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ABSTRAK 

Lestari, Arista Dwi. 2013. Penerapan Metode Index Card Match untuk   
Meningkatkan Hasil Belajar Energi dan Penggunaannya Siswa Kelas IVB 
Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal. Skripsi, Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing: I. Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd. II. Drs. Noto Suharto, 
M.Pd. 

 
Kata Kunci: IPA, metode index card match, aktivitas belajar, hasil belajar energi 
 

Proses pembelajaran IPA di SD seharusnya berlangsung aktif, efektif, dan 
menyenangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Namun kenyataannya, proses 
pembelajaran IPA yang aktif, efektif, dan menyenangkan belum terlaksana di SD 
Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal, khususnya di kelas IVB. Pembelajaran IPA 
di kelas tersebut masih bersifat satu arah, yakni mengandalkan guru sebagai satu-
satunya sumber belajar utama di kelas. Hal tersebut mengakibatkan proses 
pembelajaran IPA di kelas IVB cenderung pasif dan berdampak hasil belajar 
siswa yang belum optimal khususnya pada materi energi dan penggunaannya. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menerapkan metode pembelajaran 
aktif Index Card Match dalam pembelajaran IPA dengan harapan proses 
pembelajaran IPA di kelas IVB dapat berlangsung aktif, efektif, dan 
menyenangkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 
performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa di kelas IVB SD 
Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal dalam pembelajaran IPA materi energi dan 
penggunaannya.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dengan 
alokasi waktu setiap pertemuannya adalah 2 x 35 menit (2 jam pelajaran) yang 
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, dan dokumen. 
Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dan 
analisis data kuantitatif.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya peningkatan dari 
siklus I ke siklus II. Siklus I diperoleh nilai performansi guru sebesar 81,13 
(kriteria AB) meningkat pada siklus II menjadi 86,96 (kriteria A). Sedangkan 
perolehan aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 71,98% (kriteria tinggi) 
meningkat pada siklus II menjadi 83,41% (kriteria sangat tinggi). Selain itu, rata-
rata kelas pada siklus I sebesar 74,25 meningkat pada siklus II menjadi 82,38 
dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 75% menjadi 95,24%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode Index Card Match dapat 
meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA materi energi dan penggunaannya pada siswa kelas IVB 
SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, guru disarankan untuk 
menerapkan metode Index Card Match dalam  pembelajaran IPA atau pelajaran 
lain.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi, pendidikan memegang peranan penting untuk  

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan yang 

baik, manusia dapat membuka wawasannya dan hidup lebih baik. Pendidikan bisa 

diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar 

sampai perguruan tinggi. Pendidikan di SD sangatlah penting bagi siswa karena 

merupakan dasar perkembangan pengetahuan yang diperoleh siswa.  

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional khususnya bab 1 pasal 1 ayat 1 menyebutkan:  

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  
 
Berdasarkan isi yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas di atas 

dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar bertujuan. Tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 khususnya bab 1 pasal 3  yaitu, ”untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia, sehat 

(jasmani dan rohani), berilmu dan beramal, cakap, kreatif, mandiri, dan 

bertanggung jawab”. (Arifin, 2011: 79). 
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Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, maka 

diperlukan suatu program pendidikan yang disusun secara sistematis dan logis, 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, serta sesuai dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai manusia, baik 

sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk religius.  

Pendidikan selalu berhubungan dengan upaya pembinaan manusia, oleh 

karena itu keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya. 

Unsur manusia yang paling menentukan keberhasilan pendidikan adalah 

pelaksana pendidikan, yaitu guru. Guru sebagaimana disebutkan oleh Sudjana 

(2010: 2) merupakan ujung tombak pendidikan, sebab guru secara langsung 

berupaya mempengaruhi, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa agar 

menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan bermoral tinggi.  

Guru sebagai ujung tombak pendidikan dituntut untuk memiliki 

kemampuan dasar yang tercermin dalam kompetensi guru yang terdiri dari 

kompetensi pedagogik, personal, profesional, dan sosial. Menurut Aqib (2010: 

101) keterampilan dasar mengajar yang perlu dikuasai guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran meliputi keterampilan bertanya, memberi peringatan, 

mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok 

kecil dan perorangan. Dengan kompetensi dan keterampilan dasar yang dimiliki 

tersebut, guru dituntut profesionalismenya sehingga apa yang menjadi tujuan dari 

proses pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.  
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Dari keseluruhan proses pendidikan, kegiatan pembelajaran merupakan 

komponen yang sangat penting. Pembelajaran sebagaimana dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 merupakan proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat terjadi apabila ada interaksi 

antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa.  

Siswa merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa berperan sebagai individu yang 

belajar. Menurut Sudjana (2010: 54) kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

mempelajari bahan pelajaran meliputi kegiatan mendengar, melihat, mengamati, 

bertanya, mengerjakan, berdiskusi atau memecahkan masalah,  

mendemonstrasikan, melukiskan atau menggambarkan, dan mencoba sesuatu. 

Semua kegiatan belajar tersebut dilakukan oleh siswa dengan arahan dan 

bimbingan guru. Selaras dengan pernyataan tersebut, Sumiati dan Asra (2009: 31) 

mengemukakan bahwa setiap siswa memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan 

siswa yang lainnya. Perbedaan itu tercermin dalam hal perbedaan kecakapan 

dasar, perbedaan kecakapan yang dimiliki sebagai hasil belajar, dan perbedaan 

dalam segi-segi kepribadiannya. Adanya perbedaan tersebut menjadikan seorang 

guru memiliki tanggung jawab khusus untuk memberikan pelayanan secara 

perseorangan dalam proses pembelajaran.  

 Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa guru merupakan ujung 

tombak keberhasilan proses pembelajaran. Untuk itu guru dituntut agar bisa 

menyajikan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 
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Salah satu upaya yang dilakukan guru agar proses pembelajaran dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan yaitu dengan menerapkan metode dan menggunakan 

media yang tepat dalam proses pembelajaran.  

Metode pembelajaran sebagaimana disebutkan oleh Senjaya (2008) dalam 

Devi (2010: 1) adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Berikutnya Sumiati dan Asra (2009: 92) berpendapat  bahwa  

metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran haruslah tepat, artinya 

metode tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

kemampuan guru, kondisi siswa, sumber atau fasilitas, situasi kondisi dan waktu. 

Dengan demikian siswa merasa senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan aktif sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat optimal. 

Banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah dasar 

diantaranya adalah metode pembelajaran aktif. Hakiim (2009: 54) mengemukakan 

bahwa pembelajaran aktif merupakan kegiatan mengajar yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan mata pelajaran yang 

dipelajarinya. Siswa lebih aktif mempelajari materi pembelajaran yang 

menyiapkan siswa untuk hidup, informasi yang diterima lebih lama diingat dan 

disimpan, serta lebih menikmati suasana kelas yang nyaman.  

Selain metode pembelajaran, proses pembelajaran juga tidak lepas dari 

penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran seperti yang dinyatakan 

oleh Arifin dan Setiyawan (2012: 126) adalah suatu alat yang dapat membantu 

siswa supaya terjadi proses belajar. Dengan menggunakan media pembelajaran, 
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diharapkan siswa akan dapat memperoleh berbagai pengalaman nyata, sehingga 

materi pelajaran yang disampaikan dapat diserap dengan mudah dan lebih baik. 

Media pembelajaran berperan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru 

dan siswa dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas.  

Interaksi antara guru dan siswa merupakan ciri utama terjadinya proses 

pembelajaran. Interaksi guru dan siswa menurut Sudjana (2010: 9) dibangun atas 

dasar empat unsur yang meliputi tujuan, isi atau bahan, metode dan alat, serta 

penilaian. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu 

sama lain. Dalam interaksi tersebut siswa diarahkan oleh guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran melalui bahan pembelajaran yang dipelajari oleh siswa 

dengan menggunakan berbagai metode dan alat untuk kemudian dinilai ada atau 

tidak adanya perubahan pada diri siswa setelah melakukan proses pembelajaran. 

Keberhasilan interaksi guru dan siswa salah satunya bergantung pada bentuk 

komunikasi yang digunakan guru pada saat berinteraksi dengan siswa. Oleh 

karena itu, penerapan metode pembelajaran yang tepat dan penggunaan media 

pembelajaran yang menarik bagi siswa sangat membantu terjadinya interaksi guru 

dan siswa secara optimal.  

Semua mata pelajaran akan berlangsung aktif dan menyenangkan apabila 

menerapkan metode pembelajaran aktif dan media pembelajaran yang sesuai. 

Pada sekolah dasar khususnya,  salah satu mata pelajaran yang dapat berlangsung 

aktif dan menyenangkan apabila menerapkan metode pembelajaran aktif dan 
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media pembelajaran yang tepat adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA).  

Menurut Powler (1992) dalam Samatowa (2011: 3), ”IPA merupakan ilmu 

yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang 

tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi 

dan eksperimen”. Selanjutnya Samatowa (2011: 2) menyatakan bahwa “mata 

pelajaran IPA di Sekolah Dasar hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu anak didik secara alamiah. Fokus program pembelajaran 

IPA di Sekolah Dasar hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan 

pengembangan anak didik terhadap dunia mereka di mana mereka hidup”. 

Hakikat pembelajaran IPA sebagaimana disebutkan oleh Alimusfikin 

(2012) secara garis besar mempunyai tiga komponen, yaitu proses ilmiah, produk 

ilmiah, dan sikap ilmiah. Proses ilmiah berupa mengamati, mengklasifikasi, 

memprediksi, merancang, dan melaksanakan eksperimen. Produk ilmiah berupa 

fakta, prinsip, konsep, hukum, dan teori. Sikap ilmiah berupa rasa ingin tahu, hati-

hati, objektif, dan jujur. Dilihat dari proses sains, maka siswa dalam belajar IPA 

harus mempunyai sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena-fenomena 

alam dengan cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu 

selanjutnya.  

Arudam (2012) menyatakan bahwa proses pembelajaran IPA di SD 

mempunyai fungsi dan pengaruh yang sangat besar dalam membangun kontruksi 

kognitif dan psikomotorik siswa. Proses pembelajaran IPA harus mengacu pada 

hakikat IPA baik IPA sebagai produk, proses, maupun pengembangan sikap dan 
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menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi siswa. Proses pembelajaran IPA harus berpusat pada siswa serta 

memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan ide, mendiskusikan ide 

dengan siswa lain serta membandingkan ide mereka dengan konsep ilmiah dan 

hasil pengamatan atau percobaan untuk merekontruksi ide yang akhirnya siswa 

menemukan sendiri apa yang dipelajari. Dengan demikian, seharusnya proses 

pembelajaran IPA berlangsung aktif, efektif, dan menyenangkan. 

Kenyataannya, proses pembelajaran IPA yang berlangsung aktif, efektif, 

dan menyenangkan belum terlaksana di SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas IVB 

SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal pada hari Kamis, 24 Januari 2013 peneliti 

menemukan beberapa permasalahan yang harus segera diatasi. Beberapa 

permasalahan tersebut diantaranya adalah proses pembelajaran yang masih 

bersifat satu arah yaitu mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar 

utama di dalam kelas sehingga siswa hanya bertindak sebagai pendengar. Hal ini 

dapat diamati selama pembelajaran berlangsung dimana guru membacakan materi 

dengan sedikit penjelasan singkat, kemudian siswa hanya disuruh untuk 

menyimak materi di buku paket IPA masing-masing pada saat guru sedang 

membacakan materi. Masalah berikutnya adalah siswa terlihat pasif di dalam 

pembelajaran, hal ini terjadi karena siswa hanya duduk sambil mendengarkan 

ceramah dari guru tentang materi yang disampaikan. Guru belum menggunakan 

variasi pembelajaran dalam menyampaikan materi, sehingga berdampak pada 

siswa yang mulai terlihat bosan saat mendengarkan ceramah dari guru. 
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Kebanyakan siswa lebih memilih untuk tiduran dan ngobrol bersama teman 

sebangkunya daripada mendengarkan ceramah dari gurunya. Terlebih lagi 

pembelajaran ini berlangsung setelah mata pelajaran olahraga, siswa sudah merasa 

lelah dan tidak semangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Keberanian siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami atau menyampaikan pendapat juga 

masih rendah sehingga terlihat sekali siswa sangat pasif selama pembelajaran.  

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi, tentunya akan berdampak 

pada hasil belajar siswa di kelas tersebut. Hal ini dapat di lihat dari hasil ulangan 

harian semester genap tahun ajaran 2011/2012 pada materi energi dan 

penggunaannya. Dengan KKM 64,  dari 26 siswa yang duduk di kelas IVB yang 

mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 14 siswa atau 53,85%, siswa yang 

memperoleh nilai sesuai batas KKM sebanyak 5 siswa atau 19,23%, dan siswa 

yang memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 7 siswa atau 26,92%. Sedangkan 

ketuntasan belajar klasikal belum tercapai, yaitu sebesar 75% siswa memperoleh 

nilai di atas KKM.  

Terkait dengan masalah tersebut, untuk meningkatkan performansi guru, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa maka perlu adanya suatu metode 

pembelajaran yang dapat membuat guru lebih inovatif dan lebih kreatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dan siswa terlihat lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran serta diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat. Salah satu 

contoh penggunaan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas 

guru dan keaktifan siswa adalah dengan metode pembelajaran aktif Index Card 

Match. Metode Index Card Match merupakan suatu metode mencari pasangan 
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kartu yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulangi materi 

pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya (Suprijono 2012: 120). 

Dalam menerapkan metode Index Card Match seorang guru sangat 

dituntut kreativitasnya. Hal ini dapat di lihat dari persiapan guru sebelum kegiatan 

pembelajaran dan selama proses pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan guru sebelum kegiatan pembelajaran diantaranya yaitu membuat 

kartu soal, membuat kartu jawaban, membuat soal, dan membuat jawaban. 

Sedangkan dalam proses pembelajaran, hal-hal yang harus dilakukan guru 

diantaranya yaitu mengocok kartu, membagikan kartu, membimbing siswa dalam 

mencari pasangan kartu dan mengklarifikasi jawaban siswa. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran Index Card Match banyak kegiatan 

yang harus dilakukan oleh guru. Untuk itu, guru sangat dituntut kreativitasnya 

dalam melaksanakan pembelajaran yang menerapkan metode Index Card Match, 

hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan performansi guru dalam proses 

pembelajaran.  

Selain itu, metode Index Card Match juga dapat menjadikan siswa 

menguasai dan memahami konsep melalui pencarian kartu indeks, dimana kartu 

indeks terdiri dari dua bagian yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Setiap siswa 

memiliki kesempatan untuk memperoleh satu buah kartu. Dalam hal ini siswa 

diminta mencari pasangan dari kartu yang diperolehnya. Siswa yang mendapat 

kartu soal mencari siswa yang memiliki kartu jawaban, demikian sebaliknya. 

Metode pembelajaran ini mengandung unsur permainan sehingga diharapkan 
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siswa tidak bosan dan lebih aktif dalam belajar dan akan berdampak pada 

meningkatnya hasil belajar siswa yang optimal.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode Index 

Card Match pada mata pelajaran IPA materi energi dan penggunaanya siswa kelas 

IVB Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal. Materi energi dan 

penggunaannya yang banyak dan sukar akan sangat menyenangkan jika diajarkan 

sesuai dengan karakteristik siswa SD yaitu belajar sambil bermain.  

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul ”Penerapan 

Metode Index Card Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Energi dan 

Penggunaannya Siswa Kelas IVB Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten 

Tegal”. Diharapkan melalui penerapan metode Index Card Match ini dapat 

membantu meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 

Kabupaten Tegal.  

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam latar 

belakang diatas, beberapa rumusan masalah yang dapat diambil antara lain 

sebagai berikut: 

(1) Bagaimana metode Index Card Match dapat meningkatkan performansi guru 

kelas IVB Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi energi dan penggunaannya? 
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(2) Bagaimana metode Index Card Match dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas IVB Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi energi dan 

penggunaannya? 

(3) Bagaimana metode Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IVB Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi energi dan penggunaannya? 

1.2.2 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar 

belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti akan memecahkan masalah 

dengan menerapkan metode pembelajaran aktif Index Card Match. Penggunaan 

metode pembelajaran aktif Index Card Match dalam penelitian ini didasari karena 

metode Index Card Match  mengandung unsur permainan dalam setiap kegiatan 

pembelajarannya, sehingga akan merangsang keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Dengan menerapkan metode ini diharapkan dapat meningkatkan 

performansi guru, aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IVB Sekolah Dasar 

Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal pada materi energi dan penggunaannya. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Memberikan suatu inovasi baru dalam kegiatan proses pembelajaran yang 

dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa di sekolah 

dasar khususnya pada mata pelajaran IPA.  
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1.3.2 Tujuan Khusus  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan antara lain: 

(1) Mengetahui peningkatan performansi guru dalam membelajarkan IPA materi 

energi dan penggunaannya pada siswa kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 

Kabupaten Tegal melalui metode Index Card Match. 

(2) Mengetahui peningkatan aktivitas belajar IPA materi energi dan 

penggunaannya pada siswa kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten 

Tegal melalui metode Index Card Match. 

(3) Mengetahui peningkatan hasil belajar IPA materi energi dan penggunaannya 

pada siswa kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal melalui metode 

Index Card Match. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Guru 

(1) Membantu guru memperbaiki kualitas pembelajarannya. 

(2) Memungkinkan secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan  

(3) Mengoptimalkan profesionalisme guru dalam proses mentransformasikan 

nilai dan konsep kepada siswa 

1.4.2 Bagi Siswa 

(1) Memperoleh pembelajaran dengan metode pembelajaran aktif Index Card 

Match yang menarik dan menyenangkan. 

(2) Siswa mengalami peningkatan aktivitas dan hasil belajar, khususnya pada 

mata pelajaran IPA dengan materi energi dan penggunaannya.  
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(3) Memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna karena siswa belajar 

sesuai dengan karakteristiknya.  

1.4.3 Bagi Sekolah   

(1) Sebagai masukan dan pertimbangan dalam rangka peningkatan kualitas 

pendidikan dengan memaksimalkan proses pembelajaran siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPA. 

(2) Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas. 

(3) Meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, serta hasil pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1 Kajian Teori 

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang digunakan oleh peneliti 

sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK). Teori-

teori yang akan diuraikan dalam kajian teori ini meliputi: (1) Pengertian belajar; 

(2) Pengertian mengajar; (3) Hakikat pembelajaran; (4) Aktivitas belajar; (5) Hasil 

belajar; (6) Karakteristik siswa SD; (7) Performansi guru; (8) Pembelajaran aktif; 

(9) Metode Index Card Match; (10) Pembelajaran IPA di SD; dan (11) Materi 

energi dan penggunaannya.  

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Slameto (2010: 2) mengatakan bahwa 

belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selaras dengan 

pernyataan tersebut, Hamalik (2011: 28) mengemukakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan. Meyer (1882) seperti yang dikutip Smith dan Ragan (1993) dalam 

Pribadi (2011: 7) menyatakan “belajar adalah perubahan yang relatif permanen 

dalam pengetahuan dan perilaku seseorang yang diakibatkan oleh pengalaman”. 
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Pengalaman yang sengaja didesain untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap seseorang akan menyebabkan berlangsungnya proses 

belajar.  

Robert Heinich dkk (2005) dalam Pribadi (2011: 6) merumuskan 

”…development of new knowledge, skills, or attitude as individual interact with 

learning resources.” Belajar merupakan sebuah proses perkembangan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi manakala seseorang melakukan 

interaksi secara intensif dengan sumber-sumber belajar. Sementara itu, Gagne 

dalam Pribadi (2011: 6) mendefinisikan “belajar sebagai suatu proses alami yang 

dapat membawa perubahan pada pengetahuan, tindakan, dan perilaku seseorang”.  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian belajar tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dilakukan 

oleh seseorang secara sadar yang meliputi perubahan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan, dimana perubahan tersebut terjadi secara berkesinambungan dan 

mampu merubah diri dan lingkungannya baik secara fisik maupun kejiwaannya. 

2.1.2 Pengertian Mengajar 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. 

Belajar mengacu pada apa yang dilakukan oleh siswa, sedangkan mengajar 

mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru sebagai pemimpin belajar. Burthon 

(1977) dalam Sumiati dan Asra (2009: 24) menyatakan bahwa ”mengajar adalah 

upaya dalam memberi perangsang (stimulus), bimbingan, pengarahan, dan 

dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar”.  
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Selanjutnya Smith (1987) dalam Sumiati dan Asra (2009: 24) 

mengemukakan bahwa mengajar sebagai suatu upaya untuk memahami dan 

membimbing siswa, baik secara perorangan, maupun secara kelompok dalam 

upaya memperoleh bentuk-bentuk pengalaman belajar tertentu yang berguna bagi 

kehidupannya. Sementara itu, Howard dalam Slameto (2010: 32) mengartikan 

mengajar sebagai suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing 

seseorang, untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, 

ideals (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan knowledge.  

Berdasarkan uraian ketiga pendapat para ahli di atas mengenai pengertian 

tentang mengajar, maka dapat disimpulkan bahwa mengajar merupakan segala 

upaya yang sengaja dilakukan dalam rangka memberi kemudahan bagi siswa 

untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

2.1.3 Hakikat Pembelajaran 

Belajar dan mengajar memiliki hubungan yang sangat berarti dan tidak 

bisa dipisahkan dalam pembelajaran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang karena adanya 

pengalaman dan latihan, sedangkan mengajar merupakan usaha yang dilakukan 

oleh guru untuk memberikan bimbingan kepada siswa dalam belajar. Kedua 

kegiatan tersebut menjadi terpadu jika terdapat interaksi antara guru dengan siswa 

pada saat pembelajaran berlangsung.  

Pembelajaran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 
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20  yaitu  “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar”  

Gagne (2005) dalam Pribadi (2011: 9) menyatakan pembelajaran sebagai 

“a set of events embedded in purposeful activities that facilitate learning”. 

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan 

maksud memudahkan terjadinya proses belajar.  

Dick dan Carey (2006) dalam Pribadi (2011: 11) mendefinisikan 

pembelajaran sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan secara 

terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media.  

Berikutnya Miarso (2005) dalam Pribadi (2011: 9) memaknai istilah pembelajaran 

sebagai aktivitas atau kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan 

pembelajar (learned centered). 

Dari beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pembelajaran di atas, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang 

disampaikan secara terstruktur dan terencana yang diciptakan untuk memfasilitasi 

pencapaian tujuan yang spesifik.  

Sumiati dan Asra (2009: 5) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran sebaiknya  berpegang pada  apa yang tertuang dalam perencanaan. 

Namun, situasi yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

mempunyai pengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru 

dalam melaksanakan pembelajaran harus peka terhadap berbagai situasi yang 

dihadapi. Adapun situasi pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor sebagai 

berikut: 
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(1) Guru    

Setiap guru memiliki gaya mengajar yang tercermin dalam tingkah laku pada 

waktu pelaksanaan pembelajaran. Gaya mengajar mencerminkan bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran guru yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh 

pandangannya sendiri tentang mengajar, konsep-konsep psikologi yang 

digunakan, serta kurikulum yang dilaksanakan.   

(2) Siswa  

Setiap siswa mempunyai keragaman dalam kecakapan dan kepribadian yang 

dapat mempengaruhi situasi yang dihadapi dalam proses pembelajaran. 

Kecakapan yang dimiliki siswa meliputi kecakapan potensial seperti bakat dan 

kecerdasan, serta kecakapan yang diperoleh dari hasil belajar siswa. Sedangkan 

kepribadian yang dimiliki siswa berupa ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh 

individu yang bersifat menonjol dan membedakan dirinya dengan orang lain. 

(3) Kurikulum  

Materi pembelajaran sebagai isi kurikulum dan pola interaksi guru yang 

beraneka ragam dapat menimbulkan situasi yang bervariasi dalam proses 

pembelajaran.  

(4) Lingkungan 

Faktor lingkungan meliputi keadaan ruangan, tata ruang, dan berbagai situasi 

fisik yang ada di sekitar tempat berlangsungnya proses pembelajaran.  

2.1.4 Aktivitas Belajar 

Suatu proses pembelajaran sangat memerlukan adanya aktivitas.  Tanpa 

aktivitas, pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. Penggunaan aktivitas 
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besar nilainya dalam pembelajaran, sebab dengan melakukan aktivitas pada proses 

pembelajaran, siswa dapat mencari pengalaman sendiri, memupuk kerjasama yang 

harmonis dikalangan siswa, siswa dapat bekerja menurut minat dan kemampuan 

sendiri, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, dapat 

mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa, suasana belajar menjadi lebih hidup 

sehingga kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran menyenangkan bagi siswa 

(Hamalik 2011: 175).  

Menurut Sudirman (2012) aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang untuk membawanya pada perubahan tingkah laku yang baru dan 

dicerminkan dalam kepribadiannya.  

Sedangkan Hakim (2012) mengatakan bahwa aktivitas belajar adalah 

sebagai berikut: 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam 
proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan 
belajar yakni untuk menghasilkan perubahan pengetahuan-
pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan keterampilan pada siswa sebagai 
latihan yang dilakukan secara sengaja. Aktivitas yang dimaksudkan 
di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya 
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar 
aktif.  

 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian aktivitas belajar 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran agar 

tercipta situasi belajar aktif sehingga diharapkan tujuan belajar dapat tercapai.  

Dierich (1979) dalam Hamalik (2011: 172) mengklasifikasikan aktivitas 

belajar dalam 8 kelompok sebagai berikut: 
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(1)    Kegiatan-kegiatan visual 

 Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi dan interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan  

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional  

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 
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2.1.2 Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran, siswa melakukan serangkaian aktivitas baik 

fisik maupun mental untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar diperoleh setelah siswa melakukan serangkaian aktivitas belajar.  

Rifa’i dan Anni (2009: 85) mendefinisikan hasil belajar sebagai perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. 

