa dengan 

pemberian bintang 

(Keterampilan 

memberikan penguatan) 

1. Hangat dan antusias 

2. Bermakna 

3. Menghindari penguatan yang 

bersifat negative 

4. Menimbulkan motivasi siswa 

V 

V 

V 

 

V 

    

 

4 

8. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Meninjau kembali 

2. Mengevaluasi 

3. Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya 

4. Menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

V 

V 

V 

 

V 

    

 

4 

Jumlah Skor keseluruhan 26 

Kategori        = Baik 

     Semarang,  12 April 2013 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 Siklus II Pertemuan I   

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Kamis 18 April 2013 

Petunjuk  : 1. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor yang sesuai  dengan 

indikator pengamatan! 

2. Jika deskriptor tak nampak atau nampak 1 maka beri tanda 

cek (V) pada skor 1 

3. Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 2 

4. Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 3 

5. Jika deskriptor nampak 4 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 4 

No. Indikator Deskriptor (V) Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

1. Menarik perhatian siswa 

2. Melakukan apersepsi 

3. Mengaitkan dengan kehidupan 

nyata 

4. Memotivasi siswa 

- 

V 

V 

 

V 

   

 

3 

 

2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

(Keterampilan bertanya) 

1. Mengungkapan pertanyaan secara 

jelas 

2. Memfokuskan pertanyaan pada 

suatu masalah 

3. Penyebaran 

4. Pemberian waktu berfikir 

V 

 

V 

 

V 

- 

   

 

3 

 

3. Menjelaskan materi 

pelajaran secara klasikal 

tentang daur air dan 

peristiwa alam 

(keterampilan 

menjelaskan) 

1. Menggunakan kalimat 

komunikatif 

2. Penggunaan contoh dan ilustrasi 

3. Pemberian tekanan 

4. Menarik perhatian siswa 

V 

 

V 

- 

V 

  

 

2 
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4. Menggunakan media 

Flashcard dan 

gambar(Keterampilan 

menggunakan variasi) 

1. Menggunakan media yang 

menarik 

2. Menggunakan media yang sesuai 

materi 

3. Menggunakan media yang mudah 

dipahami oleh siswa 

4. Menggunakan media yang 

ukurannya dapat terlihat oleh 

semua siswa 

V 

 

V 

 

V 

 

- 

   

 

3 

 

5. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

pasangannya 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Membimbing siswa secara 

individual 

2. Membimbing siswa secara 

kelompok 

3. Menjalin kerjasama dengan siswa 

4. Memberikan tugas-tugas sesuai 

dengan kebutuhan siswa 

V 

 

V 

 

V 

- 

   

 

3 

 

6. Mengelola kelas 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

1. Membagi perhatian 

2. Memberi penguatan 
3. Menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan 

masalah 
4. Menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan 

V 

V 

V 

 

 

V 

    

 

4 

 

7. Memberikan penguatan 

kepada siswa dengan 

pemberian bintang 

(Keterampilan 

memberikan penguatan) 

1. Hangat dan antusias 

2. Bermakna 

3. Menghindari penguatan yang 

bersifat negative 

4. Menimbulkan motivasi siswa 

V 

V 

V 

 

V 

    

 

4 

8. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Meninjau kembali 

2. Mengevaluasi 

3. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya 

4. Menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

V 

V 

V 

 

V 

    

 

4 

Jumlah Skor keseluruhan 26 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 Siklus II Pertemuan  I I  

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Jumat 19 April 2013 

Petunjuk  : 1. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor yang sesuai  dengan 

indikator pengamatan! 

2. Jika deskriptor tak nampak atau nampak 1 maka beri tanda 

cek (V) pada skor 1 

3. Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 2 

4. Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 3 

5. Jika deskriptor nampak 4 maka beri tanda cek (V) pada 

skor 4 

No. Indikator Deskriptor (V) Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

1. Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

1. Menarik perhatian siswa 

2. Melakukan apersepsi 

3. Mengaitkan dengan kehidupan 

nyata 

4. Memotivasi siswa 

- 

V 

V 

 

V 

   

3 

 

2. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

(Keterampilan bertanya) 

1. Mengungkapan pertanyaan secara 

jelas 

2. Memfokuskan pertanyaan pada 

suatu masalah 

3. Penyebaran 

4. Pemberian waktu berfikir 

V 

 

V 

 

V 

 

- 

   

 

3 

 

3. Menjelaskan materi 

pelajaran secara klasikal 

tentang daur air dan 

peristiwa alam 

(keterampilan 

menjelaskan) 

1. Menggunakan kalimat 

komunikatif 

2. Penggunaan contoh dan ilustrasi 

3. Pemberian tekanan 

4. Menarik perhatian siswa 

V 

 

V 

- 

V 

   

 

3 
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4. Menggunakan media 

Flashcard dan 

gambar(Keterampilan 

menggunakan variasi) 