Sementara menurut Suprijono (2012: 5) hasil belajar adalah ”pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan-

keterampilan”. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2012: 6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan Gagne dalam 

Suprijono (2012: 5) mengemukakan bahwa hasil belajar berupa: 

(1) Informasi Verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

(2) Keterampilan Intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

(4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 
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(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian hasil belajar di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa 

setelah melakukan serangkaian aktivitas dalam proses pembelajaran yang berupa 

perubahan perilaku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

2.1.3 Karakteristik Siswa SD 

Pada umumnya masa usia siswa SD berlangsung pada usia 6-12 tahun. 

Pada masa ini siswa SD memiliki berbagai karakteristik utama. Karakteristik 

siswa SD menurut Putri (2010) diantaranya yaitu senang bermain, senang 

bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan/melakukan sesuatu 

secara langsung, cengeng, sulit memahami isi pembicaraan orang lain, senang 

diperhatikan, dan senang meniru.   

Sedangkan Darmodjo (1992) dalam Putri (2010) berpendapat bahwa anak 

usia sekolah dasar adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan baik 

pertumbuhan intelektual, emosional maupun pertumbuhan badaniyah, dimana 

kecepatan pertumbuhan anak pada masing-masing aspek tersebut tidak sama, 

sehingga terjadi berbagai variasi tingkat pertumbuhan dari ketiga aspek tersebut. 

Ini suatu faktor yang menimbulkan adanya perbedaan individual pada anak-anak 

sekolah dasar walaupun mereka dalam usia yang sama. 

Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 26) membagi tahap 

perkembangan kognitif anak-anak ke dalam empat tahapan, yaitu: 
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(1) Sensorimotorik (0-2 tahun) 

Dalam tahap sensorimotorik kemampuan berpikir anak baru melalui 

gerakan atau perbuatan. Perkembangan panca indera sangat berpengaruh dalam 

diri mereka. Keinginan terbesarnya adalah keinginan untuk menyentuh atau 

memegang, karena didorong oleh keinginan untuk mengetahui reaksi dari 

perbuatannya. Pada usia ini mereka belum mengerti akan motivasi dan senjata 

terbesarnya adalah menangis. Memberi pengetahuan pada anak dalam usia ini 

tidak dapat hanya sekedar dengan menggunakan gambar sebagai media, 

melainkan harus dengan sesuatu yang bergerak. 

(2) Praoperasional (2-7 tahun) 

Tahap praopersional kemampuan skema kognitif anak masih terbatas. 

Anak masih suka menirukan perilaku orang lain, terutama orang tua dan guru 

yang pernah dilihat ketika orang itu merespon perilaku orang, keadaan dan 

kejadian pada masa lampau. Anak mulai mampu menggunakan kata-kata yang 

benar dan mampu pula mengekspresikan kalimat pendek secara efektif. 

(3) Operasional konkrit (7-11 tahun) 

Pada tahap operasional konkrit anak sudah mulai memahami aspek-aspek 

komulatif materi, misalnya volume dan jumlah. Mempunyai kemampuan 

memahami cara mengkombinasikan beberapa golongan benda yang tingkatannya 

bervariasi. Anak sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan 

peristiwa-peristiwa yang konkrit. 
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(4) Operasional formal (12-15 tahun) 

Anak telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan dua ragam 

kemampuan kognitif secara serentak maupun berurutan. Misalnya kapasitas 

merumuskan hipotesis dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dengan 

kapasitas merumuskan hipotesis anak mampu berpikir memecahkan masalah 

dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan. 

Berdasarkan uraian tahap perkembangan kognitif anak-anak menurut 

Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 26), dapat diketahui bahwa siswa 

sekolah dasar berada pada tahap operasional konkrit. Pada tahap ini anak 

mengembangkan pemikiran logis dan masih sangat terikat pada fakta-fakta 

perseptual, artinya anak mampu berpikir logis tetapi masih terbatas pada obyek-

obyek konkrit dan mampu melakukan konservasi.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa SD yaitu 

individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dimana 

proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak mungkin sama antara siswa 

yang satu dengan siswa yang lainnya. Karakteristik siswa SD tersebut diantaranya 

yaitu kemampuan berpikirnya masih terbatas pada benda-benda konkrit, senang 

bermain dan senang bergerak. Oleh karena itu, guru sebagai ujung tombak 

keberhasilan proses pembelajaran harus bisa memilih metode pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa SD sehingga diharapkan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal.  
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2.1.4 Performansi Guru 

Guru merupakan sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar. Peran 

guru sangat besar dalam pengelolaan kelas karena guru sebagai penanggung 

jawab kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru harus penuh inisiatif dan kreatif 

dalam mengelola kelas karena gurulah yang mengetahui secara pasti situasi dan 

kondisi di kelas terutama keadaan siswa dengan segala latarbelakangnya, sehingga 

guru dituntut mempunyai peran dominan dalam proses pembelajaran yang disebut 

juga sebagai performansi guru. 

Fatchiyat (2012) mengemukakan bahwa performansi guru adalah 

penampilan guru yang paling dominan pada saat merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas, meskipun penampilan di luar kelas. Di dalam 

melakukan tugas dan perannya, seorang guru perlu diadakan penilaian dari hasil 

penampilan atau kinerjanya. Berikutnya Risnawatiririn (2012) menyatakan bahwa 

performansi guru merupakan kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan 

tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Dahlan 

(2012) memaknai performansi guru sebagai sebuah wujud kerja guru secara 

keseluruhan dalam merencanakan dan menjalankan tugas dengan menggunakan 

standard dan kriteria tertentu sebagi acuan.  

Performansi guru menurut Adediwura dan Tayo (2007), “Academic 

performance could be defined as the display of knowledge attained or skills 

developed in school subjects designated by test and examination scores or marks 

assigned by the subjects’ teachers”. 
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Dari pernyataan di atas performansi guru dapat didefinisikan sebagai 

penyampaian pengetahuan yang diperoleh atau pengembangan keterampilan di 

sekolah dalam merencanakan tes dan evaluasi pembelajaran atau bukti proses 

pembelajaran oleh seorang guru.  

Sedangkan Ismail (2010) berpendapat bahwa performansi guru adalah 

tingkat keberhasilan seorang guru secara keseluruhan dalam periode waktu 

tertentu yang dapat diukur berdasarkan tiga indikator yaitu: penguasaan bahan 

ajar, kemampuan mengelola pembelajaran, dan komitmen menjalankan tugas.   

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa performansi guru adalah 

suatu wujud usaha guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran secara keseluruhan baik dalam penguasaan bahan ajar, kemampuan 

mengelola pembelajaran, dan komitmen menjalankan tugas. 

2.1.5 Pembelajaran Aktif 

Dalam perkembangan pendidikan, pembelajaran aktif sudah menjadi 

bagian penting dari proses pembelajaran. Di berbagai sekolah, para guru 

disarankan untuk mengemas pembelajaran dengan strategi-strategi pembelajaran 

aktif. Pembelajaran aktif dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, karena fokus dalam pembelajaran aktif adalah pembelajaran berpusat 

pada siswa (student centered learning). 

Bonwell and Eison (1991) dalam Silva (2010) mengemukakan 

pembelajaran aktif sebagai berikut: 

During active learning, less emphasis is placed on transmitting 
information and more on developing students’ skills; students are 
involved in higher order thinking (analysis, synthesis, evaluation); 
students are engaged in activities (e.g. reading, discussing, writing) 
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and greater emphasis is placed on students’ exploration of their own 
attitudes and values.  
 
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa selama pembelajaran aktif lebih 

ditekankan pada terjadinya perpindahan informasi dan pengembangan 

keterampilan siswa, siswa terlibat dalam pemikiran tingkat tinggi (analisis, 

sintesis, evaluasi), siswa terlibat dalam kegiatan (misalnya membaca, berdiskusi, 

menulis) dan penekanan pada penggalian sikap dan nilai-nilai yang dimiliki siswa. 

Hakiim (2009: 54) menyatakan bahwa pembelajaran aktif merupakan 

kegiatan mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi 

dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Siswa lebih aktif mempelajari materi 

pembelajaran yang menyiapkan siswa untuk hidup, informasi yang diterima lebih 

lama diingat dan disimpan, dan lebih menikmati suasana kelas yang nyaman. 

Siswa mengemukakan pendapat, tanya jawab, mengembangkan pengetahuannya, 

memecahkan masalah, diskusi, dan menarik kesimpulan. Peran guru tidak 

dominan menguasai proses pembelajaran melainkan memberikan kemudahan 

(fasilitator).  

Sedangkan menurut Zaini dalam Arifin dan Setiyawan (2012: 2),  

pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk 

belajar secara aktif, artinya mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. 

Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide 

pokok dari materi pembelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan 

apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan 

nyata.  
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Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pembelajaran aktif, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi juga fisik. Dengan cara ini, biasanya peserta didik akan 

merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

maksimal. 

2.1.6 Metode Index Card Match 

Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam menerapkan 

pembelajaran aktif di sekolah. Suprijono (2012: 111) mengemukakan 29 bentuk 

metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Semua metode tersebut 

dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan jenis materi dan 

tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat dicapai oleh siswa. Salah satu metode 

pembelajaran aktif tersebut adalah metode Index Card Match (pencocokan kartu 

indeks). Berikut akan diuraikan mengenai 1) Pengertian metode Index Card 

Match; 2) Langkah-langkah metode Index Card Match; dan 3) Kelebihan dan 

kelemahan metode Index Card Match.  

2.1.9.1 Pengertian metode Index Card Match 

  Arifin dan Setiyawan (2012: 72) menyebutkan bahwa Index Card Match 

adalah strategi aktif yang biasanya menggunakan kartu indeks untuk mengetahui 

seberapa jauh peserta didik memahami pelajaran yang sudah dipelajari. Strategi 

ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpasangan untuk 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. 
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Suprijono (2012: 120) menyatakan bahwa metode Index Card Match 

merupakan metode mencari kartu pasangan yang cukup menyenangkan digunakan 

untuk mengulangi materi pelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Berikutnya 

Bona (2011) dalam Brajeshwar (2012) mengemukakan bahwa metode Index Card 

Match adalah metode pemecahan masalah yang digunakan dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran Index Card Match dapat 

memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan 

kartu indeks yang ada di tangan mereka. Proses pembelajaran ini lebih menarik 

karena siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. 

2.1.9.2 Langkah-langkah metode Index Card Match 

Zaini dalam Arifin dan Setiyawan (2012: 73) menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan metode Index Card Match adalah 

sebagai berikut: 

(1) Buatlah potongan kertas sejumlah peserta didik. 

(2) Bagi jumlah kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

(3) Tulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan sebelumnya pada 

setengah bagian kertas yang telah disiapkan. Setiap kertas berisi satu 

pertanyaan. 

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

yang dibuat tadi. 

(5) Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. 
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(6) Beri setiap peserta didik satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang 

dilakukan berpasangan. Separuh peserta didik akan mendapatkan soal dan 

separuh yang lain akan mendapatkan jawaban. 

(7) Minta peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang sudah 

menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk berdekatan. Terangkan 

juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada 

teman yang lain. 

(8) Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan, 

minta setiap peserta pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang 

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

tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan yang lain atau bisa juga 

dimodifikasi dengan dijawab oleh pasangannya sendiri.  

(9) Akhiri proses ini dengan klarifikasi dan kesimpulan. 

2.1.9.3 Kelebihan dan kelemahan metode Index Card Match 

Kelebihan dan kelemahan metode Index Card Match menurut Bona (2011) 

dalam Brajeshwar (2012) adalah sebagai berikut: 

2.1.9.3.1 Kelebihan Metode Index Card Match 

(1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar 

(2) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa 

(3) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan 

(4) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar  

(5) Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. 
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2.1.9.3.2  Kelemahan metode Index Card Match 

(1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas dan 

prestasi  

(2) Guru harus meluangkan waktu yang lebih lama untuk membuat persiapan 

(3) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang memadai dalam 

hal pengelolaan kelas 

(4) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk bekerjasama 

dalam menyelesaikan masalah 

(5) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lainnya.  

2.1.10 Pembelajaran IPA di SD 

Pada sekolah dasar khususnya, salah satu mata pelajaran yang dapat 

berlangsung aktif dan menyenangkan apabila menerapkan suatu metode 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa seperti metode 

Index Card Match adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Berikut 

akan diuraikan mengenai 1) pengertian IPA; 2) tujuan pembelajaran IPA di SD; 

dan 3) ruang lingkup pembelajaran IPA di SD.  

2.1.10.1 Pengertian IPA 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang 

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan pengajuan gagasan-gagasan.  

Sebagaimana dikemukakan Praginda dan Mariana (2009: 6), IPA 

merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya/perilaku/karakteristik yang 
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dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses 

ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Menurut Benyamin seperti yang dikutip 

Fisher (1975) dalam Praginda dan Mariana (2009: 24), IPA merupakan suatu 

pertanyaan yang berusaha sampai kepada pengetahuan tentang alam melalui 

observasi dan metode mencocokkan hipotesis dengan yang diperoleh dari 

observasi. Dengan demikian IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Selanjutnya menurut Sund, dkk (1981) dalam Praginda dan Mariana 

(2009: 17), IPA merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, 

keterampilan dan strategi memanipulasi dan menghitung, keingintahuan, 

keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap 

rahasia alam semesta melalaui kegiatan penyelidikan ilmiah secara terus menerus. 

Selain itu, Jenkins dan Whitefield (1974) dalam Praginda dan Mariana (2009:  15) 

juga mendefinisikan IPA sebagai rangakaian konsep dan skema konseptual yang 

saling berhubungan yang dikembangkan dari hasil eksperimentasi dan observasi 

serta sesuai untuk eksperimentasi dan observasi berikutnya.  

Beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPA adalah 

ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa 

mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam 
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sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara 

lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. 

2.1.10.2 Tujuan pembelajaran IPA di SD 

Tujuan pembelajaran IPA menurut Depdiknas (2006) dalam Septa (2011)  

yaitu agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

(1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

(2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan 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 keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

(5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan 

(6) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs. 

2.1.10.3    Ruang lingkup pembelajaran IPA di SD 

      Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua 

aspek yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi 

kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, 
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pemecahan masalah, sikap, dan nilai ilmiah. Lingkup pemahaman konsep dalam 

Kurikulum KTSP relatif sama jika dibandingkan dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang sebelumnya digunakan.  

Secara terperinci lingkup materi yang terdapat dalam Kurikulum KTSP 

yang dikutip oleh Septa (2011) adalah: (1) makhluk hidup dan proses 

kehidupannya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan 

lingkungan, serta kesehatan. (2) benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya 

meliputi: cair, padat dan gas. (3) energi dan perubahaannya meliputi: gaya, bunyi, 

panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. (4) bumi dan alam semesta 

meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Dengan 

demikian, dalam pelaksanaan pembelajaran IPA kedua aspek tersebut saling 

berhubungan. Aspek kerja ilmiah diperlukan untuk memperoleh pemahaman atau 

penemuan konsep IPA.  

2.1.11 Materi Energi dan Penggunaannya 

Menurut Wahyono dan Nurachmadi (2008: 96) serta Wahyudi dan Ikhwan 

(2009: 101), dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa melakukan berbagai 

kegiatan. Semua kegiatan tersebut memerlukan energi. Energi merupakan 

kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi sering disebut juga 

sebagai tenaga. Jadi, makin banyak kerja yang kita lakukan, makin banyak tenaga 

yang kita keluarkan.  Ada berbagai macam energi yang ada di bumi ini dan sangat 

bermanfaat bagi kehidupan kita, diantaranya yaitu energi panas, energi bunyi, dan 

energi alternatif.  
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Semua yang dapat menimbulkan panas disebut sumber energi panas. 

Energi panas bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, untuk mengeringkan 

pakaian, menyetrika pakaian, dan memasak makanan. Sumber utama panas di 

bumi berasal dari sinar matahari. Contoh sumber panas yang lain adalah api dan 

peralatan listrik yang menghasilkan panas. Energi panas dapat berpindah melalui 

tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedangkan benda atau alat yang 

dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Misalnya, gong yang dipukul 

dan gitar yang dipetik. Medium yang diperlukan bunyi untuk merambat dapat 

berupa gas, cair, dan padat. Selain energi panas dan energi bunyi masih ada juga 

sumber energi lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu 

energi alternatif. Untuk saat ini, para ilmuwan berusaha memanfaatkan sumber 

energi alternatif yang jumlahnya tidak terbatas (tidak cepat habis) dan bersih 

(tidak menimbulkan polusi). Contoh sumber energi alternatif antara lain yaitu 

matahari, panas bumi, air, dan angin.    

Dalam memberikan pembelajaran mengenai materi energi dan 

penggunaannya, sebaiknya guru tidak hanya dengan menggunakan metode 

ceramah saja tetapi dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dan menarik 

bagi siswa. Salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif Index 

Card Match. Banyaknya materi yang harus dikuasai siswa dalam pokok bahasan 

energi dan penggunaannya akan lebih cepat dan praktis dipahami siswa SD jika 

diterapkan dengan menggunakan metode pembelajaraan aktif Index Card Match 

yang menarik dan menyenangkan. 
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2.2 Kajian Empiris  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya yaitu:  

(1) “Penerapan Metode Index Card Match Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi 

Pokok Makanan Dan Minuman Yang Halal Dan Haram untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Tambaksari Rowosari Kendal Tahun 

Pelajaran 2010/2011” yang ditulis oleh Mahmud dari jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penerapan metode Index Card Match 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih materi 

pokok makanan dan minuman yang halal dan haram di kelas V MI 

Tambaksari Rowosari Kendal, hal ini bisa di lihat dari ketuntasan belajar 

pada pra siklus ada 5 siswa atau 1,85%, siklus I 10 siswa atau 37% , siklus II 

menjadi 19 siswa atau 70,3% dan siklus III 25 siswa atau 91,6%. Kenaikan 

juga terjadi pada aktivitas siswa dalam pembelajaran yaitu pada siklus I ada 

11 siswa atau 40,7%, siklus II 19 siswa atau 70,3% dan siklus III menjadi 24 

siswa atau 88,8%. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan metode Index Card Match dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran fiqih  pokok 

bahasan makanan dan minuman tahun pelajaran 2010/2011. 

(2) “Efektivitas Penggunaan Metode Index Card Match (ICM) dalam 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri 02 Kemloko Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012” oleh 



37 
 

 
 

Frisca Yulian Sari jurusan PGSD, UKSW. Dari hasil pengujian Independent 

Sample T-Test pada penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh nilai t 

hitung 2,102 dengan nilai signifakasi sebesar 0,040, dengan pengujian 2-

tailed maka df 56 pada taraf nyata = 0,05 diketahui t tabel sebesar 2,003. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel. Oleh 

karena t hitung > t tabel (2,102 > 2,003) dan signifikansi 0,040 < 0,05, maka 

Ho ditolak. Perbedaan hasil belajar pada kedua kelas penelitian juga dapat 

dilihat dari perolehan skor rata-rata post test kelas eksperimen yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan skor rata-rata post test kelas kontrol yaitu 

72,14 > 66,13 dengan perbedaan rata-rata sebesar 6,01.  Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas pembelajaran yang signifikan 

antara penggunaan metode Index Card Match (ICM) mata pelajaran IPA 

siswa kelas V SD Negeri 02 Kemloko dengan penggunaan metode 

pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD 

Negeri Sumberagung semeseter II Tahun Pelajaran 2011/2012.  

(3) “Penerapan Metode Index Card Match untuk Meningkatkan Aktivitas, 

Kreativitas, dan Hasil Belajar Siswa Kelas VII-A MTs. Muhammadiyah 01 

Malang” oleh Alfian Kristiana Putri Universitas Muhammadiyah Malang. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan penerapan metode Index Card 

Match  hasil penelitian menunjukkan bahwa : (a) aktivitas siswa 

menggunakan metode Index Card Match pada siklus I dengan kategori cukup 

baik dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan kategori baik, (b) 

kemampuan berpikir divergen menggunakan metode Index Card Match pada 
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siklus I sebesar 60,3% dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 

70,6%, (c) ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebesar 65,4%, pada siklus 

II menunjukkan ketuntasan siswa sebesar 84,6%. Dengan demikian, dapat 

diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode Index 

Card Match dapat meningkatkan Aktivitas, Kreativitas, dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas VII-A Mts. Muhammadiyah 01 Malang.  

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui 

metode pembelajaran aktif Index Card Match dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada beberapa mata pelajaran yaitu mata pelajaran Fiqih di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD), dan mata 

pelajaran Matematika di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Ketiga penelitian tersebut, 

khususnya untuk penelitian pada mata pelajaran IPA walaupun sama akan tetapi 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu dalam 

penelitian ini menekankan pada penerapan metode Index Card Match untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IV pada materi energi 

dan penggunaannya, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru 

dilakukan karena berbeda dengan penelitian yang terdahulu.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran IPA di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten 

Tegal masih mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar utama di 

dalam kelas. Selama pembelajaran berlangsung, guru tidak menggunakan variasi 

pembelajaran dalam menyampaikan materi. Guru hanya membacakan materi IPA 
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yang diajarkan dengan sedikit penjelasan singkat dari materi yang telah 

dibacakan, sedangkan siswa hanya disuruh untuk menyimak materi di buku paket 

IPA masing-masing pada saat guru sedang membacakan materi. Selanjutnya guru 

tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

belum jelas, sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami materi yang 

sangat banyak yang hanya disampaikan oleh guru dengan metode ceramah dalam 

waktu singkat. Akibatnya proses pembelajaran IPA di kelas IVB SD Negeri 

Jatilaba 01 Kabupaten Tegal menjadi kurang maksimal yang ditandai dengan 

kurangnya keaktifan siswa dan rendahnya hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPA khususnya pada materi energi dan penggunaannya. Selain itu, 

siswa merasa bosan dan tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang 

terkesan pasif.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru agar pembelajaran IPA materi 

energi dan penggunaannya dapat berlangsung aktif dan menyenangkan yaitu 

dengan menerapkan metode pembelajaran aktif Index Card Match. Dalam 

menerapkan metode Index Card Match seorang guru sangat dituntut 

kreativitasnya. Hal ini dapat di lihat dari persiapan guru sebelum kegiatan 

pembelajaran dan selama proses pembelajaran. Beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan guru sebelum kegiatan pembelajaran dengan metode Index Card 

Match diantaranya yaitu membuat kartu soal, membuat kartu jawaban, membuat 

soal, dan membuat jawaban. Sedangkan dalam proses pembelajaran dengan 

metode Index Card Match, hal-hal yang harus dilakukan guru diantaranya yaitu 

mengocok kartu, membagikan kartu, membimbing siswa dalam mencari pasangan 
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kartu dan mengklarifikasi jawaban siswa. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa dalam pembelajaran dengan metode Index Card Match banyak kegiatan 

yang harus dilakukan oleh guru. Untuk itu, guru sangat dituntut kreativitasnya 

dalam melaksanakan pembelajaran yang menerapkan metode Index Card Match, 

hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan performansi guru dalam proses 

pembelajaran.  

Selain itu, metode Index Card Match juga dapat menjadikan siswa 

menguasai dan memahami konsep melalui pencarian kartu indeks, dimana kartu 

indeks terdiri dari dua bagian yaitu kartu soal dan kartu jawaban yang jumlahnya 

sesuai dengan jumlah siswa yang terdapat di kelas tersebut. Setiap siswa memiliki 

kesempatan untuk memperoleh satu buah kartu. Dalam hal ini siswa diminta 

mencari pasangan dari kartu yang diperolehnya. Siswa yang mendapat kartu soal 

mencari siswa yang memiliki kartu jawaban, demikian sebaliknya. Setelah semua 

siswa menemukan pasangannya, kemudian siswa disuruh duduk berpasangan 

untuk membacakan hasil pencocokkan kartu pasangannya. Metode pembelajaran 

aktif Index Card Match juga mengandung unsur permainan sehingga diharapkan 

siswa tidak bosan dan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan akan berdampak 

pada meningkatnya hasil belajar siswa yang optimal. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Index Card Match dapat 

meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa.  

Berikut ini disajikan bagan kerangka berpikir mengenai peningkatan 

performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa dalam 
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pembelajaran IPA materi energi dan penggunaannya melalui penerapan metode 

Index Card Match di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal.  

Permasalahan         Perlakuan                    Hasil  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 
 
2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat diajukan suatu hipotesis 

tindakan dalam penerapan metode Index Card Match sebagai berikut: 

(1) Performansi guru dalam proses pembelajaran IPA materi energi dan 

penggunaannya mengalami peningkatan. 

(2) Aktivitas belajar IPA materi energi dan penggunaannya pada siswa kelas IVB 

SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal mengalami peningkatan.  

(3) Hasil belajar IPA materi energi dan penggunaannya pada siswa kelas IVB SD 

Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal mengalami peningkatan.  

Proses pembelajaran IPA 
khususnya materi energi dan 
penggunaannya di kelas IVB  
SD Negeri Jatilaba 01 
Kabupaten Tegal masih 
mengandalkan guru sebagai 
satu-satunya sumber belajar 
utama di kelas, siswa merasa 
bosan dan kurang aktif dalam 
mengikuti proses pembelajaran 
IPA, serta hasil belajar IPA 
materi energi dan 
penggunaannya yang belum 
optimal.  

Guru melaksanakan 
penelitian tindakan kelas 
(PTK) dengan 
menerapkan metode 
Index Card Match dalam 
proses pembelajaran IPA  
materi energi dan 
penggunaannya di kelas 
IVB  SD Negeri Jatilaba 
01 Kabupaten Tegal 

Adanya 
peningkatan  
performansi guru, 
aktivitas  belajar 
siswa, dan hasil 
belajar  siswa 
dalam 
pembelajaran IPA 
materi energi dan 
penggunaannya di 
kelas IVB  SD 
Negeri Jatilaba 01 
Kabupaten 
Tegal 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 

dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran IPA materi 

energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal 

melalui penerapan metode Index Card Match. Penelitian tindakan kelas ini 

direncanakan akan dilaksanakan minimal dalam dua siklus, yaitu siklus I dan 

siklus II. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan meliputi empat tahap, yaitu 

(1) perencanaan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) pengamatan; dan (4) refleksi. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini dapat 

dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Tahapan-tahapan dalam PTK 

Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Tindakan 

Refleksi Tindakan SIKLUS II 

Pengamatan 
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(Arikunto, dkk., 2009: 16) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian 

tindakan yang dilakukan di kelas yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan mutu praktik pembelajaran (Asrori, 2009: 5). Dalam melaksanakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa 

terdapat empat tahapan yang harus dilakukan pada setiap siklusnya, yaitu (1) 

perencanaan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) pengamatan; dan (4) refleksi. Uraian 

selengkapnya mengenai tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas (PTK) tersebut 

adalah sebagai berikut: 

3.1.1  Perencanaan  

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan 

menyusun rencana tindakan yang di dalamnya mengandung penjelasan tentang 

What (apa), Why (mengapa),  When (kapan), Where (dimana), Who (siapa), dan 

How (bagaimana) tindakan tersebut akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam tahap perencanaan meliputi: (1) mengidentifikasi dan menganalisis 

masalah; (2) merumuskan latar belakang pentingnya penelitian tersebut  

dilakukan; (3) merumuskan masalah secara jelas; dan (4) menetapkan cara-cara 

yang akan dilakukan untuk melakukan tindakan (Asrori, 2009: 101). 

3.1.2  Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan merupakan pelaksanaan skenario tindakan perbaikan 

yang telah direncanakan (Asrori, 2009: 104). Dalam penelitian ini, pelaksanaan 

skenario tindakan perbaikan yaitu dengan menerapkan metode Index Card Match 

pada proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi energi dan 

penggunaannya. Dalam pelaksanaan tindakan ini, peneliti harus berusaha 

menerapkan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya secara 

optimal.  
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3.1.3  Pengamatan  

 Tahap pengamatan merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan (Arikunto,dkk., 2009: 

19). Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan mendokumentasikan 

pengaruh dari penerapan metode Index Card Match pada proses pembelajaran 

IPA materi energi dan penggunaannya. Adapun hal-hal yang perlu diamati yaitu 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru selama proses pembelajaran. 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan oleh peneliti selama proses 

pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap performansi guru, peneliti 

berkolaborasi dengan guru kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal 

sebagai observer yang mengamati performansi peneliti selaku guru dalam proses 

pembelajaran IPA dengan menerapkan metode Index Card Match. 

3.1.4  Refleksi 

Tahapan ini merupakan kegiatan untuk mencermati, mengkaji, dan 

menganalisis tindakan yang telah dilaksanakan yang didasarkan pada data yang 

telah terkumpul pada tahap pengamatan (Asrori, 2009: 105). Pada tahap ini, 

peneliti mengkaji yang telah terjadi atau yang tidak terjadi, apa yang dihasilkan 

atau belum berhasil dituntaskan dengan penerapan metode Index Card Match.  

Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dalam 

melaksanakan siklus berikutnya sehingga diperoleh hasil pembelajaran yang 

optimal.  

3.2  Perencanaan Tahap Penelitian  
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Penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan dilaksanakan minimal  

dalam dua siklus. Pada setiap siklusnya terdiri dari 2 pertemuan dengan alokasi 

waktu setiap pertemuannya adalah 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Dalam 

pelaksanaan setiap siklusnya, pertemuan pertama digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran dan pertemuan kedua digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang 

diakhiri dengan tes formatif. Selain itu, setiap siklus dalam penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) ini, peneliti 

berkolaborasi dengan guru kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal 

sebagai observer performansi peneliti selaku guru dalam proses pembelajaran IPA 

dengan menerapkan metode Index Card Match. Uraian selengkapnya mengenai 

rencana tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1    Perencanaan siklus I 

Siklus I terdiri dari beberapa tahapan, yaitu (1) perencanaan; (2) 

pelaksanaan tindakan; (3) pengamatan; dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya 

mengenai tahapan-tahapan dalam siklus I  adalah sebagai berikut: 

3.2.1.1 Perencanaan  

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap perencanaan siklus I 

antara lain: 

(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnogsis masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah. 
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(2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi 

langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran Index Card Match dengan 

materi energi dan penggunaannya.  

(3) Mempersiapkan media pembelajaran dan lembar kerja siswa 

(4) Mempersiapkan APKG 1 dan APKG 2 untuk mengamati performansi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran.  

(5) Mempersiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran.  

(6) Menyusun lembar observasi kemampuan khusus guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA dengan penerapan metode Index Card Match pada 

siklus I. 

(7) Menyusun soal tes formatif  I. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan  

siklus I antara lain: 

3.2.1.2.1 Pertemuan pertama  

(1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(2) Menyiapkan media pembelajaran dan lembar kerja siswa 

(3) Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran yang meliputi: (a) 

Pengkondisian kelas; (b) Berdoa; (c) Presensi; (d) Apersepsi; (e) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(4) Melaksanakan kegiatan inti pembelajaran yang meliputi: (a) Guru 

memberikan penjelasan mengenai materi energi panas, pada penyampaian 



47 
 

 
 

materi ini guru melibatkan siswa untuk melakukan beberapa percobaan 

mengenai contoh sumber-sumber energi panas dengan cara siswa disuruh 

untuk menggosok-gosokan kedua telapak tangannya, menyalakan lilin 

dengan korek api yang sudah disediakan, serta mengamati matahari yang 

mereka lihat di halaman sekolah; (b) Guru menerapkan metode Index Card 

Match dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Guru menyiapkan 

kartu soal dan kartu jawaban; (2) Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai prosedur pelaksanaan Index Card Match; (3) Guru 

mengocok kartu soal dan kartu jawaban; (4) Guru membagikan kartu soal 

dan kartu jawaban; (5) Siswa melakukan pencarian kartu pasangannya; (6) 

Siswa duduk bersama pasangannya; (7) Siswa memaparkan hasil 

pencocokkan kartu pasangannya; (8) Guru mengklarifikasi dan 

mengkonfirmasi tentang kebenaran masing-masing pasangan. 

(5) Guru memberikan hadiah kepada siswa yang menemukan pasangannya 

sebelum batas waktu yang telah ditentukan 

(6) Melaksanakan kegiatan penutup pembelajaran yang meliputi: (a) Guru dan 

siswa membuat kesimpulan; (b) Guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa dan siswa mengerjakan secara individu; (c) Guru bersama siswa 

mengoreksi hasil pekerjaan tiap individu siswa; (d) Guru memberikan 

tindak lanjut berupa pemberian PR; (e) Guru memberikan nasihat yang 

baik kepada siswa; (f) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

berdoa. 
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3.2.1.2.2 Pertemuan kedua  

(1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(2) Menyiapkan media pembelajaran dan lembar kerja siswa 

(3) Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran yang meliputi: (a) 

Pengkondisian kelas; (b) Berdoa; (c) Presensi; (d) Apersepsi; (e) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(4) Melaksanakan kegiatan inti pembelajaran yang meliputi: (a) Guru 

memberikan penjelasan mengenai materi energi bunyi, pada penyampaian 

materi ini guru melibatkan siswa untuk melakukan beberapa percobaan 

mengenai contoh cara perambatan bunyi dengan cara siswa disuruh untuk 

memukul sendok di atas mangkuk, siswa disuruh untuk membenturkan 

batu di dalam air, dan siswa disuruh untuk memukulkan tangannya di atas 

meja untuk kemudian didengarkan oleh teman yang telinganya diletakkan 

di atas meja yang dipukul; (b) Guru menerapkan metode Index Card 

Match dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Guru menyiapkan 

kartu soal dan kartu jawaban; (2) Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai prosedur pelaksanaan Index Card Match; (3) Guru 

mengocok kartu soal dan kartu jawaban; (4) Guru membagikan kartu soal 

dan kartu jawaban; (5) Siswa melakukan pencarian kartu pasangannya; (6) 

Siswa duduk bersama pasangannya; (7) Siswa memaparkan hasil 

pencocokkan kartu pasangannya; (8) Guru mengklarifikasi dan 

mengkonfirmasi tentang kebenaran masing-masing pasangan. 

(5) Guru memberikan hadiah kepada siswa yang menemukan pasangannya 
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sebelum batas waktu yang telah ditentukan 

(6) Melaksanakan kegiatan penutup pembelajaran yang meliputi: (a) Guru  

dan siswa membuat kesimpulan; (b) Guru memberikan soal tes formatif I 

kepada siswa; (c) Siswa mengerjakan soal tes formatif I; (e) Guru 

memberikan tindak lanjut berupa pemberian PR kepada siswa; (f) Guru 

memberikan nasihat yang baik kepada siswa; (g) Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa. 

3.2.1.3 Pengamatan  

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan berkolaborasi bersama guru 

kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal sebagai pengamat (observer) 

selama pelaksanaan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka tahap 

pengamatan pada siklus I difokuskan pada: 

3.2.1.3.1 Performansi guru  

 Pengamatan terhadap performansi guru difokuskan pada: 

(1) Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dengan penerapan 

metode Index Card Match.  

(2) Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan penerapan 

metode Index Card Match.  

3.2.1.3.2  Aktivitas siswa 

  Aktivitas siswa yang diamati selama pelaksanaan pembelajaran IPA 

dengan penerapan metode Index Card Match antara lain:  

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran   
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(2) Aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, meliputi (a) 

Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran; (b) Keberanian 

siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran; (c) Usaha dan kreativitas 

siswa dalam mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban; (d) 

Ketepatan hasil siswa dalam mencari pasangan kartu soal dan kartu 

jawaban; (e) Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokkan 

kartunya; (f) Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

3.2.1.3.3  Hasil belajar siswa 

Pengamatan terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

dengan penerapan metode Index Card Match difokuskan pada: 

(1) Rata-rata kelas, yakni minimal 64 berdasarkan KKM mata pelajaran IPA 

di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal.   

(2) Banyaknya siswa yang tuntas belajar 

(3) Persentase tuntas belajar klasikal, yakni minimal 75% siswa mendapatkan 

nilai akhir ≥ 64. 

3.2.1.4 Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang  

dilakukan pada siklus I. Data yang sudah dikumpulkan dari pelaksanaan siklus I 

kemudian dianalisis oleh peneliti. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus I. Hal-hal yang perlu 

dianalisis oleh peneliti diantaranya yaitu hasil performansi guru, hasil aktivitas 

belajar siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus I. Hasil analisis kemudian 

direfleksikan oleh peneliti untuk merencanakan tindakan berikutnya guna 
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memperbaiki kekurangan dan meningkatkan hasil yang diperoleh pada 

pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I.  

3.2.2    Perencanaan siklus II 

Siklus II terdiri dari beberapa tahapan, yaitu (1) perencanaan; (2) 

pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya 

mengenai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut: 

3.2.2.1 Perencanaan  

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap perencanaan siklus 

II antara lain: 

(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnogsis masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah. 

(2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi 

langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran Index Card Match dengan 

materi energi dan penggunaannya.  

(3) Mempersiapkan media pembelajaran dan lembar kerja siswa 

(4) Mempersiapkan APKG 1 dan APKG 2 untuk mengamati performansi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran.  

(5) Mempersiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran.  

(6) Menyusun lembar observasi kemampuan khusus guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA menggunakan metode Index Card Match  pada siklus II. 

(7) Menyusun soal tes formatif II.  
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3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan  

siklus II antara lain: 

3.2.2.2.1 Pertemuan pertama  

(1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(2) Menyiapkan media pembelajaran dan lembar kerja siswa 

(3) Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran yang meliputi: (a) 

Pengkondisian kelas; (b) Berdoa; (c) Presensi; (d) Apersepsi; (e) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(4) Melaksanakan kegiatan inti pembelajaran yang meliputi: (a) Guru 

memberikan penjelasan mengenai materi energi alternatif dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa LCD. Pada pertemuan pertama 

siklus II ini, materi yang dipelajari adalah mengenai pengertian energi 

alternatif, sumber energi alternatif, serta contoh-contoh sumber energi 

alternatif (b) Guru menerapkan metode Index Card Match dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) Guru menyiapkan kartu soal dan 

kartu jawaban; (2) Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai 

prosedur pelaksanaan Index Card Match; (3) Guru mengocok kartu soal 

dan kartu jawaban; (4) Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban; 

(5) Siswa melakukan pencarian kartu pasangannya; (6) Siswa duduk 

bersama pasangannya; (7) Siswa memaparkan hasil pencocokkan kartu 

pasangannya; (8) Guru mengklarifikasi dan mengkonfirmasi tentang 

kebenaran masing-masing pasangan. 
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(5) Guru memberikan hadiah kepada siswa yang menemukan pasangannya 

sebelum batas waktu yang telah ditentukan 

(6) Melaksanakan kegiatan penutup pembelajaran yang meliputi: (a) Guru dan 

siswa membuat kesimpulan; (b) Guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa dan siswa mengerjakan secara individu; (c) Guru bersama siswa 

mengoreksi hasil pekerjaan tiap individu siswa; (d) Guru memberikan 

tindak lanjut berupa pemberian PR; (e) Guru memberikan nasihat yang 

baik kepada siswa; (f) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

berdoa. 

3.2.2.2.2 Pertemuan kedua  

(1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(2) Menyiapkan media pembelajaran dan lembar kerja siswa 

(3) Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran yang meliputi: (a) 

Pengkondisian kelas; (b) Berdoa; (c) Presensi; (d) Apersepsi; (e) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(4) Melaksanakan kegiatan inti pembelajaran yang meliputi: (a) Guru 

memberikan penjelasan mengenai materi energi alternatif dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa LCD. Pada pertemuan kedua 

siklus II ini, materi yang dipelajari adalah mengenai contoh penggunaan 

energi alternatif dan kelebihan dan kekurangan penggunaan energi 

alternatif; (b) Guru menerapkan metode Index Card Match dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : (1) Guru menyiapkan kartu soal dan 

kartu jawaban; (2) Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai 
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prosedur pelaksanaan Index Card Match; (3) Guru mengocok kartu soal 

dan kartu jawaban; (4) Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban; 

(5) Siswa melakukan pencarian kartu pasangannya; (6) Siswa duduk 

bersama pasangannya; (7) Siswa memaparkan hasil pencocokkan kartu 

pasangannya; (8) Guru mengklarifikasi dan mengkonfirmasi tentang 

kebenaran masing-masing pasangan. 

(5) Guru memberikan hadiah kepada siswa yang menemukan pasangannya 

sebelum batas waktu yang telah ditentukan 

(6) Melaksanakan kegiatan penutup pembelajaran yang meliputi: (a) Guru  

dan siswa membuat kesimpulan; (b) Guru memberikan soal tes formatif II 

kepada siswa; (c) Siswa mengerjakan soal tes formatif II; (d) Guru 

memberikan tindak lanjut berupa pemberian PR kepada siswa; (e) Guru 

memberikan nasihat yang baik kepada siswa; (f) Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan berkolaborasi bersama guru 

kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal sebagai pengamat (observer) 

selama pelaksanaan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka tahap 

pengamatan pada siklus II difokuskan pada: 

3.2.2.3.1 Performansi guru  

 Pengamatan terhadap performansi guru difokuskan pada: 

(1) Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dengan penerapan 

metode Index Card Match.  
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(2) Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan penerapan 

metode Index Card Match.  

3.2.2.3.2  Aktivitas siswa 

 Aktivitas siswa yang diamati selama pelaksanaan pembelajaran IPA 

dengan penerapan metode Index Card Match antara lain:  

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran   

(2) Aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, meliputi (a) 

Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran; (b) Keberanian 

siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran; (c) Usaha dan kreativitas 

siswa dalam mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban; (d) 

Ketepatan hasil siswa dalam mencari pasangan kartu soal dan kartu 

jawaban; (e) Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan 

kartunya; (f) Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

3.2.2.3.3  Hasil belajar siswa 

Pengamatan terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

dengan penerapan metode Index Card Match difokuskan pada: 

(1) Rata-rata kelas, yakni minimal 64 berdasarkan KKM mata pelajaran IPA di 

kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal.   

(2) Banyaknya siswa yang tuntas belajar 

(3) Persentase tuntas belajar klasikal, yakni minimal 75% siswa mendapatkan 

nilai akhir ≥ 64. 
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3.2.2.4 Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang  

dilakukan pada siklus II. Data yang sudah dikumpulkan dari pelaksanaan siklus II 

kemudian dianalisis oleh peneliti. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus II. Hal-hal yang perlu 

dianalisis oleh peneliti diantaranya yaitu hasil performansi guru, hasil aktivitas 

belajar siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus II. Hasil analisis kemudian 

direfleksikan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perlu 

atau tidaknya dilakukan siklus lanjutan. Apabila semua aspek-aspek yang diamati 

telah mencapai indkator keberhasilan yang telah ditentukan, maka tidak perlu 

diadakan siklus berikutnya. Namun, apabila semua aspek-aspek yang diamati 

belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan, maka akan 

dilaksanakan siklus berikutnya.  

3.3  Subjek Penelitian  

Subjek yang diteliti yaitu guru dan siswa pada proses pembelajaran IPA 

materi energi dan penggunaannya di kelas IVB  SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten 

Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa dalam satu kelas sebanyak 

21 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

3.4  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Jatilaba 01 

Kabupaten Tegal yang terletak di Jalan Raya Margasari-Jatibarang Km 5, Desa 

Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.  Penelitian dilaksanakan selama 
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4 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan April 2013. Pelaksanaan siklus I 

pada bulan Maret 2013, sedangkan pelaksanaan siklus II pada bulan April 2013.  

3.5  Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai jenis data, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data.  

3.5.1   Jenis Data 

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai   

berikut: 

3.5.1.1  Data Kualitatif 

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berupa aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru. Aktivitas belajar siswa diamati menggunakan 

lembar aktivitas siswa, sedangkan performansi guru dimati melalui APKG (Alat 

Penilaian Kemampuan Guru), yang terdiri dari APKG 1 dan APKG 2. APKG I 

untuk menilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dan APKG 2 

untuk menilai kemampuan guru dalam melaksankan pembelajaran yang telah 

dimodifikasi sesuai dengan langkah-langkah dan komponen dalam metode Index 

Card Match.  

3.5.1.2 Data Kuantitatif 

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berupa hasil tes 

formatif siswa yang dilaksanakan pada akhir setiap siklus. Tes formatif yang 

digunakan adalah jenis tes tertulis dan berbentuk pilihan ganda.   
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3.5.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini 

meliputi siswa, guru, dan dokumen. Uraikan selengkapnya adalah sebagai berikut: 

3.5.2.1 Siswa  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni siswa kelas IVB 

SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal. Penelitian ini akan dilakukan di kelas 

IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal dengan jumlah siswa dalam satu 

kelas sebanyak 21 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan.  

Data siswa diperoleh melalui pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas belajar siswa. Selain itu, data juga diperoleh dari hasil belajar 

siswa yang diukur dengan menggunakan tes formatif  pada  akhir setiap siklus.  

3.5.2.2 Guru  

Data yang diperoleh juga dapat bersumber dari guru, yakni berupa data 

performansi guru selama pelaksanaan siklus I dan siklus II. Data performansi guru 

diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru kelas IVB SD Negeri 

Jatilaba 01 Kabupaten Tegal. Dalam pelaksanaan penelitian ini, guru kelas IVB 

SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal berperan sebagai observer performansi 

guru. Aspek-aspek yang diobservasi oleh guru kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 

Kabupaten Tegal meliputi kemampuan guru dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 1 (APKG 
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1) dan Alat Penilaian Kemampuan Guru 2 (APKG 2). APKG 1 merupakan lembar 

penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan APKG 2 merupakan 

lembar penilaian pelaksanaan pembelajaran.  

3.5.2.3 Data dokumen 

Data yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diperoleh dari data 

dokumen. Data dokumen dalam penelitian ini berupa daftar nama siswa kelas IVB 

SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal, daftar nilai siswa kelas IVB SD Negeri 

Jatilaba 01 Kabupaten Tegal, RPP, lembar kerja siswa, dan foto-foto maupun 

video kegiatan pembelajaran. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk 

mendapatkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian. Adapun 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

3.5.3.1 Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes yang akan 

dilaksanakan pada setiap akhir siklus I dan siklus II. Jenis tes yang digunakan oleh 

peneliti adalah tes tertulis dan bentuk tes yang digunakan adalah pilihan ganda. 

Tes tertulis digunakan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini karena lebih 

efektif dan lebih efisien untuk dilaksanakan mengingat alokasi waktu untuk 

melaksanakan tes formatif tidak terlalu banyak yakni kurang lebih 20 menit. 

Sedangkan bentuk tes pilihan ganda digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 
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karena tes pilihan ganda sangat efektif untuk mengungkap materi pembelajaran 

dengan cakupan pengetahuan yang lebih kompleks.  

Menurut Wakhinuddin (2010) tes pilihan ganda memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu (1) jumlah materi yang ditanyakan relatif tak terbatas 

dibandingkan dengan materi yang dapat dicakup soal bentuk lainnya, (2) dapat 

mengukur berbagai jenjang kognitif mulai dari ingatan sampai evaluasi, (3) 

penskorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan 

dan materi yang luas dalam satu tes untuk suatu kelas atau jenjang, (4) sangat 

tepat untuk ujian yang pesertanya banyak sedangkan hasilnya harus segera seperti 

ujian akhir nasional maupun ujian sekolah, (5) Reliabilitas soal pilihan ganda 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan soal uraian. Dengan melihat beberapa 

kelebihan dari bentuk tes pilihan ganda tersebut, maka bentuk tes pilihan ganda 

sangat cocok digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan materi energi dan penggunaannya yang sangat kompleks.  

3.5.3.2 Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang performansi guru 

dan aktivitas belajar siswa kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi performansi guru 

dan lembar observasi aktivitas belajar siswa yang dilakukan pada setiap 

pelaksanaan pembelajaran siklus I dan siklus II. Observer yang menilai aktivitas 

belajar siswa adalah peneliti, sedangkan observer yang menilai performansi guru 

adalah guru kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal.  
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3.5.3.3 Dokumen 

Data dokumen digunakan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian. Data dokumen dalam penelitian ini berupa daftar nama siswa kelas 

IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal, daftar nilai siswa kelas IVB SD 

Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kerja Siswa (LKS), dan foto-foto maupun video kegiatan pembelajaran.  

3.6  Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi data 

kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data hasil 

observasi performansi guru dan data hasil observasi aktivitas belajar siswa, 

sedangkan data kuantitatif berupa data hasil belajar siswa. Setelah data-data 

tersebut diperoleh maka langkah yang dilakukan berikutnya adalah mengolah dan 

menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah 

dan menganalisis data performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Teknik Analisis Data Kualitatif  

 Data kualitatif dalam penelitian tindakan kelas ini berupa data hasil 

observasi performansi guru dan data hasil observasi aktivitas belajar siswa yang 

diperoleh selama pelaksanaan siklus I dan siklus II. Rumus-rumus yang akan 

digunakan untuk mengolah data kualitatif meliputi: 

3.6.1.1 Performansi Guru 

 Dalam melakukan pengamatan terhadap performansi guru ada dua kategori 

yang perlu diamati selama penelitian, yaitu pengamatan dalam perencanaan 
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pembelajaran (APKG 1) dan pengamatan dalam pelaksanaan pembelajaran 

(APKG 2) yang telah disesuaikan dengan metode Index Card Match. Dalam 

penilaian perencanaan pembelajaran (APKG 1) terdapat 6 aspek yang dinilai 

dengan skor maksimal 4. Sedangkan pada penilaian pelaksanaan pembelajaran 

(APKG 2) terdapat 7 aspek yang dinilai dengan skor maksimal 4. Adapun rumus 

yang digunakan untuk menentukan nilai performansi guru adalah sebagai berikut: 

(1) Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam Perencanaan Pembelajaran 

(APKG 1) 

 

 

(Andayani, dkk., 2009: 61) 

Keterangan: 

APKG 1  = APKG dalam Perencanaan Pembelajaran 

A = Merumuskan tujuan/indikator pembelajaran sesuai ICM 

B = Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar 

C = Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran yang 

menerapkan metode ICM 

D = Merancang pengelolaan kelas 

E = Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

(2) Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

(APKG 2) 

 

(Andayani, dkk., 2009: 76) 

APKG 1 =   

APKG 2 =   
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APKG 2  = APKG dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

P = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Q = Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

R = Mengelola interaksi kelas 

S = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan 

sikap positif siswa terhadap belajar 

T = Mendemonstrasikan kemampuan khusus mata pelajaran IPA 

U = Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar 

V = Kesan umum kinerja guru 

(3) Menghitung nilai performansi guru  

 

 

Keterangan : 

N   = Nilai performansi guru 

APKG 1 = APKG Perencanaan Pembelajaran 

APKG 2 = APKG dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Untuk penentuan kriteria nilai performansi guru dapat dibaca pada 

tabel 3.1  

Tabel 3.2 Skala Nilai Performansi Guru 

Nilai Huruf 
 >  85-100 A 
>  80-85 AB 
>  70-80 B 
>  65-70 BC 
>  60-65 C 
>  55-60 CD 
>  50-55 D 
< 50 E 

(Pedoman akademik UNNES 2009: 49) 

N =  
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3.6.1.2 Aktivitas Belajar Siswa  

 Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui pengamatan terhadap aspek-

aspek yang dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran. Aspek-aspek yang 

diamati dalam penilaian aktivitas belajar siswa saat pelaksanaan pembelajaran 

dengan penerapan metode Index Card Match antara lain : (1) Keantuasiasan siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) Keberanian siswa dalam bertanya pada 

proses pembelajaran; (3) Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban; (4) Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban; (5) Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan 

kartunya; dan (6) Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Setiap 

aspek-aspek tersebut diamati dan dinilai dengan skor maksimal 4. Adapun rumus 

yang digunakan untuk menentukan persentase keaktifan belajar siswa adalah 

sebagai berikut: 

   

 

Untuk menentukan kriteria keaktifan belajar siswa maka dapat dibaca pada 

tabel 3.2  

 Tabel 3.2 Kualifikasi Prosentase Keaktifan Siswa 

Prosentase Kriteria 

75% - 100% Sangat tinggi 
50% - 74,99% Tinggi 
25% – 49,99% Sedang 
0% - 24,99% Rendah 

  (Yonny, dkk. (2010: 175-176)) 

3.6.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian tindakan kelas ini berupa data hasil 

belajar siswa yang diperoleh selama pelaksanaan siklus I dan siklus II. Adapun 
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hal-hal yang dianalisis terkait dengan data hasil belajar siswa meliputi: (1) Nilai 

hasil belajar siswa; (2) Rata-rata kelas; dan (3) Persentase tuntas belajar klasikal 

(TBK). Rumus-rumus yang akan digunakan untuk mengolah data kuantitatif 

meliputi: 

3.6.2.1 Nilai Hasil Belajar Siswa 

 Untuk menentukan nilai akhir belajar yang diperoleh masing-masing siswa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SP = Skor Perolehan   

SM = Skor Maksimal 

 (BSNP  2007: 25) 

3.6.2.2 Nilai Rata-Rata Kelas 

 Untuk menentukan nilai rata-rata kelas digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

(Sudjana, 2010: 125) 

Keterangan:  

M = Nilai Rata-rata kelas 

∑X  = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

 N  = Jumlah siswa 

 

 

NA =  x100  
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3.6.2.3 Persentase Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

 Untuk menentukan tuntas belajar klasikal (TBK) digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan : 

TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

KKM= Kriteria Ketuntasan Minimal ( ≥ 64)  

(Aqib, dkk, 2010: 41) 

3.7 Indikator Keberhasilan  

Metode Index Card Match dikatakan dapat meningkatkan performansi 

guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

materi energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten 

Tegal jika telah mencapai indikator keberhasilan sebagai berikut.  