1. Menggunakan media yang 

menarik 

2. Menggunakan media yang sesuai 

materi 

3. Menggunakan media yang mudah 

dipahami oleh siswa 

4. Menggunakan media yang 

ukurannya dapat terlihat oleh 

semua siswa 

V 

 

V 

 

V 

 

- 

   

 

3 

 

5. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

pasangannya 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Membimbing siswa secara 

individual 

2. Membimbing siswa secara 

kelompok 

3. Menjalin kerjasama dengan siswa 

4. Memberikan tugas-tugas sesuai 

dengan kebutuhan siswa 

V 

 

V 

 

V 

V 

    

 

4 

6. Mengelola kelas 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

1. Membagi perhatian 

2. Memberi penguatan 
3. Menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan 

masalah 
4. Menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan 

V 

V 

V 

 

 

V 

    

 

4 

7. Memberikan penguatan 

kepada siswa dengan 

pemberian bintang 

(Keterampilan 

memberikan penguatan) 

1. Hangat dan antusias 

2. Bermakna 

3. Menghindari penguatan yang 

bersifat negative 

4. Menimbulkan motivasi siswa 

V 

V 

V 

 

V 

    

 

4 

8. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Meninjau kembali 

2. Mengevaluasi 

3. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya 

4. Menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

V 

V 

V 

 

V 

    

 

4 

Jumlah Skor keseluruhan 28 

Kategori        = Sangat Baik 

     Semarang,  19 April 2013 

  



221 

 

 

 

Rekapitulasi Data Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

No Nama Siswa SI 

 

SII 

 

PI PII Rata- 

rata 

PI PII Rata- 

rata 

1 AJR 70 90 80 100 100 100 

2 AAH 50 70 60 100 80 90 

3 AIS 40 50 45 100 80 90 

4 AAAZ 50 30 40 60 60 60 

5 ARN 70 40 55 60 60 60 

6 ARA 90 90 90 90 100 95 

7 ADM 80 90 85 80 100 90 

8 AA 100 90 95 80 80 80 

9 AAA 70 70 70 60 50 55 

10 AAG 40 70 55 70 100 85 

11 APW 70 90 80 90 100 95 

12 ARD 60 50 55 100 100 100 

13 BR 80 100 90 100 100 100 

14 GAA 80 100 90 100 100 100 

15 HF 70 70 70 80 100 90 

16 HMA 80 70 75 80 100 90 

17 LAR 40 30 35 70 70 70 

18 MNJH 70 70 70 80 100 90 

19 MVA 70 70 70 70 70 70 

20 NZI 30 30 30 40 70 55 

21 NFA 70 90 80 100 100 100 

22 NB 70 100 85 90 100 95 

23 RIW 40 60 50 70 70 70 

24 RAIW 60 60 60 100 80 90 

25 RDOSW 40 60 50 90 70 80 

26 VR 30 50 40 60 80 70 

Rata- rata 62.3 68,8 65,6 81.5 85,4 83,5 

Persentase ketuntasan 57,7% 61,5% 53,8% 80,8% 88,5% 84,6% 
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Mengelompokkan Data  

Data yang di peroleh kemudian dikelompokkan menggunakan rumus Sturges 

sebagai berikut : 

b = 1 + 3,3 log n 

b = 1 + 3,3 log 26 

b = 1 + 3,3 . 1,41 

b =  5,65 

Siklus I pertemuan I 

Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah 

    = 100 – 30 

    = 70 

p =  
       

 
 

    =  70 

      5,65 

   = 12,38 

Siklus I pertemuan II 

Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah 

    = 100 – 30 

    = 70 

p =  
       

 
 

    =  70 

      5,65 

   = 12,38 
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Siklus II pertemuan I 

Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah 

    = 100 – 40 

    = 60 

p =  
       

 
 

    =  60 

       5,65 

   = 10,61 

Siklus I pertemuan II 

Rentang = Nilai Tertinggi –Nilai Terendah 

    = 100 – 50 

    = 50 

p =  
       

 
 

    =  50 

      5,65 

   = 8,8 
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CATATAN LAPANGAN  

Siklus I pertemuan I 

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Kelas/ Semester : V/ 2  

Mata Pelajaran : IPA 

Hari / tanggal  : Kamis, 11 April 2013 

Pembelajaran dimulai dengan mengkondisikan siswa. Salam pembuka 

diucapkan guru setelah siswa dalam keadaan tertib sebagai tanda dimulainya 

pembelajaran. Presensi dilakukan oleh guru untuk mengecek siapa saja yang tidak 

masuk sekolah. 