3.7.1 Performansi Guru  

Performansi guru dalam pembelajaran IPA materi energi dan 

penggunaannya dikatakan berhasil jika skor akhir performansi guru dalam 

menerapkan metode Index Card Match minimal B dengan nilai ≥ 71.  

3.7.2 Aktivitas Belajar Siswa  

Indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa tercapai jika : 

(1) Ketidakhadiran siswa maksimal 10% 

(2) Persentase keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

pada metode Index Card Match lebih dari 75%. 
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3.7.3 Hasil Belajar Siswa 

Indikator keberhasilan hasil belajar siswa tercapai jika : 

(1) Rata-rata kelas minimal 64 berdasarkan KKM mata pelajaran IPA di kelas 

IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal.  

(2) Presentase tuntas belajar klasikal minimal 75%, yaitu minimal 75% siswa 

mendapatkan nilai akhir ≥ 64. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Pada bab ini akan dipaparkan hasil yang diperoleh peneliti saat 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) di SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten 

Tegal. Penelitian tindakan kelas dilakukan di kelas IVB pada mata pelajaran IPA 

materi energi dan penggunaannya dengan penerapan metode Index Card Match. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklusnya 

terdiri dari dua pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuannya adalah 2 

jam pelajaran (2 x 35 menit). Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 

2013 dan hari Sabtu, 30 Maret 2013. Sedangkan siklus II dilaksanakan pada hari 

Kamis, 11 April 2013 dan hari Sabtu, 13 April 2013. Penerapan metode Index 

Card Match dalam pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I dan siklus II dapat 

dilihat dalam deskripsi paparan hasil sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I 

Pada bagian ini akan dideskripsikan data yang diperoleh peneliti saat 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus I. Siklus I dilaksanakan dalam dua 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Siklus I 

pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2013 mulai pukul 

09.00-10.10 WIB dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Maret 

2013 mulai pukul 07.15-08.25 WIB.  Hasil data pelaksanaan tindakan kelas siklus 
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I meliputi data hasil pengamatan selama proses pembelajaran dan data hasil 

belajar siswa. Data hasil pengamatan selama proses pembelajaran pada siklus I 

meliputi data pengamatan terhadap performansi guru dan data pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa. Sedangkan data hasil belajar siswa pada siklus I 

diperoleh dari hasil tes formatif yang dilaksanakan pada akhir siklus I. Analisis 

data hasil belajar siswa  hanya dilakukan pada tes formatif siklus I sebagai materi 

kajian penelitian. Berikut ini akan diuraikan mengenai (1) deskripsi observasi 

proses pembelajaran; (2) paparan hasil belajar; (3) refleksi siklus I; dan (4) revisi 

yang dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan pada siklus II.  

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Deskripsi observasi proses pembelajaran membahas tentang hasil 

pengamatan performansi guru dan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada 

saat pelaksanaan siklus I.  

4.1.1.1.1 Paparan Hasil Pengamatan Performansi Guru 

    Pengamatan yang dilakukan terhadap performansi guru dalam 

pelaksanaan siklus I meliputi pengamatan terhadap kemampuan guru dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pengamatan terhadap 

kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penerapan 

metode Index Card Match. Kemampuan guru dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) diamati oleh guru kelas IVB sebagai observer 

dengan menggunakan lembar APKG 1. Sedangkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran diamati dengan menggunakan lembar 

APKG 2. Ringkasan data hasil pengamatan  performansi guru pada siklus I dapat 
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dilihat pada tabel 4.1, sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

20,  21, 22, dan 23.  

Tabel 4.1 Ringkasan Data Hasil Pengamatan Performansi Guru pada Siklus I 

Pertemuan APKG Nilai Nilai Akhir APKG Setiap Pertemuan: 

 
I 1 81,25  

79,58 2 78,75 
II 1 84,58  

82,67 2 81,71 
Nilai Akhir Performansi Guru pada 

Siklus I 
 

81,13 
Kriteria AB 

 

Dari tabel 4.1 dapat dibaca bahwa rata-rata perolehan nilai kemampuan 

guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan rata-rata 

perolehan nilai kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

siklus I pertemuan pertama yakni sebesar 79,58 dengan kriteria B. Sedangkan   

rata-rata perolehan nilai kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan rata-rata perolehan nilai kemampuan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan kedua yakni sebesar 

82,67 dengan kriteria AB. Dengan demikian, dari hasil rekapitulasi data hasil 

pengamatan performansi guru dapat diketahui nilai akhir performansi guru pada 

siklus I yakni sebesar 81,13 dengan kriteria AB. Berdasarkan perolehan nilai akhir 

performansi guru tersebut, dapat disimpulkan bahwa performansi guru pada 

pelaksanaan siklus I dalam pembelajaran IPA materi energi dan penggunaannya 

dengan penerapan metode Index Card Match dapat dikatakan berhasil. Hal 



71 
 

 

tersebut dikarenakan nilai performansi guru sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥ 71 dengan kriteria B.  

4.1.1.1.2 Paparan Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh peneliti melalui 

pengamatan selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari persentase 

kehadiran siswa dan persentase aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPA dengan penerapan metode Index Card Match. Persentase 

kehadiran siswa yang diperoleh pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua 

siklus I jumlahnya sama yakni mencapai 95,24%. Sehingga diperoleh rata-rata 

kehadiran siswa pada siklus I sebesar 95,24%. Persentase kehadiran siswa tersebut 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 90%.  

Persentase aktivitas belajar siswa diperoleh peneliti melalui pengamatan 

terhadap aspek-aspek aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA 

dengan penerapan metode Index Card Match. Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

(1) keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) keberanian siswa 

dalam bertanya pada proses pembelajaran; (3) usaha dan kreativitas siswa dalam 

mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban; (4) ketepatan hasil siswa dalam 

mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban; (5) kemampuan siswa dalam 

memaparkan hasil pencocokkan kartunya; (6) keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat. Adapun persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Persentase Aktivitas Belajar Siswa Pada Sikus I 

 
No. 

 
Aspek-aspek yang 

diamati 

Persentase aktivitas belajar siswa  
Kriteria Pertemuan 

1 
Pertemuan 

2 
Rata-rata 
Siklus I 

1 Keantusiasan siswa 
untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

76,25% 83,75% 80% Sangat 
Tinggi 

2 Keberanian siswa dalam 
bertanya pada proses 

pembelajaran 

48,75% 52,5% 50,63% Tinggi 

3 Usaha dan kreativitas 
siswa dalam mencari 

pasangan kartu soal dan 
kartu jawaban 

76,25% 82,5% 79,38% Sangat 
Tinggi 

4 Ketepatan hasil siswa 
dalam mencari pasangan 

kartu soal dan kartu 
jawaban 

81,25% 85% 83,13% Sangat 
Tinggi 

5 Kemampuan siswa 
dalam memaparkan 
hasil pencocokkan 

kartunya 

78,75% 86,25% 82,5% Sangat 
Tinggi 

6 Keberanian siswa dalam 
mengemukakan 

pendapat 

53,75% 58,75% 56,25% Tinggi 

Nilai rata-rata persentase 
aktivitas belajar siswa 

69,17% 74,79% 71,98% Tinggi 

 
Dari tabel 4.2 dapat dibaca bahwa pada pelaksanaan siklus I masih 

terdapat beberapa aspek yang nilai persentasenya kurang dari 75%, yakni aspek 

keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran dan aspek keberanian 

siswa dalam mengemukakan pendapat. Nilai aktivitas siswa pada aspek 

keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran hanya mencapai 

50,63% dan nilai aktivitas siswa pada aspek keberanian siswa dalam 
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mengemukakan pendapat hanya mencapai 56,25%. Dengan demikian, perolehan 

nilai rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I hanya mencapai 

71,98%. Berdasarkan perolehan tersebut, persentase aktivitas belajar siswa pada 

pelaksanaan siklus I dalam mengikuti pembelajaran IPA materi energi dan 

penggunaannya dengan penerapan metode Index Card Match dapat dikatakan 

belum memenuhi harapan. Hal tersebut dikarenakan persentase aktivitas belajar 

siswa belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. 

4.1.1.2 Paparan Hasil Belajar 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan siklus I pada hari kamis, 28 Maret 2013 

mulai pukul 09.00-10.10 WIB dan hari Sabtu, 30 Maret 2013 mulai pukul 07.15-

08.25 WIB, data hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi energi dan 

penggunaannya dengan penerapan metode Index Card Match diperoleh dari hasil 

tes formatif I yang diikuti 20 siswa. Adapun ringkasan data hasil belajar siswa 

pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

   Tabel 4.3 Ringkasan Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Kategori Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase 
1 Tuntas 64 – 100 15 75% 
2 Tidak Tuntas 0 – 63 5 25% 

Tuntas Belajar Kalsikal (TBK) 75% 
   Nilai Rata-Rata 74,25 

 

 Dari tabel 4.3 dapat dibaca bahwa nilai rata-rata kelas pada tes formatif 

siklus I mencapai 74,25. Dari 20 siswa yang mengikuti tes formatif siklus I, 

terdapat 15 siswa yang tuntas belajar dan 5 siswa yang tidak tuntas belajar. 

Disamping  itu,   ketuntasan  belajar  klasikal siklus I  sudah  mencapai  75%.  
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Berdasarkan perolehan tersebut, pembelajaran IPA pada materi energi dan 

penggunaannya dengan penerapan metode Index Card Match dapat dikatakan 

sudah memenuhi harapan. Hal tersebut dikarenakan hasil belajar siswa sudah 

memenuhi kriteria yang ditentukan, yakni persentase ketuntasan belajar klasikal 

75% dan rata-rata kelas minimal 64. Adapun persentase ketuntasan belajar 

klasikal siklus I dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

  

 

 

 

Diagram 4.1 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I 

Diagram 4.1 menunjukkan persentase siswa yang tuntas belajar dan siswa 

yang tidak tuntas belajar. Siswa yang tuntas belajar yaitu 15 siswa atau 75% 

siswa, sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar karena mendapatkan nilai kurang 

dari 64 yaitu 5 siswa atau 25% siswa.  

4.1.1.3 Refleksi  

Penerapan metode Index Card Match pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) materi energi dan penggunaannya di kelas IVB SD 

Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal  pada siklus I belum dapat dikatakan berhasil. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap performansi guru, aktivitas 

belajar siswa, dan hasil belajar siswa. 
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Performansi peneliti selaku guru dalam pembelajaran IPA materi energi 

dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal pada 

siklus I masih belum maksimal, ditunjukkan dengan nilai APKG yang diperoleh 

peneliti pada pertemuan I sebesar 79,58. Pada pertemuan II nilai tersebut 

meningkat menjadi 82,67. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai 

performansi guru sebesar 3,09. Dengan demikian, dapat diperoleh nilai akhir 

performansi guru pada siklus I sebesar 81,13. Walaupun terjadi peningkatan nilai 

performansi guru tetapi hasil tersebut dirasakan belum maksimal karena masih  

terdapat beberapa aspek yang mendapat skor 2, yaitu pada aspek menentukan 

cara-cara memotivasi siswa dan membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri.  

Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran siklus I masih rendah, 

ditunjukkan dengan persentase keaktifan siswa pada pertemuan 1 hanya mencapai 

69,17%. Pada pertemuan II terjadi peningkatan persentase keaktifan belajar siswa 

menjadi 74,79%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan persentase 

keaktifan belajar siswa sebesar 5,62%. Dengan demikian dapat diperoleh rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 71,98%. Meskipun terjadi 

peningkatan, akan tetapi persentase keterlibatan siswa dalam pembelajaran Index 

Card Match masih belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

≥75%.  Belum tercapainya indikator yang telah ditetapkan tersebut terjadi karena 

masih banyak siswa yang belum berani bertanya selama proses pembelajaran 

berlangsung dan siswa juga belum berani mengemukakan pendapatnya. 

Selain performansi guru dan aktivitas belajar siswa, hasil belajar yang 

diperoleh siswa pada pelaksanaan pembelajaran siklus I juga masih belum 
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optimal. Nilai rata-rata kelas hasil tes siklus I yakni sebesar 74,25 dengan 

persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran pada siklus I sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan yaitu sebesar 64 (KKM).  Siswa yang mendapatkan nilai < 64 

dinyatakan belum tuntas belajar sebanyak 5 siswa atau sekitar 25%. Siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 64 dinyatakan tuntas belajar sebanyak 15 siswa atau 75%. 

Jika melihat indikator keberhasilan maka ketuntasan belajar klasikal sudah 

tercapai yaitu sebesar 75% siswa dinyatakan tuntas belajar. 

4.1.1.4  Revisi 

Menindaklanjuti kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan tindakan 

pembelajaran siklus I, maka perlu adanya perbaikan pada siklus II agar 

performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa dapat meningkat 

dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Perbaikan yang dilakukan antara lain: (1) Berdasarkan hasil observasi terhadap 

performansi guru dapat diketahui bahwa performansi guru dalam pembelajaran 

pada siklus I belum maksimal karena masih terdapat beberapa aspek yang 

mendapat skor 2, yaitu pada aspek menentukan cara-cara memotivasi siswa dan 

membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. Perbaikan yang akan dilakukan 

oleh guru pada siklus II yaitu dengan mengoptimalkan pemberian penguatan 

kepada siswa seperti tepuk tangan, memuji dengan kata pintar, bagus, pandai, atau 

dengan memberikan tanda bintang kepada siswa yang berani bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya selama proses pembelajaran; (2) Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap aktivitas belajar siswa pada 
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pembelajaran siklus I, dapat diketahui bahwa siswa belum sepenuhnya aktif 

mengikuti pembelajaran. Belum tercapainya indikator yang telah ditetapkan 

tersebut terjadi karena masih banyak siswa yang belum berani bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya selama proses pembelajaran. Perbaikan yang akan 

dilakukan oleh guru pada siklus II yaitu dengan memberikan motivasi lebih 

kepada siswa agar berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya; dan (3) 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar 

klasikal sudah tercapai yaitu sebesar 75% siswa dinyatakan tuntas belajar. 

Perbaikan yang akan dilakukan oleh guru agar hasil belajar siswa pada siklus II 

meningkat yaitu dengan memberikan penghargaan terhadap siswa yang nilainya 

bagus sehingga siswa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan sebaik mungkin agar mendapatkan nilai yang 

bagus.  

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II 

Pada bagian ini akan dideskripsikan data yang diperoleh peneliti saat 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II. Siklus II dilaksanakan dalam dua 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Siklus II 

pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 11 April 2013 mulai pukul 

09.00-10.10 WIB dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 April  

2013 mulai pukul 07.15-08.25 WIB. Hasil data pelaksanaan tindakan kelas siklus 

II meliputi data hasil pengamatan selama proses pembelajaran dan data hasil 

belajar siswa. Data hasil pengamatan selama proses pembelajaran pada siklus II 

meliputi data pengamatan terhadap performansi guru dan data pengamatan 
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terhadap aktivitas belajar siswa. Sedangkan data hasil belajar siswa pada siklus II 

diperoleh dari hasil tes formatif yang dilaksanakan pada akhir siklus II. Analisis 

data hasil belajar siswa  hanya dilakukan pada tes formatif siklus II sebagai materi 

kajian penelitian. Berikut ini akan diuraikan mengenai: (1) deskripsi observasi 

proses pembelajaran; (2) paparan hasil belajar; (3) refleksi siklus II; dan (4) revisi 

pelaksanaan pembelajaran siklus II.  

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran  

Deskripsi observasi proses pembelajaran membahas tentang hasil 

pengamatan performansi guru dan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada 

saat pelaksanaan siklus II.  

4.1.2.1.1 Paparan Hasil Pengamatan Performansi Guru 

 Pengamatan yang dilakukan terhadap performansi guru dalam 

pelaksanaan siklus II meliputi pengamatan terhadap kemampuan guru dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pengamatan terhadap 

kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penerapan 

metode Index Card Match. Kemampuan guru dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) diamati oleh guru kelas IVB sebagai observer 

dengan menggunakan lembar APKG 1. Sedangkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran diamati dengan menggunakan lembar 

APKG 2. Ringkasan data hasil pengamatan  performansi guru pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.4, sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

24, 25, 26, dan 27.  
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Tabel 4.4 Ringkasan Data Hasil Pengamatan Performansi Guru pada Siklus II 

Pertemuan APKG Nilai Nilai Akhir APKG Setiap Pertemuan: 

 
I 1 88,92  

85,78 2 84,21 

II 1 92,38  

88,13 2 86 

Nilai Akhir Performansi Guru pada 

Siklus II 

 

86,96 

Kriteria A 

 

  Dari tabel 4.4 dapat dibaca bahwa rata-rata perolehan nilai kemampuan 

guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan rata-rata 

perolehan nilai kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

siklus II pertemuan pertama yakni sebesar 85,78 dengan kriteria AB. Sedangkan   

rata-rata perolehan nilai kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan rata-rata perolehan nilai kemampuan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan kedua yakni sebesar 

88,13 dengan kriteria A. Dengan demikian, dari hasil rekapitulasi data hasil 

pengamatan performansi guru dapat diketahui nilai akhir performansi guru pada 

siklus II yakni sebesar 86,96 dengan kriteria A. Berdasarkan perolehan nilai akhir 

performansi guru tersebut, dapat disimpulkan bahwa performansi guru pada 

pelaksanaan siklus II dalam pembelajaran IPA materi energi dan penggunaannya 

dengan penerapan metode Index Card Match terjadi peningkatan dibandingkan 

dengan siklus I. Nilai performansi guru pada siklus I mencapai 81,13 dengan 
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kriteria AB,  sementara nilai performansi guru  pada siklus II meningkat menjadi 

86,96 dengan kriteria A.  

4.1.2.1.2 Paparan Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa pada siklus II diperoleh peneliti melalui 

pengamatan selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari persentase 

kehadiran siswa dan persentase aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPA dengan penerapan metode Index Card Match. Persentase 

kehadiran siswa yang diperoleh pada pertemuan pertama siklus II mencapai 

95,24%. Sedangkan persentase kehadiran siswa yang diperoleh pada pertemuan 

kedua siklus II mencapai 100%. Sehingga diperoleh rata-rata kehadiran siswa 

pada siklus II sebesar 97,62%. Persentase kehadiran siswa tersebut sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 90%.  

Persentase aktivitas belajar siswa diperoleh peneliti melalui pengamatan 

terhadap aspek-aspek aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA 

dengan penerapan metode Index Card Match. Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

(1) keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) keberanian siswa 

dalam bertanya pada proses pembelajaran; (3) usaha dan kreativitas siswa dalam 

mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban; (4) ketepatan hasil siswa dalam 

mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban; (5) kemampuan siswa dalam 

memaparkan hasil pencocokkan kartunya; (6) keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat. Adapun persentase aktivitas belajar siswa pada siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Persentase Aktivitas Belajar Siswa Pada Sikus II 
 

No. 
 

Aspek-aspek yang 
diamati 

Persentase aktivitas belajar siswa  
Kriteria Pertemuan 

1 
Pertemuan 

2 
Rata-rata 
Siklus II 

1 Keantusiasan siswa 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran 

86,25% 86,91% 86,58% Sangat 
Tinggi 

2 Keberanian siswa dalam 
bertanya pada proses 
pembelajaran 

73,75% 77,38% 75,57% Tinggi 

3 Usaha dan kreativitas 
siswa dalam mencari 
pasangan kartu soal dan 
kartu jawaban 

83,75% 84,52% 84,14% Sangat 
Tinggi 

4 Ketepatan hasil siswa 
dalam mencari pasangan 
kartu soal dan kartu 
jawaban 

87,5% 91,67% 89,59% Sangat 
Tinggi 

5 Kemampuan siswa 
dalam memaparkan 
hasil pencocokkan 
kartunya 

87,5% 88,10% 87,83% Sangat 
Tinggi 

6 Keberanian siswa dalam 
mengemukakan 
pendapat 

75% 78,57% 76,79% Tinggi 

Nilai rata-rata persentase 
aktivitas belajar siswa 

82,29% 84,52% 83,41% Sangat 
Tinggi 

 

Dari tabel 4.5 dapat dibaca bahwa rata-rata persentase aktivitas belajar  

siswa pada pertemuan pertama siklus II mencapai 82,29% dengan kriteria sangat 

tinggi. Sedangkan  pada pertemuan kedua siklus II rata-rata persentase aktivitas 

belajar siswa mencapai 84,52% dengan kriteria sangat tinggi. Dari perolehan rata-

rata persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama dan pertemuan 

kedua dapat diperoleh rata-rata persentase  aktivitas belajar siswa pada siklus II 
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yaitu 83,41% dengan kriteria sangat tinggi. Berdasarkan perolehan tersebut, 

persentase aktivitas belajar siswa pada pelaksanaan siklus II dalam mengikuti 

pembelajaran IPA materi energi dan penggunaannya dengan penerapan metode 

Index Card Match dapat dikatakan sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu ≥ 75%.  

4.1.2.2 Paparan Hasil Belajar 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan siklus  II pada tanggal 11 April 2013 

mulai pukul 09.00-10.10 WIB sampai tanggal 13 April 2013 mulai pukul 07.15-

08.25 WIB, data hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi energi dan 

penggunaannya dengan penerapan metode Index Card Match diperoleh dari hasil 

tes formatif II yang diikuti oleh 21 siswa. Adapun ringkasan data hasil belajar 

siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6  Ringkasan Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Kategori Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase 
1 Tuntas 64 – 100 20 95,24% 
2 Tidak Tuntas 0 – 63 1 4,76% 
Tuntas Belajar Kalsikal (TBK) 95,24% 
   Nilai Rata-Rata 82,38 

 

Dari tabel 4.6 dapat dibaca bahwa nilai rata-rata kelas pada tes formatif 

siklus II mencapai 82,38. Dari 21 siswa yang mengikuti tes formatif siklus II, 

terdapat 20 siswa yang tuntas belajar dan 1 siswa yang tidak tuntas belajar. 

Disamping itu, ketuntasan belajar klasikal siklus II mencapai 95,24%. 

Berdasarkan perolehan tersebut, pembelajaran IPA pada materi energi dan 

penggunaannya dengan penerapan metode Index Card Match dapat dikatakan 
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berhasil. Hal tersebut dikarenakan hasil belajar siswa sudah memenuhi kriteria 

yang ditentukan, yakni persentase ketuntasan belajar klasikal 75% dan rata-rata 

kelas minimal 64. Adapun persentase ketuntasan belajar klasikal siklus II dapat 

dilihat pada diagram berikut ini. 

 

  

 

 

 

 

Diagram 4.2 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

Diagram 4.2 menunjukkan persentase siswa yang tuntas belajar dan siswa 

yang tidak tuntas belajar. Siswa yang tuntas belajar yaitu 20 siswa atau 95,24% 

siswa, sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar karena mendapatkan nilai kurang 

dari 64 yaitu 1 siswa atau 4,76% siswa.  

4.1.2.3 Refleksi  

Penerapan metode Index Card Match pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam materi energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri 

Jatilaba 01 Kabupaten Tegal pada siklus II dapat dikatakan berhasil meningkatkan 

performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengamatan terhadap performansi guru, aktivitas belajar siswa, 

dan hasil belajar siswa pada siklus II.  
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Performansi peneliti selaku guru dalam pembelajaran IPA materi energi 

dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal pada 

siklus II sudah dapat dikatakan berhasil. Nilai performansi guru yang diperoleh 

pada pertemuan pertama siklus II sebesar 85,78 dan pada pertemuan kedua siklus 

II meningkat menjadi 88,13. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

performansi guru sebesar 2,35. Dengan demikian, dapat diperoleh data nilai akhir 

performansi guru pada siklus II sebesar 86,96. Performansi guru dalam 

pembelajaran sudah maksimal. Hal ini dikarenakan kekurangan-kekurangan yang 

sebelumnya terdapat pada siklus I sudah diperbaiki. Guru sudah maksimal dalam 

memberikan motivasi kepada siswa dan membantu menumbuhkan kepercayaan 

diri siswa. Penguatan yang diberikan kepada siswa lebih maksimal dibandingkan 

pada saat siklus I. 

Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran siklus II sudah dapat dikatakan 

memuaskan. Persentase keaktifan belajar yang diperoleh siswa pada pertemuan 

pertama siklus II sebesar 82,29% dan pertemuan kedua meningkat menjadi 

84,52%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan persentase keaktifan 

belajar siswa sebesar 2,23%. Dengan demikian, dapat diperoleh rata-rata aktivitas 

belajar siswa pada siklus II sebesar 83,41%. Hasil tersebut telah mencapai kriteria 

persentase keaktifan belajar yang ditentukan yakni minimal 75% dengan kriteria 

sangat tinggi. Selama proses pembelajaran siswa sudah berani untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya. Meskipun terdapat dua siswa yang mendapat skor 

di bawah kriteria yang ditentukan tetapi secara klasikal siswa dapat dikatakan 

aktif dalam pembelajaran. 
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Selain performansi guru dan aktivitas belajar siswa, hasil belajar yang 

diperoleh pada pelaksanaan pembelajaran siklus II juga mengalami peningkatan,  

ditunjukkan dengan rata-rata kelas yang mencapai 82,38 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 95,24%, artinya dari 21 siswa, terdapat 20 

siswa tuntas belajar dan 1 siswa yang belum tuntas belajar. Persentase tuntas 

belajar klasikal pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 75% 

menjadi 95,24%. Hal ini dikarenakan kekurangan-kekurangan yang sebelumnya 

terdapat pada siklus I sudah diperbaiki. Penghargaan yang diberikan oleh guru 

kepada siswa yang mendapatkan nilai bagus membuat siswa lebih termotivasi saat 

mengerjakan tes.  

Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan tindakan siklus II menunjukkan 

bahwa performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dan sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. Adapun data peningkatan performansi guru, aktivitas belajar siswa, 

dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.4 Perbandingan hasil siklus I dengan siklus II 
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4.1.2.4 Revisi 

Hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus II menunjukkan bahwa 

penerapan metode Index Card Match dalam pembelajaran IPA materi energi dan 

penggunaannya pada siswa kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal 

sudah berlangsung baik. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa performansi 

guru, aktivitas belajar siswa, serta hasil belajar siswa pada siklus II meningkat dan 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, 

tidak perlu dilakukan revisi terhadap RPP maupun kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dapat diartikan bahwa peneliti sudah tidak perlu melaksanakan siklus selanjutnya. 

4.2  Pembahasan  

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian 

yang dilakukan dengan memaparkan pemaknaan temuan penelitian dan implikasi 

hasil penelitian sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas mengenai penerapan metode Index Card Match 

untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar 

IPA materi energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 

Kabupaten Tegal telah dilaksanakan selama dua siklus. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, diperoleh data berupa hasil observasi performansi guru, 

hasil observasi aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Berdasarkan 

analisis data hasil penelitian, dapat diketahui bahwa performansi guru, aktivitas 

belajar siswa, dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II mengalami 
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peningkatan. Uraian selengkapnya mengenai data hasil penelitian tersebut 

dijelaskan lebih lanjut pada pemaknaan temuan penelitian sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hasil Observasi Performansi Guru 

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I, nilai performansi guru yang 

diperoleh pada pertemuan pertama sebesar 79,58 dan pada pertemuan kedua 

sebesar 82,67. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diperoleh nilai akhir 

performansi guru sebesar 81,13 dengan kategori AB. Walaupun nilai performansi 

guru pada siklus I sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan 

yakni ≥ 71 dengan kategori B, akan tetapi guru (peneliti) perlu mengadakan 

perbaikan untuk pelaksanaan siklus selanjutnya. Sebelum guru (peneliti) 

menentukan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II, terlebih 

dahulu guru melakukan kegiatan refleksi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

mengetahui kekurangan dan hambatan yang dialami oleh guru (peneliti) pada 

pelaksanaan pembelajaran siklus I, dengan demikian guru (peneliti) dapat 

menentukan perbaikan pada siklus II dengan harapan hasil performansi guru pada 

siklus II dapat meningkat. 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guru sudah 

mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan tujuan 

pembelajaran, serta memilih metode pembelajaran yang akan digunakan yakni 

metode Index Card Match. Persiapan yang dilakukan tersebut agar guru dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. Selain itu, guru juga perlu mengadakan 

evaluasi hasil pembelajaran untuk mengukur kemampuan siswa. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Risnawatiririn (2012) performansi guru adalah 
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kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-

baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. 

Pembelajaran ini menerapkan metode pembelajaran aktif Index Card 

Match. Penerapan metode pembelajaran aktif Index Card Match sangat menuntut 

kreativitas guru, hal ini dapat di lihat dari persiapan guru sebelum kegiatan 

pembelajaran dan selama proses pembelajaran diantaranya seperti membuat kartu 

soal, membuat kartu jawaban, mengocok kartu, membagikan kartu, membimbing 

siswa dalam mencari pasangan kartu, dan mengklarifikasi jawaban siswa. Oleh 

karena itu, dengan melaksanakan metode pembelajaran aktif Index Card Match, 

guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan performansi guru yang 

seharusnya.  

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II, nilai performansi guru yang 

diperoleh pada pertemuan pertama sebesar 85,78 dan pada pertemuan kedua 

sebesar 88,13. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diperoleh nilai akhir 

performansi guru pada siklus II sebesar 86,96 dengan kategori A. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa nilai performansi guru pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 5,83 dari siklus I. Peningkatan yang terjadi pada performansi 

guru di siklus II tersebut tidak lepas dari kegiatan refleksi dan perbaikan-

perbaikan yang dilakukan guru terhadap performansinya pada saat pelaksanaan 

siklus I.  
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4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas belajar siswa, 

diperoleh data hasil observasi aktivitas belajar siswa selama pelaksanaan siklus I 

dan siklus II. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I, persentase aktivitas belajar 

siswa sebesar  71,98% dengan kriteria tinggi. Berdasarkan nilai yang diperoleh, 

dapat diketahui bahwa persentase aktivitas belajar siswa belum mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yakni ≥ 75%. Hal ini disebabkan 

karena selama proses pembelajaran berlangsung, siswa belum sepenuhnya aktif  

mengikuti kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya masih rendah. Siswa belum terbiasa dengan metode 

pembelajaran aktif Index Card Match sehingga persentase aktivitas belajar pada 

siklus I masih rendah. Sebagaimana dikemukakan oleh Heinich dkk (2005) dalam 

Pribadi (2011: 6), belajar merupakan sebuah proses perkembangan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang terjadi manakala seseorang melakukan interaksi 

secara intensif dengan sumber-sumber belajar. Dengan demikian, hasil dari 

kegiatan pembelajaran pada siklus I belum tercapai secara optimal.  

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II, persentase aktivitas belajar siswa 

sebesar 83,41% dengan kriteria sangat tinggi. Berdasarkan nilai aktivitas belajar 

siswa yang diperoleh pada siklus II, dapat diketahui bahwa persentase aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I dan sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yakni ≥ 75%. Sebagian besar siswa sudah 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga persentase aktivitas belajar 

siswa pada siklus II meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2011: 
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175) yang menyatakan bahwa penggunaan aktivitas besar nilainya dalam 

pembelajaran, sebab dengan melakukan aktivitas pada proses pembelajaran, siswa 

dapat mencari pengalaman sendiri, memupuk kerjasama yang harmonis 

dikalangan siswa, siswa dapat bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri, 

siswa dapat mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, dapat 

mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa, suasana belajar menjadi lebih hidup 

sehingga kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran menyenangkan bagi 

siswa.  

Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa pada siklus II 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran aktif Index Card Match dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa metode 

pembelajaran aktif Index Card Match memiliki kelebihan dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa sebagaimana dikemukakan oleh Bona (2011) dalam 

Brajeshwar (2012), yaitu: (1)  Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar 

mengajar; (2) Materi pelajaran yang disampaikan lebsih menarik perhatian siswa; 

(3) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan.  

  Setelah siswa mengikuti proses pembelajaran yang menerapkan metode 

Index Card Match selama dua siklus, keaktifan siswa dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya semakin meningkat.  

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada pelaksanaan pembelajaran siklus I, ditunjukkan 

dengan persentase tuntas belajar klasikal (TBK) sebesar 75% dengan nilai rata-

rata kelas sebesar 74,25. Dengan demikian, hasil belajar siswa pada siklus I sudah 
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memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh peneliti yakni persentase 

ketuntasan belajar klasikal (TBK) minimal 75% dan rata-rata kelas minimal 64. 

Walaupun hasil belajar siswa pada siklus I sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan, akan tetapi guru perlu melakukan refleksi untuk 

menentukan perbaikan pada pelaksanaan siklul II  dengan harapan  hasil belajar 

siswa dapat meningkat dari siklus I.  

Sedangkan pada siklus II, persentase tuntas belajar klasikal (TBK) sebesar 

95,24% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 82,38. Dari hasil tersebut, dapat 

diketahui bahwa hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dari siklus I. Persentase ketuntasan belajar klasikal (TBK) 

mengalami peningkatan sebesar 20,24%, sedangkan nilai rata-rata kelas 

mengalami peningkatan sebesar 8,13. 

 Peningkatan yang terjadi dari pelaksanaan siklus I dan siklus II 

menunjukkan bahwa siswa mengalami perubahan tingkah laku selama mengikuti 

proses pembelajaran aktif Index Card Match. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rifa’i dan Anni (2008: 85) yang menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

Sebagaimana menurut Bloom (dalam Suprijono 2012: 6), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar yang diperoleh 

siswa tersebut sangat tergantung pada pengalaman yang diperoleh siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran. Menurut Slameto (2010: 2) perubahan tingkah 

laku yang diperoleh siswa merupakan hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Demikian juga menurut pendapat Meyer (1882) 
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seperti yang dikutip Smith dan Ragan (1993) dalam Pribadi (2011: 7) dalam 

Pribadi (2011: 7), bahwa belajar merupakan perubahan yang relatif permanen 

dalam pengetahuan dan perilaku seseorang yang diakibatkan oleh pengalaman. 

Pengalaman yang sengaja didesain untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap seseorang akan menyebabkan berlangsungnya proses 

belajar. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian   

 Dalam penerapan metode pembelajaran aktif Index Card Match pada 

materi energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten 

Tegal dapat berimplikasi pada beberapa aspek yang berupa peningkatan 

performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Uraian 

selengkapnya mengenai implikasi hasil penelitian melalui penerapan metode 

pembelajaran aktif Index Card Match adalah sebagai berikut: 

4.2.2.1 Bagi Guru 

Penerapan metode pembelajaran aktif Index Card Match sangat menuntut 

kreativitas guru, hal ini dapat di lihat dari persiapan guru sebelum kegiatan 

pembelajaran dan selama proses pembelajaran. Beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan guru sebelum kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode 

Index Card Match diantaranya yaitu membuat kartu soal, membuat kartu jawaban, 

membuat soal, dan membuat jawaban. Sedangkan dalam proses pembelajaran, 

hal-hal yang harus dilakukan guru diantaranya yaitu mengocok kartu, 

membagikan kartu, membimbing siswa dalam mencari pasangan kartu dan 

mengklarifikasi jawaban siswa. Dengan melihat banyaknya aktivitas yang harus 
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dilakukan dan sangat menuntut kreativitas guru, untuk itu guru perlu mempelajari 

dan memahami tentang metode pembelajaran aktif Index Card Match baik secara 

konseptual maupun praktis.  

4.2.2.2  Bagi Siswa 

 Penerapan metode pembelajaran aktif Index Card Match pada mata 

pelajaran IPA materi energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 

01 Kabupaten Tegal dapat menjadikan siswa memahami dan mempelajari konsep 

melalui pencarian kartu indeks. Proses pembelajaran melibatkan siswa secara aktif 

dimana dalam proses pembelajaran tersebut  siswa dituntut aktif dalam mencari 

pasangan kartu yang diperolehnya, berani bertanya dan mengemukakan 

pendapatnya pada saat pemaparan hasil pencocokkan kartu bersama pasangannya.  

4.2.2.3 Bagi Sekolah 

 Penerapan metode pembelajaran aktif Index Card Match ini memerlukan 

berbagai sarana dan prasarana belajar  seperti media pembelajaran, alat peraga, 

ruang kelas, bahan ajar, dan sebagainya. Dengan demikian, ketersediaan sarana 

dan prasarana yang memadai di sekolah  akan mempermudah dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang menerapkan metode Index Card Match, sehingga siswa lebih 

mudah dalam memahami materi pelajaran yang diberikan dengan harapan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.  

Selain itu, keberhasilan guru dalam menerapkan metode pembelajaran aktif Index 

Card Match dapat dilakukan oleh guru pada mata pelajaran, materi pelajaran, kelas yang 

lain selain kelas IVB, sehingga upaya peningkatan mutu, isi, masukan, proses, serta hasil 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan dapat tercapai.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Jatilaba 01 

Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa penerapan metode Index Card Match 

dalam pembelajaran IPA materi energi dan penggunaannya di kelas IVB SD 

Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal dapat meningkatkan performansi guru, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Adapun peningkatan performansi 

guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa secara rinci disimpulkan 

sebagai berikut: 

(1) Peningkatan performansi guru 

Penerapan metode Index Card Match dalam pembelajaran IPA materi 

energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal 

dapat meningkatkan performansi guru. Hal tersebut dapat dilihat pada perolehan 

nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP (APKG1) maupun dalam 

melaksanakan pembelajaran (APKG 2) pada siklus I dan siklus II. Perolehan nilai 

performansi guru pada siklus I yakni 81,13 dengan kriteria AB dan mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 86,96 dengan kriteria A.  

(2) Peningkatan aktivitas belajar siswa 

Penerapan metode Index Card Match dalam pembelajaran IPA materi 

energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Peningkatan aktivitas belajar siswa 
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dapat diketahui dari hasil observasi aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Dari hasil 

observasi perolehan aktivitas belajar siswa pada siklus I yakni 71,98% dengan 

kriteria tinggi dan mengalami peningkatan pada siklus II yakni menjadi 83,41% 

dengan kriteria sangat tinggi.  

(3) Peningkatan hasil belajar siswa 

Penerapan metode Index Card Match dalam pembelajaran IPA materi 

energi dan penggunaannya di kelas IVB SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat dari hasil tes formatif yang dilaksanakan pada akhir setiap siklus I dan 

siklus II. Pada siklus I terdapat 15 siswa yang tuntas belajar dan 5 siswa yang 

tidak tuntas belajar. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus I yakni 75% 

dengan nilai rata-rata kelas yakni 74,25. Sedangkan pada siklus II terdapat 20 

siswa yang tuntas belajar dan hanya 1 siswa yang tidak tuntas belajar. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus II yakni 95,24% dengan nilai rata-rata 

kelas yakni 82,38.  

5.2 Saran 

   Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

(1) Metode Index Card Match dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa metode Index Card Match 

dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil 
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belajar siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat menerapkan metode 

Index Card Match dalam proses pembelajaran di kelas.  

(2) Guru sebaiknya memperhitungkan penggunaan waktu dan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam menerapkan metode Index Card 

Match, sehingga diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan aktif, 

efektif, dan efisien, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal.  

(3) Siswa hendaknya lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya dan 

lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang menerapkan metode 

Index Card Match.  

(4) Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru agar dapat 

berinovasi dan berkreativitas dalam melaksanakan proses pembelajaran 

yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik siswa, misalnya 

dengan menerapkan metode Index Card Match dalam proses 

pembelajaran.  
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Lampiran 1 

DAFTAR NILAI KELAS IVB SD NEGERI JATILABA 01 

 KABUPATEN TEGAL MATA PELAJARAN IPA MATERI ENERGI DAN 

PENGGUNAANNYA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

No Nama Siswa Nilai 
1 Sri Lisma Mulyasari 60 
2 Miftakhudin Nur Idris Maulana 60 
3 Dody Kurniawan 60 
4 Epa Lestari Indah 90 
5 Mohamad Al Pariji 100 
6 Mohammad Ainun Nazar 60 
7 Muhammad Iznu Raga 64 
8 Muhammad Rizki 60 
9 Muhammad Khoerul Sifa 60 
10 Nurjiun 60 
11 Pungky Indah Fitrianingsih 70 
12 Ranisa Tri Hapsari 80 
13 Reza Tri Haryanto 80 
14 Rizka 60 
15 Septi Ani Rahayu 80 
16 Setiyani 60 
17 Sri Indah Ayu Triyani 60 
18 Siti Nur Muji Mustika 64 
19 Sutrisno 64 
20 Trio Dwi Sanjaya 60 
21 Titis Lestari Wilujeng 64 
22 Wahyu Priyadi 64 
23 Widya Puspitasari 100 
24 Wina Rizkiana 60 
25 Winda Nurkhasanah 60 
26 Yosepi Alexandrianto 50 
Jumlah 1750 
Rata-Rata Kelas 67,31 
Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 46,15 % 

  
 Mengetahui, 
                                                                                                   Guru Kelas 
 
 

 
Barkah Mulyati 
NIP.
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Lampiran 2 
SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 

 
Nama Sekolah   : SD Negeri Jatilaba 01 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Kelas / Semester  : IVB/II 
Standar Kompetensi   : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari  

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi 

Kegiatan 
Pembelajaran  

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ Alat 

Belajar Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

8.1 Mendeskrip-
sikan energi 
panas dan 
bunyi yang 
terdapat di 
lingkungan 
sekitar serta 
sifat-sifatnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energi dan 
penggunaan-nya 
 
a. Energi Panas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mendefinisikan, 
menyebutkan, dan 
menjelaskan energi 
panas, sumber energi 
panas, contoh sumber-
sumber energi panas, dan  
contoh cara perpindahan 
energi panas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Mendefinisikan   
pengertian energi 
panas 

2. Mendefinisikan 
pengertian sumber 
energi panas  

3. Menyebutkan contoh 
sumber-sumber 
energi panas 

4. Menjelaskan cara 
perpindahan energi 
panas 

5. Menyebutkan contoh 
cara perpindahan 
energi panas 

 

 

 

Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pilihan 
ganda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mendefinisikan, 
menyebutkan, dan 
menjelaskan energi 
panas, sumber 
energi panas, 
contoh sumber-
sumber energi 
panas, dan  contoh 
cara perpindahan 
energi panas 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sumber: 
BSE IPA Untuk 
SD/MI Kelas IV  
Alat: 
Penggaris 
mika,lilin, korek 
api, gambar 
contoh cara 
perpindahan 
energi panas 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi 

Kegiatan 
Pembelajaran  

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ Alat 

Belajar Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

 
8.2 Menjelaskan 

berbagai 
energi 
alternatif dan 
cara 
penggunaan-
nya 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 b. Energi  Bunyi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Energi 
Alternatif 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
d. Energi 

alternatif dan 
penggunaan 

    nya 

 
Mendefinisikan dan 
menyebutkan sumber  
energi bunyi, contoh 
sumber energi bunyi, dan 
contoh cara perambatan 
bunyi 
 
 
 
 
 

Mendefinisikan 
pengertian energi 
alternatif , pengertian 
sumber energi alternatif 
dan menyebutkan contoh 
sumber-sumber energi 
alternatif 
 
 
 
 
 
Menyebutkan  contoh 
penggunaan energi 
alternatif dan kelebihan 
dan kekurangan 

 
1. Mendefinisikan 

pengertian sumber 
energi bunyi 

2. Menyebutkan 
contoh sumber 
energi bunyi 

3. Menyebutkan 
contoh cara 
perambatan bunyi  

 
 

1. Mendefinisikan 
pengertian energi 
alternatif 

2. Mendefinisikan   
pengertian sumber 
energi alternatif 

3. Menyebutkan contoh 
sumber energi 
alternatif 

 
 
1. Menyebutkan contoh 

penggunaan energi 
alternatif 

2. Menyebutkan 
kelebihan dan 

 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 

 
Pilihan 
ganda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan 
ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda 

 
Mendefinisikan dan 
menyebutkan 
sumber  energi 
bunyi, contoh 
sumber energi 
bunyi, dan contoh 
cara perambatan 
bunyi 
 
 
 

Mendefinisikan 
pengertian energi 
alternatif , 
pengertian sumber 
energi alternatif dan 
menyebutkan 
contoh sumber-
sumber energi 
alternatif 
 
Menyebutkan  
contoh penggunaan 
energi alternatif dan 
kelebihan dan 
kekurangan 
penggunaan energi 

 
2 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 JP 

Sumber: 
BSE IPA Untuk 
SD/MI Kelas IV  
Alat: 
Air, ember, batu, 
mistar, mangkuk, 
sendok, gambar 
contoh cara 
perambatan 
energi bunyi  
 

Sumber: 
BSE IPA Untuk 
SD/MI Kelas IV  
Alat: 
LCD, Word 
Square 
 
 
 
 
 
Sumber: 
BSE IPA Untuk 
SD/MI Kelas IV  
Alat: 
LCD 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
dan Uraian 

Materi 

Kegiatan 
Pembelajaran  

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ Alat 

Belajar Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

penggunaan energi 
alternatif 

kekurangan 
penggunaan energi 
alternatif 

alternatif 

 
 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri Jatilaba 01 
 
 
 
Moh. Taufan, S.Pd 
NIP 19630626 198405 1 003 

 
Guru Kelas IVB 
 
 
 
 
 
Barkah Mulyati 

 NIP.  

Jatilaba ,   Maret 2013 
Peneliti 
 
 
 
 
 
Arista Dwi Lestari 
NIM 1401409331 
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IVB 
SD NEGERI JATILABA 01 KABUPATEN TEGAL  

TAHUN AJARAN 2012/2013 
Nomor Nama Siswa Nilai 

Urut Induk 

1 4806 Rizka Laki-laki  

2 4833 Diana Sutrisna Perempuan  

3 4834 Dina Fitriana Perempuan 

4 4838 Hendry Atmojo Laki-laki 

5 4846 Nelsa Pebrilian Perempuan 

6 4847 Nur Indah Safitri Perempuan 

7 4849 Panji Satrio Laki-laki 

8 4850 Putri Nazla Angelina Perempuan 

9 4851 Reza Aditia Laki-laki 

10 4855 Riko Andiyani Laki-laki 

11 4857 Rizka Ismianti Perempuan 

12 4861 Tahanul Arifin Laki-laki 

13 4863 Tedi Kurniawan Laki-laki 

14 4864 Tegar Pramono Satriawan Laki-laki 

15 4865 Tika Windu Aji Perempuan 

16 4866 Tomas Nur Septian Laki-laki 

17 4868 Verawati Perempuan 

18 4869 Wilie Asmawi Laki-laki 

19 4871 Zalfa Aistasya Wahyu Perempuan 

20 4872 Zulfita Intan Maharani Perempuan 

21 4971 Ahmad Saputra Laki-laki 

 Mengetahui, 
                                                                                     Guru Kelas 

 
 

Barkah Mulyati   
                                                                                                   NIP 
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Lampiran 4 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN 
PEMBELAJARAN 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PETUNJUK  

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1 2 3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan ICM 

1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk  

kecakapan hidup (life skill) 

Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan ICM 

2.2  Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran sesuai dengan ICM  

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan ICM    

 

1. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS   : IVB 

5.  TANGGAL  : - 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM 
PELAJARAN) 
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                Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.3 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM  

3.4 Menyusun langkah-langkah pembelajaran ICM 

3.5  Menentukan alokasi waktu  pembelajaran 

3.6 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.7 Menyiapkan pertanyaan 

3.8 Menyiapkan jawaban  

 

                                                                          Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

yang sesuai dengan ICM 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan  

pembelajaran ICM 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan ICM 

 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

                       

Rata-rata butir 5 = E                                  

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 
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Jatilaba,   Maret  2013 

Observer, 

 

 

__________________ 
NIP.    

 
 
 
 
 
 
 
 

=
6

F+E+D+C+B+A=APKGI  
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Lampiran 5 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

Kemampuan Merencanakan  Pembelajaran (APKG 1) 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan ICM 

Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1
2 
 

3 
 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 
jelas tetapi lengkap 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dn logis, 
atau lengkap dan logis 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara 
logis

 

Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill) 

Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya   

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajara 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1
2 
 

3 
 
 

4 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 
operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional tetapi tidak sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional dan sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa 

 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 
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Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran sesuai dengan Index Card Match 

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi  

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut: 

(1) Sistematika materi. 

(2) Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

(3) Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

(4) Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan  terakhir 

dalam bidangnya). 

Untuk menilai butir ini perhatikan skala sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran     

yang sesuai dengan ICM 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli, kartu soal dan kartu jawaban). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
 

2 
 
 

3 
 

4

Direncanakan penggunaan satu macam media 
tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan satu macam media 
yang sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media yang sesuai dengan tujuan 

 

Indikator : 2.3 Memilih sumber belajar yang sesuai dengan ICM 
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Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan 

sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

(1) Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

(2) Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

(3) Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

(4) Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa  

(kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM 

Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, membacakan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, melakukan 

kegiatan  berpasangan. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapakan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 

dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

(1) Sesuai dengan tujuan  

(2) Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan 

(3) Sesuai dengan perkembangan anak 
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(4) Sesuai dengan waktu yang tersedia 

(5) Sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia  

(6) Bervariasi (multimetode) 

(7) Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan 

(8) Memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu  sampai dua deskriptor tampak  
Tiga sampai empat deskriptor tampak 
Lima sampai enam  deskriptor tampak  
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 

dengan ICM 

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap  

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut: 

(1)  Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

sistematis dan sesuai dengan metode ICM 

(2)  Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari 

pembukaan, inti, dan penutup yang sesuai dengan metode 

ICM 

(3)  Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang  

sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan 

metode ICM 

(4)  Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan 

metode ICM. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut: 

(1) Alokasi waktu untuk keseluruhan dicantumkan pada 

rencana pembelajaran. 

(2) Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional  

(3) Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

inti, dan penutup) dicantumkan dengan proporsional. 

(4) Alokasi waktu untuk setiap kegiatan eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi dalam langkah-langkah pembelajaran 

dirinci secara proporsioanal.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

cara memotivasi siswa  sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

(2) Mempersiapkan media yang menarik. 
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(3) Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

(4)  Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak

 

Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami.  