Guru melakukan apersepsi dengan kegiatan tanya jawab. Namun ada 

beberapa kekurangan saat pembelajaran berlangsung, diantaranya: 

1. Pertanyaan yang diajukan belum menyebar 

2. Pemberian waktu berfikir masih kurang. 

3. Meskipun guru telah memberikan motivasi, masih ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan guru. 

4. Dalam menjelaskan, guru belum menggunakan tekanan. 

5. Masih ada beberapa siswa kurang cepat dalam mencari pasangan kartunya. 

6. Masih ada beberapa siswa yang merasa malu ketika maju di depan kelas.  

7. Saat kegiatan akhir guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami 

8. Belum menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Kegiatan akhir dilakukan guru dengan membagikan lembar soal evaluasi 

untuk dikerjakan bertujuan mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. 

Guru menutup pembelajaran dengan salam penutup. 
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CATATAN LAPANGAN  

Siklus I pertemuan II 

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Kelas/ Semester : V/ 2  

Mata Pelajaran : IPA 

Hari / tanggal  : Jum’at, 12 April 2013 

 

Pembelajaran dimulai dengan mengkondisikan siswa. Salam pembuka 

diucapkan guru setelah siswa dalam keadaan tertib sebagai tanda dimulainya 

pembelajaran. Presensi dilakukan oleh guru untuk mengecek siapa saja yang tidak 

masuk sekolah. 

Guru melakukan apersepsi dengan kegiatan tanya jawab antara guru dan 

siswa . Ada beberapa kekurangan saat proses pembelajaran berlangsung: 

1. Ada beberapa siswa yang belum menyiapkan materi. 

2. Guru belum dapat mengajukan pertanyaan secara menyebar. 

3. Ketika menjelaskan, guru belum menggunakan tekanan. 

4. Ada beberapa siswa yang kurang cepat menemukan pasangannya. 

Guru bersama siswa membuat simpulan dari kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. Siswa dibagikan lembar soal evaluasi untuk dikerjakan. Guru 

menutup pembelajaran dengan salam. 
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CATATAN LAPANGAN  

Siklus II pertemuan I 

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Kelas/ Semester : V/ 2  

Mata Pelajaran : IPA  

Hari / tanggal  : Kamis, 18 April 2013 

Pembelajaran dimulai dengan mengkondisikan siswa. Salam pembuka 

diucapkan guru setelah siswa dalam keadaan tertib sebagai tanda dimulainya 

pembelajaran. Presensi dilakukan oleh guru untuk mengecek siapa saja yang tidak 

masuk sekolah. 

Guru melakukan apersepsi dengan kegiatan tanya jawab antara guru dan 

siswa . Ada beberapa kekurangan saat proses pembelajaran berlangsung: 

1. Beberapa siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. 

2. Guru belum menggunakan tekanan saat menjelaskan materi pelajaran secara 

klasikal  tentang daur air dan peristiwa alam 

3. Belum dapat menarik perhatian siswa. 

Guru bersama siswa membuat simpulan dari kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. Siswa dibagikan lembar soal evaluasi untuk dikerjakan bertujuan 

mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam penutup. 
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CATATAN LAPANGAN  

Siklus II pertemuan II 

Nama Sekolah  : SD Islam Al Madina 

Kelas/ Semester : V/ 2  

Mata Pelajaran : IPA  

Hari / tanggal  : Jum’at, 19 April 2013 

Pembelajaran dimulai dengan mengkondisikan siswa. Salam pembuka 

diucapkan guru setelah siswa dalam keadaan tertib sebagai tanda dimulainya 

pembelajaran. Presensi dilakukan oleh guru untuk mengecek siapa saja yang tidak 

masuk sekolah. 

Guru melakukan apersepsi dengan kegiatan tanya jawab. Proses 

pembelajaran berlangsung dengan baik. Namun harus lebih ditingkatkan lagi untuk 

pembelajaran selanjutnya.  

Kegiatan akhir dilakukan guru dengan membagikan lembar soal evaluasi 

untuk dikerjakan bertujuan mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. 

Guru menutup pembelajaran dengan salam penutup. 
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DOKUMENTASI PENERAPAN MODEL MAKE A MATCH DENGAN MEDIA 

FLASHCARD DALAM PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN 

AKTIVITAS SISWA KELAS VB SD ISLAM AL MADINA 

 

Gambar 1: Membuka pelajaran 

 

Gambar 2: Melakukan apersepsi 
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Gambar 3: Menyampaikan pokok materi pelajaran 

 

Gambar 4: Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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Gambar 5: Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi pelajaran secara 

klasikal 

 

Gambar 6: Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara bermain Flashcard 
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Gambar 7: Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu yang dibagikan oleh guru 

 

Gambar 8: Siswa bermain Flashcard dengan bimbingan dari guru 
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Gsmbar 9: Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya 

 

Gambar 10: Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin 
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Gambar 11: Setiap pasangan maju kedepan kelas untuk menjelaskan kartu yang 

diperolehnya 

 

Gambar 12: Siswa bersama guru membuat kesimpulan terhadap materi yang telah 

dipelajari 
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Gambar 13: Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti 

 

Gambar 14: Siswa dan guru melakukan evaluasi 
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