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, menilai 

siswa selama proses belajar dan  menilai/memotivasi pada 

penutupan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut: 

(1) Pertanyaan yang menuntut ingatan (pengetahuan). 

(2) Pertanyaan yang menuntut pemahaman. 

(3) Pertanyaan yang menuntut penerapan. 

(4) Pertanyaan yang sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran.   

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

Indikator : 4.1 Menentukan penataan latar (setting)  pembelajaran yang 

sesuai dengan ICM 
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Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut: 

(1) Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

(2) Penataan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

(3) Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan. 

(4) Penataan latar pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran ICM 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

 Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang sebenarnya     

sesuai dengan ICM 

Penjelasan : Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut: 

(1) Penilaian dirancang secara berkesinambungan.  

(2) Penilaian dirancang selama proses pembelajaran.  

(3) Penilaian dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

(4) Penilain diakhir pembelajaran dalam bentuk tes formatif. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak

 

Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 
Penilaian

Penjelasan

1 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian 
TPK 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK 
dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat 
evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang efektif 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK 
dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat 
evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang efektif 
disertai pencantuman kunci jawaban 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
 

4

Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 
tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pilihan kata tepat. 

b. Struktur kalimat baku. 

c. Cara penulisan sesuai dengan EYD.  

d. Bahasa dan d tampak komunikatif 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c 
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Lampiran 6 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.           1          2         3      4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas.        

                                                                        

     Rata-rata butir 1 = P  

 

1. NAMA GURU  : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS  : IVB  

5.  TANGGAL  : - 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM 
PELAJARAN) 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 

ICM yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.3  Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara  

efisien 

                               

Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2  Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4  Memicu dan memelihara keterlibatan  siswa. 

3.5  Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = R 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar  

kepada siswa 

4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3  Mengembangkan hubungan antar pribadi 

 yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan  

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

                                            

Rata-rata butir 4 = S 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran  

IPA dengan metode ICM 

5.1  Kepatuhan guru dalam menerapkan langkah- 

langkah dalam metode pembelajaran ICM  

5.2  Media/alat peraga yang dipergunakan 

memperjelas konsep 

5.3  Membimbing siswa menemukan konsep  

IPA melalui pencarian kartu pasangan  

5.4  Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan  

sehari-hari 

5.5  Menampilkan penguasaan IPA 

5.6  Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

Pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.7  Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

dalam kegiatan pembelajaran 
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5.8  Guru memberi bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan  dalam mencari kartu  

pasangannya 

Rata-rata butir 5 = T 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran 

6.2  Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                          Rata-rata butir 6 = U 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7 = V 

 

 

 

 

Jatilaba,   Maret  2013 

Observer, 

 

 

__________________ 
NIP.    
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Lampiran 7 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU  

Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran (APKG 2) 

 

1.  Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan   

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 Skala Penilaian Penjelasan

1
2 
3 
 

4

Deskriptor a atau c tampak 
Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan 
d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

(1) Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

(2) Pengecekan kehadiran siswa. 

(3) Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas. 

(4) Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 
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mengikuti pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan 

mental siswa untuk mulai belajar 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

(1) Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang 

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang 

hangat. 

(2) Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman 

siswa ( apersepsi ). 

(3) Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis 

besar materi dan kegiatan. 

(4) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak

 

Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran ICM yang 

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

                    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 
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materi pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru 

dapat mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus 

pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai 

tuntutan situasi dan lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran kontekstual 

yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

           Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
 
 

2  
 
 

3  
 
 

4 

Guru menggunakan satu media namun 
tidak sesuai dengan materi dan kebutuhan 
peserta didik 
Guru menggunakan satu media yang 
sesuai dengan materi namun tidak sesuai 
kebutuhan peserta didik 
Guru menggunakan satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak 
Guru menggunakan lebih dari satu media 
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 
anak

 

Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan urutan logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun.  
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut di akhir pembelajaran 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
 

3 
 

4

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a dan c ; atau b 
dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; 
atau b, c, dan d tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator    : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Enjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

(1) Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual 

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

(3) Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

(4) Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

(5) Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) siswa terlibat secara optimal. 

(6) Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan 
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supaya tidak terjadi stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal     

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

(1) Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

(2) Pembelajaran diakhiri tepat waktu. 

(3) Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang 

ditentukan. 

(4) Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

(5) Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

(6) Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat / lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru  dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1
 
 

2 
 

 
3 
 
 
 

4

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan 
tidak ada usaha guru untuk mengurangi 
kebingungan siswa  
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti 
dan ada usaha guru untuk mengurangi tetapi 
tidak efektif 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, 
ada usaha guru untuk mengurangi kebingungan 
siswa dan efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan 
mudah dipahami siswa. 

 

Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan  : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

       Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

Skala Penilaian Penjelasan 
1
 

 
2 
 
 

 
3 
 
 

4 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 
pertanyaan / pendapat  atau tidak menanggapi 
pertanyaan / pendapat siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan / pendapat, sesekali menggali 
respons atau pertanyaan siswa dan memberi 
respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa 
selama pembelajaran berlangsung dan 
memberikan balikan kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon 
pertanyaan temannya atau menampung respons 
dan pertanyaan siswa untuk kegiatan 
selanjutnya.

 

Indikator : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk 

gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

(1) Pembicaraan lancar. 

(2) Pembicaraan dapat dimengerti. 
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(3) Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

(4) Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

Indikator : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

Penjelasan     : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

melakukan hal-hal berikut: 

(1) Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

(2) Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

(3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka 

yang mampu menggali reaksi siswa. 

(4) Merespon/menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak

 

Indikator : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan  : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 
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meringkas, meninjau ulang, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat 

terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan

1
 

2 
 

3 
 

4 
 

Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat 
rangkuman atau ringkasan atau meninjau 
ulang.

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

Indikator : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat,   

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut: 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud 

deskriptor b, c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan 

keadaan memang tidak menuntut dilakukannya tindakan 

dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  

indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif 

berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, 

dan d, sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, 

maka praktikan dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, 

dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan 

menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau lebih 

deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1 

untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) 

apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun 

ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang 

bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu 

melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai 

untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. Tingkat 

kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah,  nada, suara, 

gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

(1) Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

(2) Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

(3) Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang 

sedang dikerjakan. 

(4) Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak

 

Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal- 

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

mengahapi kesulitan. 

        Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 
1
 

2 
 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap 
siswa yang membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 
 

3
 

4 
 

Mendorong siswa untuk memecahkan 
masalahnya sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu 
temannya yang membutuhkan. 

*) 2 Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 

kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator    : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

(1) Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

(2) Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

(3) Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 
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kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

(4) Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak

 

Indikator    : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

(1) Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

(3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

(4) Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil.   

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

1. Kepatuhan guru dalam menerapkan langkah- langkah dalam metode 

pembelajaran ICM  
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 

2 
 
 

3  
 
 

4 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
tetapi tidak rinci  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan atau materi 
pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran 

 

2. Media/alat peraga yang dipergunakan memperjelas konsep 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 

2 
 

3  
 

4 

Direncanakan penggunaan 1 macam media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan  
Direncanakan penggunaan lebih dari 1 media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan  
Direncanakan penggunaan 1 macam media tetapi dan 
dengan tujuan  
Direncanakan penggunaan lebih 1 macam media 
tetapi dan dengan tujuan  

 

3. Membimbing siswa menemukan konsep IPA  melalui pencarian kartu 

pasangan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 

 
2  
 
 

3 
 
 

4 
 

 

Pembelajaran berlangsung melalui ceramah yang 
diikuti pembuktian oleh guru tanpa banyak 
melibatkan siswa aktif bertanya (hanya mencatat) 
Pembelajaran berlangsung melalui ceramah yang 
diikuti dengan pembuktian oleh siswa serta 
melibatkan keaktifan siswa 
Pembelajaran berlangsung dengan kegiatan pencarian 
kartu pasangan yang melibatkan keaktifan siswa 
Pembelajaran berlangung dengan kegiatan 
pemecahan konsep melalui pencarian kartu pasangan 
kemudian siswa membuat kesimpulan dengan 
bimbingan guru 

 

4.  Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 

3  
 

4 

Guru memberi contoh penerapan konsep 
Guru mendorong siswa memberi contoh penerapan 
konsep 
Satu atau dua orang siswa membei contoh penerapan 
konsep 
Lebih dari dua siswa memberi contoh penerapan 
konsep

 

5. Menampilkan penguasaan IPA 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penialaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 

2 
 

3  
4 

Sebagian besar materi yang diajarkan salah/tidak 
tepat 
Sebagian kecil materi yang diajarkan salah/tidak 
tepat 
Sebagian besar materi yang diajarkan benar/tepat 
Seluruh materi yang diajarkan benar/tepat  

 

6. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman belajar dengan 

berbagai kegiatan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa melakukan pencarian kartu pasangan dari kartu yang 

diperolehnya 

b. Siswa menjawab pertanyaan dari soal yang dibacakan oleh 

pasangan yang lain 

c. Siswa aktif mengemukakan gagasannya, baik individu maupun 

kelompok pasangannya 

d. Siswa aktif mengajukan pertanyaan kepada guru maupun  kepada 

teman sekelasnya 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Descriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak

 

7. Guru lebih berperan sebagai fasilitator  dalam kegiatan pembelajaran 
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(1) Mengarahkan siswa untuk kemampuan bekerjasama 

(2) Mengarahkan siswa dalam mengemukakan pendapat 

(3) Mengarahkan siswa untuk berpikir kritis 

(4) Mengarahkan siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam 

belajar kelompok berpasangan  

(5) Menanamkan sikap disiplin dalam mengerjakan tugas bersama 

kelompok pasangannya 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor 1 dan 2  tampak 
Deskriptor 1, 2, dan 3 tampak 
Deskriptor 1, 2, 3, dan 4 tampak 
Deskriptor 1, 2, 3, 4, dan 5 tampak 

 

8. Guru memberi bantuan kepada  siswa yang mengalami kesulitan  

dalam mencari kartu pasangannya 

(1) Memberi motivasi terhadap siswa yang mengalami kesulitan 

dalam mencari kartu pasangannya 

(2) Memberi respon positif kepada siswa yang mengalami kesulitan 

dalam mencari kartu pasangannya 

(3) Mendorong siswa agar berani bertanya kepada guru maupun 

teman sekelasnya jka mengalami kesulitan dalam mencari kartu  

pasangannya  

(4) Mendorong kerjasama antara siswa yang mengalami kesulitan 

dengan teman sekelasnya  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor 1  tampak 
Deskriptor 1 atau 2tampak 
Deskriptor 1 dan 2 tampak 
Deskriptor 1, 2, 3 dan 4 tampak 

 

6.   Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian 
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sebagai berikut: 

Skala penilaian Penjelasan 
1
 

2  
 

3 
 

4 

Tidak melakukan penilaian selama proses 
pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan 
tugas kepada siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja 
yang ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat 
yang ditunjukkan siswa. 

  

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan    : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
 

2 
 

3 
 

4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan 
tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan 
tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a.  Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 

 
 4

Descriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d 
tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

(1) Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

(2) Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

(3) Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

(4) Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

 Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa 
tanpa memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa 
siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan 
memperbaiki kesalahan berbahasa temannya 
dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri 
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*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai 

maksimal (4). 

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan    : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

(1) Berbusana rapi dan sopan. 

(2) Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

(3) Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

(4) Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 8 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Nomor 

Nama Siswa 

Aspek yang di Nilai 

∑ Nilai 
Urut Induk 

A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 4806 Rizka                           
2 4833 Diana Sutrisna                           
3 4834 Dina Fitriana                           
4 4838 Hendry Atmojo                           
5 4846 Nelsa Pebrilian                           
6 4847 Nur Indah Safitri                           
7 4849 Panji Satrio                           
8 4850 Putri Nazla Angelina                           
9 4851 Reza Aditia                           
10 4855 Riko Andiyani                           
11 4857 Rizka Ismianti                           
12 4861 Tahanul Arifin                           
13 4863 Tedi Kurniawan                           
14 4864 Tegar Pramono S                           
15 4865 Tika Windu Aji                           
16 4866 Tomas Nur Septian                            
17 4868 Verawati                           
18 4869 Wilie Asmawi                            
19 4871 Zalfa Aistasya W                           
20 4872 Zulfita Intan M                           
21 4971 Ahmad Saputra                           
Jumlah Nilai         
Skor Rata-rata         

        
Persentase         
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Keterangan: 

A : Keantuasiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

B : Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

C : Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

D : Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

E : Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya  

F : Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

 

 

 

 

Jatilaba,   Maret  2013 

Observer, 

 

 

Arista Dwi Lestari 
NIM 1401409331 
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Lampiran 9 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 

METODE PEMBELAJARAN AKTIF INDEX CARD MATCH 

1. Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa membawa peralatan sekolah seperti pensil, penghapus, penggaris, 

pulpen, dan lain-lain. 

b. Membawa buku sumber. 

c. Memperhatikan penjelasan guru. 

d. Menjawab pertanyaan dari guru dengan baik saat pembelajaran. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak 
 

2. Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berani bertanya saat pembelajaran tentang materi Energi dan 

penggunaannya 

b. Siswa menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami tentang materi Energi dan penggunaannya 

c. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari sebelumnya 

d. Pertanyaan sesuai dengan materi pelajaran yaitu materi Energi dan 

penggunaannya 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak 
3. Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu soal dan kartu 

jawaban pada metode pembelajaran aktif Index Card Match. 
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Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa secara aktif mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban  

b. Siswa bekerjasama dengan teman yang lainnya dalam mencari pasangan 

kartu soal dan kartu jawaban  

c. Memanfaatkan waktu yang ditentukan dalam metode pembelajaran aktif 

Index Card Match. 

d. Siswa berinteraksi dengan setiap pasangannya dalam metode pembelajaran 

aktif Index Card Match. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak 
 

4. Ketepatan hasil siswa dalam mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban 

pada metode pembelajaran aktif Index Card Match 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencari pasangan kartu sesuai dengan penjelasan guru 

b. Antara kartu soal dan kartu jawaban sesuai. 

c. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

d. Siswa tidak melakukan kegiatan lain, selain mencari pasangan kartu soal 

dan kartu jawaban 

 Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak 
 

5. Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Memaparkan hasil pencocokan kartu tanpa ditunjuk oleh guru 

b. Memaparkan hasil pencocokan kartu dengan suara lantang  
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c. Memaparkan hasil pencocokan kartu dengan kalimat yang jelas 

d. Memaparkan hasil pencocokan kartu dengan kalimat yang efektif dan  

efisien 

Skor Penilaian   Keterangan

1 Satu deskriptor tampak

2 Dua deskriptor tampak

3 Tiga deskriptor tampak

4 Empat deskriptor tampak 
 

6 . Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih dahulu. 

b. Siswa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. 

c. Siswa mengemukakan pendapat yang logis. 

d. Siswa mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran yang sedang 

dipelajarinya.  

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI  

METODE PEMBELAJARAN AKTIF INDEX CARD MATCH 

 
   

Petunjuk: 

A. Berdasarkan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA menggunakan 

metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) pada kotak skor 

1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban      
2 Guru memberikan penjelasan kepada siswa langkah-

langkah pelaksanaan metode Index Card Match 
    

3 Guru mengocok  kartu soal dan kartu jawaban sebelum 
dibagikan kepada siswa 

    

4 Guru membagikan kartu soal dan  kartu jawaban 
kepada siswa 

    

5 Guru membimbing siswa dalam  mencari kartu 
pasangannya  

    

6 Guru menyuruh siswa untuk memaparkan hasil 
pencocokkan kartu pasangannya 

    

7 Guru melakukan klarifikasi dan  kesimpulan      
SKOR TOTAL  

 

B. Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) 

1. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH   : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS   : IVB 

5.  TANGGAL   : - 

6. WAKTU   : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

7. OBSERVER : -
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pada kotak skor 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4

1 Siswa mendapatkan kartu soal/kartu jawaban     
2 Siswa mencari kartu pasangannya     
3 Siswa menemukan kartu pasangannya     
4 Siswa duduk berdampingan dengan pasangannya     
5 Siswa memaparkan hasil pencocokkan kartu pasangannya     

SKOR TOTAL  
 

 

Jatilaba,  Maret 2013 

Observer  

 

 

_______________ 

NIP.  
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Lampiran 11 

DESKRIPTOR LEMBAR OBSERVASI  

METODE PEMBELAJARAN AKTIF INDEX CARD MATCH 

A. Aktivitas guru dalam metode Index Card Match  

1. Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban 
2 Hanya menyiapkan kartu soal/kartu jawaban 
3 Menyiapkan  kartu soal dan kartu jawaban tetapi 

jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa  
4 Menyiapkan  kartu soal dan kartu jawaban  dan 

jumlahnya sesuai dengan jumlah siswa 
 

2. Guru memberikan penjelasan kepada siswa langkah-langkah pelaksanaan 

metode Index Card Match 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak memberikan penjelasan kepada siswa langkah-

langkah pelaksanaan metode Index Card Match 
2 Memberikan penjelasan kepada siswa langkah-langkah 

pelaksanaan metode Index Card Match tetapi kurang 
jelas

3 Memberikan penjelasan kepada siswa langkah-langkah 
pelaksanaan metode Index Card Match dengan jelas

4 Memberikan penjelasan kepada siswa langkah-langkah 
pelaksanaan metode Index Card Match dengan jelas 
dan sistematis

3. Guru mengocok kartu soal dan kartu jawaban sebelum dibagikan kepada 

siswa 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak mengocok kartu soal dan kartu jawaban 
2 Hanya  mengocok kartu soal/kartu jawaban   
3 Mengocok kartu soal dan kartu jawaban tetapi hanya 

satu kali 
4 Mengocok kartu soal dan kartu jawaban lebih dari satu 

kali 
 

4.  Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa  
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 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak membagikan kartu soal dan kartu jawaban 

kepada siswa 
2 Hanya membagikan kartu soal/kartu jawaban kepada 

siswa 
3 Membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada 

sebagian siswa 
4 Membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada 

seluruh siswa 
 

5. Guru membimbing siswa dalam mencari kartu pasangannya 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak membimbing siswa dalam mencari kartu 

pasangannya
2 Membimbing sebagian siswa dalam mencari kartu 

pasangannya
3 Membimbing seluruh siswa dalam mencari kartu 

pasangannya
4 Membimbing dan membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam mencari kartu pasangannya 
 

6. Guru menyuruh siswa memaparkan hasil pencocokkan kartu pasangannya 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak menyuruh siswa memaparkan hasil 

pencocokkan kartu pasangannya
2 Menyuruh sebagian siswa memaparkan hasil 

pencocokkan kartu pasangannya
3 Menyuruh semua siswa memaparkan hasil 

pencocokkan kartu pasangannya
4 Menyuruh dan membimbing siswa dalam memaparkan 

hasil pencocokkan kartu pasangannya 
 

7. Guru melakukan klarifikasi dan kesimpulan  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak melakukan klarifikasi dan tidak melakukan 

kesimpulan
2 Hanya melakukan klarifikasi/kesimpulan 
3 Melakukan klarifikasi dan kesimpulan tetapi kurang jelas
4 Melakukan klarifikasi dan kesimpulan dengan jelas  
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B.  Aktivitas siswa dalam metode Index Card Match 

1. Siswa mendapatkan kartu soal/kartu jawaban  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak mendapatkan kartu soal/kartu jawaban  
2 Setiap siswa mendapatkan kartu soal dan kartu jawaban 
3 Setiap siswa mendapatkan kartu soal/kartu jawaban 

lebih dari satu 
4 Setiap siswa hanya mendapatkan satu kartu soal/kartu 

jawaban 
 

2. Siswa mencari kartu pasangannya 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak mencari kartu pasangannya
2 Mencari kartu pasangannya dengan bantuan  temannya 

yang lain
3 Mencari sendiri kartu pasangannya tetapi tidak sesuai 

dengan penjelasan guru 
4 Mencari sendiri kartu pasangannya sesuai dengan 

penjelasan guru
 

3. Siswa menemukan kartu pasangannya 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak menemukan kartu pasangannya  
2 Menemukan kartu pasangannya tetapi tidak tepat 

waktu 
3 Menemukan kartu pasangannya sesuai dengan waktu 

yang ditentukan 
4 Menemukan kartu pasangannya sebelum waktu yang 

ditentukan 
4. Siswa duduk berdampingan dengan pasangannya 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak duduk berdampingan dengan pasangannya 
2 Duduk berdampingan dengan pasangannya tanpa melakukan 

kegiatan apapun 
3 Duduk berdampingan dengan pasangannya tetapi memberitahu 

materi yang didapatkannya kepada pasangan yang lain 
4 Duduk berdampingan dengan pasangannya dan tidak 

memberitahu materi yang didapatkannya kepada pasangan 
yang lain
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5. Siswa memaparkan hasil pencocokkan kartu pasangannya  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan
1 Tidak memaparkan hasil pencocokkan kartu 

pasangannya
2 Memaparkan hasil pencocokkan kartu pasangannya   

dengan ditunjuk oleh guru terlebih dahulu 
3 Memaparkan hasil pencocokkan kartu pasangannya 

tanpa ditunjuk oleh guru tetapi dengan suara yang 
kurang lantang 

4 Memaparkan hasil pencocokkan kartu pasangannya 
tanpa ditunjuk oleh guru dengan  suara yang lantang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 
 

Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I (PERTEMUAN 1) 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Jatilaba 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/Semester : IVB/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 2 JP ) 

 

A.  STANDAR KOMPETENSI 

 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B.  KOMPETENSI DASAR 

 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan    

sekitar serta sifat-sifatnya 

C.  INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian energi panas 

2. Mendefinisikan pengertian sumber energi panas  

3. Menyebutkan contoh sumber-sumber energi panas 

4. Menjelaskan cara perpindahan energi panas 

5. Menyebutkan contoh cara perpindahan energi panas  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat mendefinisikan pengertian energi panas. 

2. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat mendefinisikan pengertian sumber energi panas. 

3. Melalui penugasan dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat menyebutkan contoh sumber-sumber energi panas  

4. Setelah semua siswa membentuk beberapa pasang kelompok dalam 

metode Index Card Match, siswa dapat menjelaskan cara perpindahan 

energi panas. 
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5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan contoh cara 

perpindahan energi panas. 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (disciplin) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility) 

Ketelitian (carefulness) 

Kerjasama (cooperation) 

Percaya diri (confidence) 

Keberanian (bravery) 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian energi panas dan sumber energi panas 

2. Contoh sumber-sumber energi panas 

3. Perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi 

Selengkapnya terdapat pada lampiran.  

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan  

d. Diskusi  kelompok 

e. Metode Index Card Match  

2. Media  

a. Kartu soal dan kartu jawaban  

b. Korek api dan lilin 

c. Gambar-gambar contoh cara perpindahan energi panas 

G.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas 

b. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi 

salam 
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c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

d. Apersepsi 

Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

Guru 
 

Siswa 

Apa yang kalian rasakan saat 
berada di tengah lapangan pada 
siang hari? 

Panas  

Apa yang menyebabkan kalian 
merasakan kepanasan saat 
berada di lapangan? 

Matahari  

Apakah kalian tahu, kenapa 
matahari dapat menyebabkan 
kita merasa kepanasan? 

Tidak 

Matahari dapat menimbulkan 
panas dan dipancarkan langsung 
ke bumi sehingga kita dapat 
merasakan panas matahari. Hari 
ini kita akan belajar mengenai 
energi panas. Masih semangat? 
Kalau kau sudah siap bilang 
siap? 

Masih …. 
Siap!!! 

 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu 

siswa diharapkan dapat: 

1. Mendefinisikan pengertian energi panas 

2. Mendefinisikan pengertian sumber energi panas  

3. Menyebutkan contoh sumber-sumber energi panas 

4. Menjelaskan cara perpindahan energi panas 

5. Menyebutkan contoh cara perpindahan energi panas  

2. Kegiatan inti (50 menit) 

a. Eksplorasi ( 20 menit) 

1) Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian energi panas, 

pengertian sumber energi panas dan contoh sumber energi panas 

2) Guru membagikan lilin dan korek api kepada siswa ( setiap meja 1 

lilin dan 1 korek api)  
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3) Guru menyuruh siswa untuk menyalakan lilin yang telah dibagikan 

4) Guru menanyakan kepada siswa apa yang mereka rasakan jika 

tangannya didekatkan pada lilin yang telah dinyalakan? 

5) Guru menyuruh siswa menggosok-gosokan kedua telapak tangannya 

dengan gerakan cepat dan menanyakan apa yang mereka rasakan? 

6) Guru memberikan penjelasan mengenai cara perpindahan energi 

panas  

7) Guru membagikan LKS yang berisikan gambar contoh cara 

perpindahan energi panas kepada siswa ( 1 meja 1 LKS) 

8) Guru menyuruh siswa untuk melakukan diskusi bersama teman 

sebangkunya untuk mengidentifikasi gambar yang termasuk contoh 

cara perpindahan energi panas secara konduksi, konveksi, dan 

radiasi pada LKS yang telah dibagikan. (Contoh LKS terdapat pada 

lampiran) 

b. Elaborasi ( 25 menit ) 

Dalam elaborasi guru menerapkan metode Index Card Match dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban yang jumlahnya 

sesuai dengan jumlah siswa yang berada di kelas tersebut (terdapat 

21 kartu) 

2) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa kartu yang 

berwarna merah merupakan kartu soal, dan kartu yang berwarna 

hijau muda merupakan kartu jawaban. 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa mereka harus 

mencari atau mencocokan kartu yang dipegangnya dengan kartu dari 

siswa lain yang warnanya berbeda. (waktu pencarian kartu selama 2 

menit) 

4) Guru mengocok kartu soal dan kartu jawaban  

5) Guru membagikan kartu index (kartu soal dan kartu jawaban) kepada 

setiap siswa 
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6) Setelah siswa mendapatkan kartu, guru berhitung sampai 3 dan pada 

hitungan ketiga siswa mulai melakukan pencarian kartu 

pasangannya.  

7) Setelah siswa menemukan pasangannya, guru meminta siswa untuk 

duduk berdampingan dan tidak memberitahu materi yang mereka 

dapatkan kepada kelompok yang lain. ( guru memberikan hadiah 

kepada siswa yang menemukan pasangannya sebelum batas waktu 

yang telah ditentukan) 

8) Guru menyuruh setiap pasangan secara bergantian membacakan soal 

beserta jawabannya. Pasangan yang lain memperhatikan dan 

memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak ( hal 

ini memungkinkan terjadinya diskusi) 

c. Konfirmasi ( 5 menit ) 

1) Guru mengklarifikasi dan mengkonfirmasi tentang kebenaran 

masing-masing pasangan  

     ( akhir dari kegiatan Index Card Match) 

2) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

3) Guru memberikan penguatan kepada siswa 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan  

b. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa dan siswa mengerjakan 

secara individu 

c. Guru dan siswa mengoreksi hasil pekerjaan tiap individu siswa 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian PR 

e. Guru memberikan nasihat yang baik kepada siswa 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 

H.  SUMBER BELAJAR 

1. Silabus KTSP SD Kelas IV Semester 2. 

2. Wahyono, Budi dan Setyo Nurachmandi. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
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3. Wahyudi dan Ikhwan SD. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas.  

I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian  : Penilaian proses dan penilaian hasil  

2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis  

3. Teknik Penilaian : Observasi aktivitas siswa 

4. Alat penilaian   : Soal evaluasi dan kunci jawaban (terlampir) 

 Lembar observasi aktivitas siswa (terlampir) 

 

 

Guru Kelas, 

 

 

 

Barkah Mulyati 
NIP 

Jatilaba, 28 Maret 2013 

Praktikan, 

 

 

 

Arista Dwi Lestari 
NIM 1401409331 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Jatilaba 01 

 

 

 

 

Moh. Taufan, S.Pd 

NIP 19630626 198405 1 003 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM RPP SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Lampiran a 

MATERI AJAR 

 

1. Pengertian energi panas dan sumber energi panas  

Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh panas. Energi panas itu sendiri 

dihasilkan oleh sumber energi panas, yaitu segala sesuatu yang dapat 

menghasilkan panas 

2. Contoh-contoh sumber energi panas  

Contoh sumber energi panas diantaranya yaitu gesekan dua benda, api, dan 

matahari. 

3. Cara perpindahan panas 

Panas dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 

Tempat perpindahan panas yaitu dari tempat panas ke tempat yang lebih 

dingin. 

a. Konduksi : perpindahan panas melalui zat perantara, tanpa disertai 

perpindahan  zat perantaranya. 

Contoh : Sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas 

b. Konveksi : perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti 

perpindahan  zat perantaranya.  

Contoh : Air akan bergerak naik ketika direbus 

c. Radiasi    : perpindahan panas tanpa melalui zat perantara.  

Contoh : Panas matahari sampai ke bumi 
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Lampiran b 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

Korek api     Lilin  

 

 
 

1 
 

 

 

 

Kartu soal dan kartu jawaban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar-gambar contoh cara perpindahan energi panas  

 

1 
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Lampiran c 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Nama Sekolah : SD Negeri Jatilaba 01     
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Kelas/ Semester  : IVB/ 2 
Alokasi waktu   : 5 Menit 
 

 

 

 

 

Diskusikan dengan teman sebangkumu gambar manakah yang termasuk 
contoh perpindahan panas dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi!  

No  Gambar  Cara perpindahan panas  
1  

 
 
 

 
 
……………………………… 

2  
 
 
 

 
……………………………… 

3  
 
 
 
 

 
 
 
…………………………….. 

4  
 
 
 

 
 
 
 
 
……………………………… 

5   
 
……………………………... 

 

Nama Kelompok: 
1. …………………………………

……… 
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     …… Selamat Mengerjakan …… 

Lampiran d 

 

SOAL EVALUASI 

 

1. Energi yang dihasilkan oleh panas disebut …. 

2. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut …. 

3. Contoh sumber energi panas yaitu .... 

4. Panas dapat berpindah melalui tiga cara yaitu …., …., dan …. 

5.                           Gambar di samping merupakan contoh  

perpindahan panas dengan cara …. 
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Lampiran e 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

1. Energi panas 

2. Sumber energi panas 

3. Matahari, api, gesekan dua benda 

4. Konduksi, konveksi, dan radiasi 

5. Radiasi  
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I (PERTEMUAN 2) 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Jatilaba 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/Semester : IVB/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 2 JP ) 

 

A.  STANDAR KOMPETENSI 

 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B.  KOMPETENSI DASAR 

 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan    

sekitar serta sifat-sifatnya 

C. INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian energi bunyi 

2. Mendefinisikan pengertian sumber energi bunyi 

3. Menyebutkan contoh sumber energi bunyi 

4. Menjelaskan penyebab timbulnya bunyi 

5. Menyebutkan contoh cara perambatan bunyi  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat mendefinisikan pengertian energi bunyi. 

2. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat mendefinisikan pengertian sumber energi bunyi. 

3. Melalui penugasan dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat menyebutkan contoh sumber-sumber energi bunyi  

4. Setelah semua siswa membentuk beberapa pasang kelompok dalam 

metode Index Card Match, siswa dapat menjelaskan penyebab timbulnya 

bunyi. 
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5. Setelah semua siswa membentuk beberapa pasang kelompok dalam 

metode Index Card Match, siswa dapat menyebutkan contoh cara 

perambatan bunyi. 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (disciplin) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility) 

Ketelitian (carefulness) 

Kerjasama (cooperation) 

Percaya diri (confidence) 

Keberanian (bravery) 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian energi bunyi dan sumber energi bunyi 

2. Contoh sumber-sumber energi bunyi 

3. Penyebab timbulnya bunyi 

4. Contoh perambatan bunyi  

Selengkapnya terdapat pada lampiran.  

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan  

d. Metode Index Card Match  

2. Media  

a. Kartu soal dan kartu jawaban  

b. Air, ember, batu, mistar, mangkuk, sendok 

c. Gambar-gambar contoh sumber energi bunyi 

G.   LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal(10 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas 
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b. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi 

salam 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

d. Apersepsi 

Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

Guru : Menunjukan sebuah seruling kepada siswa. Benda apa ini 

anak-anak? 

Siswa : Seruling 

Guru : Apa yang terjadi jika seruling ini ditiup? 

Siswa : Berbunyi  

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu 

siswa diharapkan dapat: 

- Mendefinisikan pengertian energi bunyi 

- Mendefinisikan pengertian sumber energi bunyi 

- Menyebutkan contoh sumber energi bunyi 

- Menjelaskan penyebab timbulnya bunyi 

- Menyebutkan contoh cara perambatan bunyi  

2. Kegiatan inti (40 menit) 

a. Eksplorasi ( 15 menit) 

1) Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian energi bunyi dan  

sumber energi bunyi  

2) Guru menyuruh siswa untuk mengeluarkan mistar kemudian 

memukulkannya di atas meja.  

3) Guru menanyakan kepada siswa apa yang terjadi ketika mistar itu 

dipukulkan di atas meja? 

4) Guru memberikan penjelasan mengenai penyebab timbulnya bunyi  

5) Guru menampilkan gambar-gambar contoh sumber energi bunyi  

6) Guru menyuruh beberapa siswa maju untuk menjelaskan mengenai 

cara menghasilkan bunyi pada alat musik pada gambar yang telah 

ditampilkan (LKS: terdapat pada lampiran)  
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7) Guru memberikan penjelasan mengenai perambatan bunyi 

8) Guru menyajikan mangkuk, sendok, air, batu, dan ember 

9) Guru menyuruh beberapa siswa maju untuk memukulkan sendok di 

atas mangkuk. Kemudian guru menanyakan kepada semua siswa 

kenapa bunyi mangkuk yang dipukul dapat mereka dengar? Apa 

media perambatan bunyi pada percobaan tadi? 

10) Guru menyuruh  beberapa siswa maju untuk membenturkan batu ke 

dalam ember yang sudah diisi air.  Kemudian guru menanyakan 

kepada semua siswa kenapa bunyi batu yang dibenturkan ke dalam 

air dapat mereka dengar? Apa media perambatan bunyi pada 

percobaan tadi? 

11) Guru menyuruh beberapa siswa secara berpasangan dimana satu 

siswa memukulkan tangannya di atas meja, kemudian pasangannya 

meletakkan telinganya di atas meja. Guru menanyakan kepada siswa 

kenapa bunyi pukulan tangan di atas meja dapat mereka dengar? Apa 

media perambatan bunyi pada percobaan tadi? 

b. Elaborasi ( 20 menit ) 

Dalam elaborasi guru menerapkan metode Index Card Match dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban yang jumlahnya 

sesuai dengan jumlah siswa yang berada di kelas tersebut (terdapat 

21 kartu) 

2) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa kartu yang 

berwarna merah merupakan kartu soal, dan kartu yang berwarna  

orange merupakan kartu jawaban. 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa mereka harus 

mencari atau mencocokan kartu yang dipegangnya dengan kartu dari 

siswa lain yang warnanya berbeda. (waktu pencarian kartu selama 2 

menit) 

4) Guru mengocok kartu soal dan kartu jawaban  
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5) Guru membagikan kartu index (kartu soal dan kartu jawaban) kepada 

setiap siswa 

6) Setelah siswa mendapatkan kartu, guru berhitung sampai 3 dan pada 

hitungan ketiga siswa mulai melakukan pencarian kartu 

pasangannya. 

7) Setelah siswa menemukan pasangannya, guru meminta siswa untuk 

duduk berdampingan dan tidak memberitahu materi yang mereka 

dapatkan kepada kelompok yang lain. ( guru memberikan hadiah 

kepada siswa yang menemukan pasangannya sebelum batas waktu 

yang telah ditentukan) 

8) Guru menyuruh setiap pasangan secara bergantian membacakan soal 

beserta jawabannya. Pasangan yang lain memperhatikan dan 

memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak ( hal 

ini memungkinkan terjadinya diskusi) 

c. Konfirmasi ( 5 menit ) 

1) Guru mengklarifikasi dan mengkonfirmasi tentang kebenaran 

masing-masing pasangan ( akhir dari kegiatan Index Card Match) 

2) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

3) Guru memberikan penguatan kepada siswa 

3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan  

b. Guru memberikan soal tes formatif  1 kepada siswa 

c. Siswa mengerjakan soal tes formatif 1 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian PR kepada siswa 

e. Guru memberikan nasihat yang baik kepada siswa 

f.   Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 

H.  SUMBER BELAJAR 

1. Silabus KTSP SD Kelas IV Semester 2. 

2. Wahyono, Budi dan Setyo Nurachmandi. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas 



163 
 

 
 

3. Wahyudi dan Ikhwan SD. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas.  

I. PENILAIAN 

1. Prosedur  Penilaian : Penilaian proses dan Penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian   : Tes tertulis 

3. Alat Penilaian   : Soal tes formatif dan kunci jawaban (terlampir) 

Lembar observasi aktivitas siswa 

4. Bentuk Penilaian  : Tes objektif 

5. Kriteria Penilaian  :  

Apabila jawaban benar, maka nila 1 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0 

Nilai Akhir (NA)  Siswa :   

Keterangan :       NA = Nilai Akhir 

∑X   = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

  N     =  Jumlah keseluruhan skor maksimal  

 

 

Guru Kelas, 

 

 

 

Barkah Mulyati 
NIP 

Jatilaba, 30 Maret 2013 

Praktikan, 

 

 

 

Arista Dwi Lestari 
NIM 1401409331 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Jatilaba 01 

 

 

 

Moh. Taufan, S.Pd 

NIP 19630626 198405 1 003 
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LAMPIRAN DALAM RPP SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Lampiran a 

MATERI AJAR 

 

- Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh bunyi. Bunyi disebabkan 

oleh benda yang bergetar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi 

disebut sumber energi bunyi. Contoh sumber energi bunyi adalah gong 

yang dipukul, gitar yang dipetik, dan klakson. Sumber bunyi dapat 

bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan, maupun gesekan.  

- Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. 

Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas.  

a. Bunyi yang merambat melalui benda padat contohnya yaitu bila 

telingamu ditempelkan pada meja, kemudian meja itu dipukul maka 

bunyi pukulan akan terdengar  

b. Bunyi yang merambat melalui benda cair contohnya yaitu ketika kita 

membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari 

luar air.  

c. Bunyi yang merambat melalui benda gas contohnya  yaitu bunyi guntur 

yang kita dengar saat hujan dan bunyi yang kita dengar saat lonceng 

dipukul.  
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Lampiran b 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 
 

1 
 

 

  

Kartu soal dan kartu jawaban     

 

 

 

 

  Sendok    Mangkuk  Penggaris  

 

 

 

     

 

 

 Ember dan air  Batu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar-gambar contoh sumber energi bunyi  

 

2 
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Lampiran c 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Jatilaba 01     

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester  : IVB/ 2 

Alokasi waktu   : 2 Menit 

 

Jelaskan bagaimana alat-alat musik berikut dapat menghasilkan bunyi! 

 

JE 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II (PERTEMUAN 1) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Jatilaba 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/Semester : IVB/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A.  STANDAR KOMPETENSI 

 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

B.  KOMPETENSI DASAR 

 8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya   

C. INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian energi alternatif 

2. Mendefinisikan pengertian sumber energi altenatif  

3. Menyebutkan contoh sumber-sumber energi alternatif  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat mendefinisikan pengertian energi alternatif. 

2. Melalui penugasan dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat mendefinisikan pengertian sumber energi alternatif 

3. Setelah melihat tayangan video tentang contoh sumber-sumber energi 

alternatif, siswa dapat menyebutkan contoh sumber-sumber energi 

alternatif 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (disciplin) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility) 

Ketelitian (carefulness) 
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Kerjasama (cooperation) 

Percaya diri (confidence) 

Keberanian (bravery) 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian energi alternatif 

2. Pengertian sumber energi alternatif 

3. Contoh sumber-sumber energi alternatif 

Selengkapnya terdapat pada lampiran 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan  

d. Metode Index Card Match  

2. Media  

a. Kartu soal dan kartu jawaban  

b. LCD 

c. Word Square 

G.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal(10 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas 

b. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi 

salam 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

d. Apersepsi 

Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari 

Guru : Sumber energi panas apa yang digunakan untuk memasak di 

rumah kalian? 

Siswa: Kompor gas dan kompor minyak tanah 
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Guru : Siapa yang tahu, darimana kita bisa memperoleh gas dan 

minyak tanah? Apa yang terjadi jika gas/minyak tanah dan 

sumber-sumber energi yang sudah ada habis? 

Siswa : Tidak tahu 

Guru : Gas dan minyak tanah adalah bahan bakar dari minyak bumi 

yang terbatas keberadaannya atau termasuk sumber energi 

yang tidak dapat diperbarui. Artinya, suatu saat akan habis dan 

kita harus mencari sumber energi lain atau sumber energi 

alternatif. Hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif. 

Kalian sudah siap? 

Siswa : Siap!!! 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu 

siswa diharapkan dapat: 

1. Mendefinisikan pengertian energi alternatif 

2. Mendefinisikan pengertian sumber energi altenatif  

3. Menyebutkan contoh sumber-sumber energi alternatif  

2. Kegiatan inti (50 menit) 

a. Eksplorasi (20 menit) 

1) Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian energi alternatif 

dan sumber energi alternatif 

2) Guru memberikan penjelasan singkat kepada siswa mengenai contoh 

sumber-sumber energi alternatif melalui tayangan video  

3) Guru menyuruh siswa untuk mencatat contoh sumber-sumber energi 

alternatif  

4) Guru menampilkan media Word Square (LKS) 

5) Guru menyuruh beberapa siswa maju untuk menjawab pertanyaan 

yang terdapat pada media Word Square 

6) Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang maju dan menjawab 

pertanyaan yang terdapat pada media Word Square dengan benar 

b. Elaborasi (25 menit) 
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Dalam elaborasi guru menerapkan metode Index Card Match dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban yang jumlahnya 

sesuai dengan jumlah siswa yang berada di kelas tersebut ( terdapat 

21 kartu) 

2) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa kartu yang 

berwarna merah merupakan kartu soal, dan kartu yang berwarna 

ungu merupakan kartu jawaban. 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa mereka harus 

mencari atau mencocokan kartu yang dipegangnya dengan kartu dari 

siswa lain yang warnanya berbeda. (waktu pencarian kartu selama 2 

menit) 

4) Guru mengocok kartu soal dan kartu jawaban  

5) Guru membagikan kartu index (kartu soal dan kartu jawaban) kepada 

setiap siswa 

6) Setelah siswa mendapatkan kartu, guru berhitung sampai 3 dan pada 

hitungan ketiga siswa mulai melakukan pencarian kartu 

pasangannya.  

7) Setelah siswa menemukan pasangannya, guru meminta siswa untuk 

duduk berdampingan dan tidak memberitahu materi yang mereka 

dapatkan kepada kelompok yang lain. ( guru memberikan hadiah 

kepada siswa yang menemukan pasangannya sebelum batas waktu 

yang telah ditentukan) 

8) Guru menyuruh setiap pasangan secara bergantian membacakan soal 

beserta jawabannya. Pasangan yang lain memperhatikan dan 

memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak ( hal 

ini memungkinkan terjadinya diskusi 

c. Konfirmasi ( 5 menit) 

1) Guru mengklarifikasi dan mengkonfirmasi tentang kebenaran 

masing-masing pasangan  

     ( akhir dari kegiatan Index Card Match) 



171 
 

 
 

2) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

3) Guru memberikan penguatan kepada siswa 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan  

b. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa dan siswa mengerjakan 

secara individu 

c. Guru dan siswa mengoreksi hasil pekerjaan tiap individu siswa 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian PR kepada siswa.  

e. Guru memberikan nasihat yang baik kepada siswa 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 

H.   SUMBER BELAJAR 

1. Silabus KTSP SD Kelas IV Semester 2. 

2. Wahyono, Budi dan Setyo Nurachmandi. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas 

3. Wahyudi dan Ikhwan SD. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas.  

I.  PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian  : Penilaian proses dan penilaian hasil  

2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis  

3. Teknik Penilaian : Observasi aktivitas siswa 

4. Alat penilaian   : Soal evaluasi dan kunci jawaban (terlampir) 

 Lembar observasi aktivitas siswa ( terlampir) 
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Guru Kelas, 

 

 

 

 

Barkah Mulyati 
NIP 

Jatilaba, 11 April 2013 

Praktikan, 

 

 

 

 

Arista Dwi Lestari 
NIM 1401409331 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Jatilaba 01 

 

 

 

 

Moh. Taufan, S.Pd 

NIP 19630626 198405 1 003 
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LAMPIRAN DALAM RPP SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Lampiran a 

MATERI AJAR 

1. Pengertian energi alternatif 

Energi alternatif adalah energi pengganti yang dapat menggantikan peranan 

berbagai sumber energi 

2. Pengertian sumber energi alternatif 

Sumber energi alternatif adalah sumber energi pilihan dari beberapa 

kemungkinan penghasil energi alternatif. 

3. Contoh sumber-sumber energi alternatif 

Contoh sumber energi alternatif antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Matahari  

Matahari adalah sumber energi panas terbesar di dunia. Energi ini dapat 

digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Bumi menjadi terang 

karena adanya cahaya matahari. Oleh karena itu, siang hari kita tidak 

menyalakan lampu. Cahaya matahari digunakan tumbuhan hijau untuk 

berfotosintesis. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. 

Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Oleh karena itu, 

matahari digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

b. Air  

Air menyimpan energi yang luar biasa besarnya. Oleh karenanya jika 

tenaga air dimanfaatkan tentu dapat membantu manusia untuk memenuhi 

kebutuhan energi. Air memiliki sifat selalu mengalir dari tempat yang 

lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air yang sangat deras 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Energi gerak ini 

digunakan untuk menghasilkan listrik.  

c. Angin  

Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat digunakan sebagai 

sumber energi alternatif. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi 

menuju tekanan rendah. Gerakan daun pada pohon sering berubah-ubah. 

Hal ini menunjukkan bahwa arah angin juga berubah-ubah. Angin dapat 
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diubah menjadi energi listrik. Angin menggerakkan turbin sehingga 

menghasilkan energi listrik. Angin juga dapat mengeringkan pakaian, 

meskipun tanpa matahari. 

d. Panas bumi  

Bumi tersusun dari beberapa lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan 

batu yang panas. Hal ini memungkinkan bumi menjadi sumber energi 

panas. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di 

dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga energi gheotermal. 

Energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan 

Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah. Hal ini karena 

banyaknya gunung berapi di Indonesia 
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Lampiran b 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1.  

 

 

 

 

Kartu soal dan kartu jawaban  

2. Word square 

D A R S I P C D O E 
B N B O S H U T K N 
A G A D U A D M M M 
M I L A I R G A A W 
O N W I G U J U T G 
L U M W A D L F A I 
K B I V I X K U H A 
G E O T H E R M A L 
C A K E S A I A R O 
Y R A D Y Z W I I S 

Keterangan  

Mendatar: 

1. Nama lain energi panas bumi 

2.  

 

 

 

 

 

Nama sumber energi alternatif pada gambar tersebut 

Menurun : 

1. Energi alternatif yang dihasilkan oleh udara yang bergerak 

2. Energi alternatif terbesar di muka bumi 

 

1 

1 
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Lampiran c 

SOAL EVALUASI 

1. Energi pengganti yang dapat menggantikan peranan berbagai sumber 

energi disebut …. 

2. Contoh sumber energi alternatif yaitu …. 

3. Bagian air yang dapat menghasilkan energi yaitu …. 

4. Nama lain energi panas bumi …. 

5. Energi alternatif yang dihasilkan oleh udara yang bergerak disebut …. 
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Lampiran d 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

1. Energi alternatif 

2. Matahari, air, angin, panas bumi 

3. Aliran air 

4. Gheotermal 

5. Angin  
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II (PERTEMUAN 2) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Jatilaba 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/Semester : IVB/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A.  STANDAR KOMPETENSI 

 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

B.  KOMPETENSI DASAR 

 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan    

sekitar serta sifat-sifatnya 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan  contoh penggunaan energi alternatif  

2. Menyebutkan  kelebihan dan kekurangan penggunaan energi alternatif 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah melihat tayangan video tentang penggunaan energi alternatif, 

siswa dapat menyebutkan  contoh penggunaan energi alternatif 

2. Melalui tanya jawab dalam pembelajaran aktif Index Card Match, siswa 

dapat menyebutkan  kelebihan dan kekurangan penggunaan energi 

alternatif 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (disciplin) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility) 

Ketelitian (carefulness) 

Kerjasama (cooperation) 

Percaya diri (confidence) 

Keberanian (bravery) 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Penggunaan energi alternatif 

2. Kelebihan dan kekurangan penggunaan energi alternatif 

Selengkapnya terdapat pada lampiran. 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Metode Index Card Match  

2. Media  

a. Kartu soal dan kartu jawaban 

b. LCD 

G.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal(10 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas 

b. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi 

salam 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

d. Apersepsi 

- Bertanya jawab dengan siswa mengenai materi pada pertemuan 

sebelumnya 

- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

Guru : Menunjukkan mainan kincir angin dari kertas. Benda apa ini 

anak-anak? 

Siswa: Mainan kincir angin 

Guru: Kenapa mainan kincir angin ini dapat berputar anak-anak? 

Siswa : Karena ada angin 

Guru : Jawabannya tepat sekali.  

Kincir ini dapat berputar karena adanya angin yang merupakan salah 

satu sumber energi alternatif. Oleh karena itu, kincir angin yang 
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besar dapat dipakai untuk memutar turbin pembangkit listrik. Hari 

ini kita akan belajar mengenai energi alternatif dan penggunaannya.  

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu 

siswa diharapkan dapat: 

1. Menyebutkan  contoh penggunaan energi alternatif  

2. Menyebutkan  kelebihan dan kekurangan penggunaan energi 

alternatif 

2. Kegiatan inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru menampilkan video penggunaan energi alternatif 

2) Guru menyuruh siswa untuk mencatat penggunaan energi alternatif 

berdasarkan video yang telah ditampilkan  

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai kelebihan dan 

kekurangan penggunaan energi alternative 

4) Guru menyajikan media teka-teki pintar 

5) Guru menyuruh beberapa siswa maju untuk mengisi teka-teki pintar 

yang sudah disajikan  

6) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berani maju 

untuk mengisi teka-teki pintar  

b. Elaborasi ( 20 menit) 

Dalam elaborasi guru menerapkan metode Index Card Match dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban yang jumlahnya 

sesuai dengan jumlah siswa yang berada di kelas tersebut ( terdapat 

21 kartu) 

2) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa kartu yang 

berwarna merah merupakan kartu soal, dan kartu yang berwarna 

merah muda  merupakan kartu jawaban. 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa mereka harus 

mencari atau mencocokan kartu yang dipegangnya dengan kartu dari 
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siswa lain yang warnanya berbeda. (waktu pencarian kartu selama 2 

menit) 

4) Guru mengocok kartu soal dan kartu jawaban  

5) Guru membagikan kartu index (kartu soal dan kartu jawaban) kepada 

setiap siswa 

6) Setelah siswa mendapatkan kartu, guru berhitung sampai 3 dan pada 

hitungan ketiga siswa mulai melakukan pencarian kartu 

pasangannya.  

7) Setelah siswa menemukan pasangannya, guru meminta siswa untuk 

duduk berdampingan dan tidak memberitahu materi yang mereka 

dapatkan kepada kelompok yang lain. ( guru memberikan hadiah 

kepada siswa yang menemukan pasangannya sebelum batas waktu 

yang telah ditentukan) 

8) Guru menyuruh setiap pasangan secara bergantian membacakan soal 

beserta jawabannya. Pasangan yang lain memperhatikan dan 

memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak ( hal 

ini memungkinkan terjadinya diskusi) 

c. Konfirmasi ( 5 menit ) 

1) Guru mengklarifikasi dan mengkonfirmasi tentang kebenaran 

masing-masing pasangan (akhir dari kegiatan Index Card Match) 

2) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

3) Guru memberikan penguatan kepada siswa 

3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan  

b. Guru memberikan soal tes formatif  II kepada siswa 

c. Siswa mengerjakan soal tes formatif II 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian PR kepada siswa.  

e. Guru memberikan nasihat yang baik kepada siswa 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 

H.   SUMBER BELAJAR 

1. Silabus KTSP SD Kelas IV Semester 2. 
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2. Wahyono, Budi dan Setyo Nurachmandi. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas 

3. Wahyudi dan Ikhwan SD. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas.  

I.  PENILAIAN 

1. Prosedur  Penilaian : Penilaian proses dan Penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 

3. Alat Penilaian   : Soal tes formatif dan kunci jawaban (terlampir) 

Lembar observasi aktivitas siswa 

4. Bentuk Penilaian  : Tes objektif 

5. Kriteria Penilaian  :  

Apabila jawaban benar, maka nila 1 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0 

Nilai Akhir (NA)  Siswa :   

Keterangan :       NA = Nilai Akhir 

∑X   = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

  N     =  Jumlah keseluruhan skor maksimal  

 

Guru Kelas, 

 

 

 

Barkah Mulyati 
NIP 

Jatilaba, 13 April 2013 

Praktikan, 

 

 

 

Arista Dwi Lestari 
NIM 1401409331 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Jatilaba 01 

 
 

 
 

Moh. Taufan, S.Pd 
NIP 19630626 198405 1 003 
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LAMPIRAN DALAM RPP SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Lampiran a 

MATERI AJAR 

1.  Penggunaan energi alternatif 

a. Air    :  untuk memutar turbin PLTA 

b. Angin   :  untuk menggerakan kapal layar, untuk kincir angin 

c. Panas Bumi  :  sebagai PLTU 

d. Matahari    : untuk menjemur pakaian, pengawetan ikan asin, 

pembuatan garam, membantu tumbuhan hijau dalam membuat 

makanannya.  

2.  Kelebihan dan kekurangan penggunaan energi alternatif 

- Sumber energi alternatif memiliki kelebihan sebagai berikut: 

1. Dapat dipergunakan terus karena tidak cepat habis. 

2. Energi yang dihasilkan sangat besar. 

3. Tidak mencemari lingkungan. 

- Sumber energi alternatif memiliki kekurangan sebagai berikut: 

1. Dibutuhkan biaya yang besar, misalnya dalam pembuatan stasiun 

 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 

2. Diperlukan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif ke 

 bentuk energi yang bisa langsung digunakan. 

3. Ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya 

 pada musim kemarau jumlah air di bendungan berkurang, sehingga 

 energi listrik yang dihasilkan hanya sedikit. 
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Lampiran b 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1.  

 

 

Kartu soal dan kartu jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
1 
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Lampiran 16 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF I 
 

Sekolah : SD Negeri Jatilaba 01  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ semester : IVB/ II 

Materi Pokok : Energi dan penggunaannya 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat kesukaran soal 

Mudah  Sedang Sulit  

Mendeskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang 

terdapat di 

lingkungan 

sekitar serta sifat-

sifatnya   

 

Energi 

panas 

Siswa dapat mengidentifikasi contoh 

sumber energi panas 

Pilihan 

ganda 

C1 1  √   

Siswa dapat mengidentifikasi 

pengertian sumber energi panas 

Pilihan 

ganda  

C1 2 √   

Diberikan gambar contoh cara 

perpindahan energi panas, siswa dapat 

memperkirakan cara perpindahan energi 

panas  

Pilihan 

ganda 

C2 3  √ 

 

 



186 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat menyebutkan sumber 

energi panas utama di bumi 

Pilihan 

ganda 

C1 4 √   

Siswa dapat menghubungkan 

perpindahan energi panas dengan 

kegiatan sehari-hari 

Pilihan 

ganda 

 

C3 5   √ 

 

Siswa dapat memperkirakan cara 

perpindahan energi panas  

Pilihan 

ganda 

C2  6  √ 

 

 

Diberikan gambar contoh cara 

perpindahan energi panas, siswa dapat 

memperkirakan cara perpindahan energi 

panas 

Pilihan 

ganda 

C2 7  √ 

 

 

Siswa dapat menghubungkan sifat 

energi panas dengan kehidupan sehari-

hari 

Pilihan 

ganda 

C3 8   √ 

 

Siswa dapat memperkirakan penyebab 

timbulnya energi panas pada besi yang 

digerinda 

Pilihan 

ganda 

C2  9   √ 

 

Diberikan gambar, siswa dapat Pilihan C2 10  √  
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menunjukkan perpindahan panas 

dengan cara konveksi 

ganda 

Energi 

bunyi 

Siswa dapat menyebutkan penyebab 

terjadinya bunyi 

Pilihan 

ganda 

C1 11 √   

Siswa dapat memperkirakan bunyi yang 

dihasilkan oleh getaran yang kuat  

Pilihan 

ganda 

C2 12  √  

Siswa dapat memberi contoh 

perambatan bunyi melalui gas/udara   

Pilihan 

ganda 

C2 13  √  

Siswa dapat mengidentifikasi media 

perambatan bunyi  

Pilihan 

ganda 

C1 14  √  

Siswa dapat memperkirakan benda yang 

termasuk sumber energi bunyi  

Pilihan 

ganda 

C2 15 √ 

 

  

Diberikan gambar contoh cara 

perambatan bunyi, siswa dapat 

memperkirakan media perambatan 

bunyi 

Pilihan 

ganda 

C2     16  √ 

 

 

 

Siswa dapat menunjukkan adanya 

perambatan bunyi pada benda cair 

Pilihan 

ganda 

C3 17   √ 
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Siswa dapat memperkirakan benda yang 

termasuk sumber energi bunyi  

Pilihan 

ganda 

C2 18  √  

Siswa dapat memperkirakan media 

perambatan bunyi pada bel sekolah  

Pilihan 

ganda 

C2 19  √ 

 

 

Diberikan gambar salah satu alat musik, 

siswa dapat menghubungkan penyebab 

energi bunyi 

Pilihan 

ganda 

C3 20   √ 

Jumlah Soal 
20 5 10 5 

100% 25% 50% 25% 
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Lampiran 17 

Soal Tes Formatif I 

(Siklus I) 

 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Perhatikan data di bawah ini! 

1) Api  

2) Matahari  

3) Klakson 

4) Gong yang dipukul 

5) Gitar yang dipetik 

6) Gesekan dua benda  

Dari data di atas, contoh sumber-sumber energi panas yaitu nomor... 

a. 1, 2, dan3  

b. 1, 2, dan 4  

c. 1, 2, dan 5 

d. 1, 2, dan 6 

2. Semua benda yang dapat menghasilkan panas disebut …. 

a. sumber energi panas   c. sumber energi alternatif  

b. sumber energi bunyi   d. sumber energi gerak  

3.  

 

 

   

 

 

Gambar di atas merupakan contoh perpindahan panas dengan cara …. 

a. konveksi 

b. konduksi 

c. radiasi 

d. konduktor  
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4. Sumber energi panas utama di bumi yaitu …. 

a. panas bumi   c. matahari 

b. api      d. bintang  

5. Dua puluh tahun yang lalu masih banyak orang yang menyetrika pakaian 

dengan setrika arang. Pada peristiwa itu energi panas berpindah dari …. 

a. arang       pakaian      setrika  

b. setrika      pakaian      arang 

c. pakaian      setrika      arang 

d. arang        setrika       pakaian  

6. Perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat 

perantaranya disebut …. 

a. konveksi 

b. konduksi 

c. konduktor 

d. radiasi 

7.  

 

 

 

Gambar di atas merupakan contoh perpindahan panas dengan cara …. 

a. konduksi 

b. konveksi 

c. radiasi 

d. radiator 

8. Benda hitam lebih banyak menyerap panas daripada benda putih. Kemeja 

putih dijemur bersama kemeja hitam, maka …. 

a. kemeja putih lebih cepat kering 

b. kemeja hitam lebih cepat kering 

c. kedua kemeja kering bersama-sama 

d. kemeja hitam lama menjadi kering  
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9. Ketika besi digerinda, terlihat percikan api pada bagian besi yang 

digerinda. Api atau energi panas itu timbul karena …. 

a. udara sekitar menjadi panas 

b. perpindahan panas secara konveksi 

c. gesekan antara gerinda dan besi 

d. besi yang digerinda tidak disiram air 

10.  perhatikan gambar di bawah ini!        

  

 

(1)                  (2)                     (3)                        (4) 

 

Dari gambar di atas, perpindahan panas dengan cara konveksi ditunjukkan 

oleh gambar nomor …. 

a. 1    c. 3  

b. 2     d. 4 

11. Bunyi dihasilkan oleh benda yang …. 

a. bersinar     c. bergetar 

b. berputar    d. berpindah  

12. Getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi …. 

a. lemah    c. sedang 

b. kuat    d. sangat lemah 

13. Dibawah ini yang merupakan contoh perambatan bunyi melalui benda gas 

yaitu …. 

a. bunyi guntur yang kita dengar saat hujan 

b. bunyi batu yang dibenturkan dalam air 

c. bunyi pukulan batu di atas meja 

d. bunyi hentakan kaki di dalam air  

14.  Bunyi dapat merambat melalui perantara berikut, kecuali …. 

a. zat padat    c. udara 

b. zat cair    d. ruang hampa udara 
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15. Salah satu sumber energi bunyi adalah .... 

a.  meja yang diangkat   c. meja yang disentuh 

b. meja yang dipukul   d. meja yang diputar 

16.  Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

… 

 

 

Medium atau perantara sampainya bunyi pada gambar tersebut adalah ….  

a. benda cair 

b. udara 

c. benda lunak 

d. benda padat      

17. Ketika berenang, kita bisa mendengar suara langkah kaki dari seorang 

yang sedang berjalan di dalam air. Hal ini menunjukan bahwa …. 

a. bunyi merambat melalui benda padat 

b. bunyi merambat melalui benda cair 

c. bunyi merambat melalui benda gas 

d. bunyi merambat melalui ruang hampa  

18. Di bawah ini adalah sumber energi bunyi, kecuali …. 

a. gitar yang dipetik  

b. seruling yang dipegang  

c. biola yang digesek 

d. piano yang ditekan  

19. Suara bel sekolah dapat terdengar dari dalam kelas karena suara bel 

merambat melalui …. 

a. udara  c. tanah 

b. air    d. ruang hampa 
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20. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

  

Pada gambar di atas, jika alat musik tersebut 

dimainkan maka akan menghasilkan energi …. 

a. panas  c. bunyi  

b. alternatif   d. kalor  
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Lampiran 18 
KISI-KISI SOAL TES FORMATIF II 

 
Sekolah : SD Negeri Jatilaba 01  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ semester : IVB/ II 

Materi Pokok : Energi dan penggunaannya 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat kesukaran soal 

Mudah Sedang Sulit  

Menjelaskan 

berbagai energi 

alternatif dan 

penggunaannya 

 

 

 

 

 

Energi 

alternatif 

dan 

penggunaa

nnya   

 

Siswa dapat mengidentifikasi contoh 

sumber energi alternatif  

Pilihan 

ganda 

C1 1  √  

Siswa dapat menyebutkan energi 

pengganti dari berbagai sumber energi 

Pilihan 

ganda  

C1 2 √   

Siswa dapat mengidentifikasi  sumber 

energi alternatif yang dapat 

menghasilkan panas 

Pilihan 

ganda 

C2 3  √  

Siswa dapat mengidentifikasi contoh  

 

Pilihan 

ganda 

C1 4  √  
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sumber energi alternatif 

Siswa dapat mengidentifikasi contoh 

sumber energi yang tak terbatas 

Pilihan 

ganda 

 

C2 5 √   

Siswa dapat mengidentifikasi contoh 

sumber energi alternatif 

Pilihan 

ganda 

C2 6  √  

Siswa dapat memperkirakan penyebab 

timbulnya energi  pada air 

Pilihan 

ganda 

C2 7   √ 

Siswa dapat memperkirakan sumber 

energi alternatif yang berada di luar 

bumi  

Pilihan 

ganda 

C2 8   √ 

Siswa dapat memperkirakan 

penggunaan salah satu energi alternatif

Pilihan 

ganda 

C2 9  √  

Diberikan gambar penggunaan salah 

satu energi alternatif, siswa dapat 

menghubungkan energi alternatif 

dengan penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan 

ganda 

C3 10 √   
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Siswa dapat memperkirakan kelebihan 

energi alternatif 

Pilihan 

ganda 

C2 11  √  

Diberikan gambar penggunaan salah 

satu energi alternatif, siswa dapat 

menghubungkan energi alternatif 

dengan penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan 

ganda 

C3 12   √ 

Siswa dapat memperkirakan 

penggunaan salah satu energi alternatif

Pilihan 

ganda 

C2 13 √   

Siswa dapat memperkirakan kelebihan 

energi alternatif 

Pilihan 

ganda 

C2 14  √  

Diberikan gambar penggunaan salah 

satu energi alternatif, siswa dapat 

menghubungkan energi alternatif 

dengan penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan 

ganda 

C3 15   √ 

Siswa dapat memperkirakan 

penggunaan salah satu energi alternatif

Pilihan 

ganda 

C2 16 √   
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Siswa dapat memperkirakan sumber 

energi alternatif dalam penggunaan 

PLTU 

Pilihan 

ganda 

C1 17  √  

Siswa dapat memperkirakan benda 

yang menggunakan energi alternatif 

Pilihan 

ganda 

C2 18  √  

Siswa dapat memperkirakan kelebihan 

energi alternatif  

Pilihan 

ganda 

C2 19   √ 

Siswa dapat menghubungkan 

penggunaan energi alternatif dengan 

penyebab timbulnya energi alternatif 

tersebut 

Pilihan 

ganda 

C3 20  √  

Jumlah Soal 

 

20 5 10 5 

100% 25% 50% 25% 
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Lampiran 19 

Soal Tes Formatif II 

(Siklus II) 

 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Perhatikan data sumber energi di bawah ini! 

1. Air terjun 

2. Angin  

3. Minyak bumi  

4. Sinar Matahari 

5. Batu bara 

Dari data sumber energi di atas, yang merupakan sumber energi alternatif 

adalah nomor …. 

a. 1, 2, dan 3   c. 2, 3, dan 4 

b. 3, 4, dan 5   d. 1, 2, dan 4 

2. Energi pengganti yang bisa menggantikan peranan berbagai sumber energi  

disebut …. 

a. energi gerak  c. energi panas  

b. energi alternatif   d. energi bunyi 

3. Sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan panas adalah …. 

a. angin dan panas bumi c. sinar matahari dan panas bumi 

b. air dan angin   d. air dan sinar matahari 

4. Berikut ini yang termasuk sumber energi alternatif adalah …. 

a. panas bumi  c. minyak bumi  

b. api     d. solar  

5. Benda yang termasuk sumber energi tak terbatas adalah …. 

a. matahari   c. bensin  

b. minyak tanah   d. solar 
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6. Berikut ini adalah sumber energi alternatif, kecuali …. 

a. matahari   c. angin 

b. minyak bumi  d. panas bumi  

7. Bagian air yang dapat menghasilkan energi adalah …. 

a. jumlahnya    c. kesegarannya 

b. alirannya    d. kemurniannya 

8. Energi alternatif yang berasal dari luar bumi adalah …. 

a. angin   c. panas bumi 

b. matahari    d. aliran air 

9. Energi alternatif geothermal memanfaatkan …. 

a. panas bumi  c. derasnya aliran air 

b. kencangnya angin  d. cahaya matahari 

10. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan penggunaan energi alternatif berupa …. 

a. angin    c. aliran air 

b. panas bumi   d. sinar matahari  

11. Energi alternatif memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan energi 

yang digunakan saat ini, yaitu …. 

a. tergantung cuaca  c. tidak cepat habis 

b. mahal    d. mencemari lingkungan 
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12. Perhatikan gambar di abawah ini! 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan penggunaan energi alternatif berupa …. 

a. panas bumi  c. angin  

b. aliran air   d. sinar matahari 

13. Contoh benda yang menggunakan energi angin sebagai energi alternatif 

adalah …. 

a. kincir air   c. PLTA 

b. kincir angin  d. pesawat 

14. Berikut ini yang termasuk kelebihan dari energi alternatif adalah …. 

a. energi yang dihasilkan sangat besar  

b. membutuhkan teknologi tinggi untuk membuatnya  

c. membutuhkan biaya yang besar untuk membuatnya 

d. ketersediaannya dipengaruhi oleh musim dan cuaca  

15. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan penggunaan energi alternatif berupa …. 

a. angin    c. panas bumi 

b. aliran air   d. sinar matahari  

16. Berikut ini kegiatan yang memanfaatkan energi angin adalah …. 

a. menyalakan kompor  c. menggerakan perahu nelayan 

b. membuat bahan bakar  d. menggiling padi 

17. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memanfaatkan energi …. 
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a. batu bara    c. matahari 

b. minyak bumi   d. panas bumi 

18. Benda yang menggunakan energi alternatif adalah …. 

a. motor bertenaga bensin   

b. kompor bertenaga minyak tanah 

c. kereta api bertenaga solar 

d. mobil bertenaga surya 

19. Kelebihan energi alternatif adalah sebagai berikut, kecuali …. 

a. tersedia sepanjang masa 

b. energi yang dihasilkan sangat besar 

c. terpeliharanya lingkungan 

d. membutuhkan teknologi tinggi untuk membuatnya  

20. Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi 

menghasilkan …. 

a. arus air 

b. gelombang air 

c. uap air 

d. gemuruh air  
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Lampiran 20 
 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN 
PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN 1  

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1 2 3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan ICM 

1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk  

kecakapan hidup (life skill) 

                                                                                             Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan ICM 

2.3  Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran sesuai dengan ICM  

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan ICM    

8. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

9. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

10. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

11. KELAS   : IVB 

12.  TANGGAL  : KAMIS, 28 MARET 2013 

13. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

14. OBSERVER   : BARKAH MULYATI 

3,5
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                                                                                              Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.9 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM  

3.10 Menyusun langkah-langkah pembelajaran ICM 

3.11  Menentukan alokasi waktu  pembelajaran 

3.12 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.13 Menyiapkan pertanyaan 

3.14 Menyiapkan jawaban  

 

                                                                          Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

yang sesuai dengan ICM 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan  

pembelajaran ICM 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan ICM 

 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

                       

Rata-rata butir 5 = E                                  

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.3 Kebersihan dan kerapian 

6.4 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

 

3

3,5

3 

3

3,5
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Nilai APKG 1 siklus I pertemuan 1: 

 

                                                                                            Jatilaba, 28 Maret  2013 

Observer, 

 

 
 

Barkah Mulyati 
NIP.    
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Lampiran 21 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

6. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

7. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

8. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

9. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

10. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.  

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.           1          2         3      4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas.        

                                                                        

     Rata-rata butir 1 = P  

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

8. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

9. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

10. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

11. KELAS   : IVB  

12.  TANGGAL  : KAMIS, 28 MARET 2013 

13. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

14. OBSERVER   : BARKAH MULYATI 

3
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 

ICM yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.3  Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara  

efisien 

                               

Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2  Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4  Memicu dan memelihara keterlibatan  siswa. 

3.5  Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar  

kepada siswa 

4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar 

2,83

3
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4.3  Mengembangkan hubungan antar pribadi 

 yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan  

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

                                            

Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran  

IPA dengan metode ICM 

5.1  Kepatuhan guru dalam menerapkan langkah- 

langkah dalam metode pembelajaran ICM  

5.2  Media/alat peraga yang dipergunakan 

memperjelas konsep 

5.3  Membimbing siswa menemukan konsep  

IPA melalui pencarian kartu pasangan  

5.4  Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan  

sehari-hari 

5.5  Menampilkan penguasaan IPA 

5.6  Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

Pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.7  Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

dalam kegiatan pembelajaran 

5.8  Guru memberi bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan  dalam mencari kartu  

pasangannya 

                                                                              Rata-rata butir 5 = T 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran 

6.2  Melaksanakan penilaian pada 

3,25

3 
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akhir pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7 = V 

Nilai APKG 2 siklus I pertemuan 1: 

 

 

 

   Jatilaba, 28 Maret  2013 

Observer, 

 

 

Barkah Mulyati 
NIP. 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5

3,5

78,75 
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Lampiran 22 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN 
PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN 2 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1 2 3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan ICM 

1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk  

kecakapan hidup (life skill) 

Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan ICM 

2.4  Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran sesuai dengan ICM  

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan ICM    

                

1. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS   : IVB 

5.  TANGGAL  : SABTU, 30 MARET 2013 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

7. OBSERVER   : BARKAH MULYATI 

3,5
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                                                                                              Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM  

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran ICM 

3.3  Menentukan alokasi waktu  pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

3.6 Menyiapkan jawaban  

 

                                                                          Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

yang sesuai dengan ICM 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan  

pembelajaran ICM 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan ICM 

 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

                       

Rata-rata butir 5 = E                                  

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.5 Kebersihan dan kerapian 

6.6 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

3,3

3,5

3,5

3

3,5
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Nilai APKG 1 siklus I pertemuan 2: 

 
 

 

   Jatilaba, 30 Maret  2013 

Observer, 

 

 
 

Barkah Mulyati 
NIP.    
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Lampiran 23 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.           1          2         3      4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas.        

                                                                        

     Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

1. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS   : IVB  

5.  TANGGAL  : SABTU, 30 MARET 2013 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

7. OBSERVER   : BARKAH MULYATI 

3,5
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2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 

ICM yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.3  Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara  

efisien 

                               

Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2  Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4  Memicu dan memelihara keterlibatan  siswa. 

3.5  Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar  

kepada siswa 

3

3
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4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3  Mengembangkan hubungan antar pribadi 

 yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan  

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

                                            

Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran  

IPA dengan metode ICM 

5.1  Kepatuhan guru dalam menerapkan langkah- 

langkah dalam metode pembelajaran ICM  

5.2  Media/alat peraga yang dipergunakan 

memperjelas konsep 

5.3  Membimbing siswa menemukan konsep  

IPA melalui pencarian kartu pasangan  

5.4  Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan  

sehari-hari 

5.5  Menampilkan penguasaan IPA 

5.6  Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

Pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.7  Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

dalam kegiatan pembelajaran 

5.8  Guru memberi bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan  dalam mencari kartu  

pasangannya 

                                                                              Rata-rata butir 5 = T 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran 

3,3

3
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6.2  Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7 = V 

 

Nilai APKG 2 siklus I pertemuan 2: 

 

 

 

   Jatilaba, 30 Maret  2013 

Observer, 

 

 

Barkah Mulyati 

             NIP. 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5

3,5

 81,71 
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Lampiran 24 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN 
PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN 1 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1 2 3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan ICM 

1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk  

kecakapan hidup (life skill) 

Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan ICM 

2.5  Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran sesuai dengan ICM  

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan ICM    

                

1. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS   : IVB 

5.  TANGGAL  : KAMIS, 11 APRIL 2013 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

7. OBSERVER   : BARKAH MULYATI 

3,5

3,67 
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                                                                                            Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM  

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran ICM 

3.3  Menentukan alokasi waktu  pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

3.6 Menyiapkan jawaban  

 

                                                                       Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

yang sesuai dengan ICM 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan  

pembelajaran ICM 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan ICM 

 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

                       

Rata-rata butir 5 = E                                  

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.7 Kebersihan dan kerapian 

6.8 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

3,67 

3,5

3

4
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Nilai APKG 1 siklus II pertemuan 1: 

 
 

    

      Jatilaba, 11 April  2013 

Observer, 

 

 

 
Barkah Mulyati 
NIP.    
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Lampiran 25  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.           1          2         3      4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas.                                    

    Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

1. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS   : IVB  

5.  TANGGAL  : SABTU, 11 APRIL 2013 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

7. OBSERVER   : BARKAH MULYATI 

4
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 

ICM yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.3  Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara  

efisien 

                                            

Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2  Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4  Memicu dan memelihara keterlibatan  siswa. 

3.5  Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar  

kepada siswa 

4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar 

3 

3 
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4.3  Mengembangkan hubungan antar pribadi 

 yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan  

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

                                            

Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran  

IPA dengan metode ICM 

5.1  Kepatuhan guru dalam menerapkan langkah- 

langkah dalam metode pembelajaran ICM  

5.2  Media/alat peraga yang dipergunakan 

memperjelas konsep 

5.3  Membimbing siswa menemukan konsep  

IPA melalui pencarian kartu pasangan  

5.4  Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan  

sehari-hari 

5.5  Menampilkan penguasaan IPA 

5.6  Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

Pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.7  Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

dalam kegiatan pembelajaran 

5.8  Guru memberi bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan  dalam mencari kartu  

pasangannya 

                                                                             Rata-rata butir 5=T 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran 

3,3
8

3,2 
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6.2  Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

    Rata-rata butir 7 = V 

 

 

Nilai APKG 2 siklus II pertemuan 1: 

 
 

   Jatilaba, 11 April  2013 

Observer, 

 

 

Barkah Mulyati 

             NIP. 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,5

3,5 



225 
 

 
 

 
 



226 
 

 
 

 

Lampiran 26 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN 
PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN 2 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1 2 3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan ICM 

1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk  

kecakapan hidup (life skill) 

Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan ICM 

2.6  Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran sesuai dengan ICM  

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan ICM    

                

1. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS   : IVB 

5.  TANGGAL  : SABTU, 13 APRIL 2013 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

7. OBSERVER   : BARKAH MULYATI 

4
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                                                                                              Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM  

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran ICM 

3.3  Menentukan alokasi waktu  pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

3.6 Menyiapkan jawaban  

 

                                                                        Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

yang sesuai dengan ICM 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan  

pembelajaran ICM 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan ICM 

 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

                       

Rata-rata butir 5 = E                                  

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.9 Kebersihan dan kerapian 

6.10 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

4

3,67 

3,5

3

4
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Nilai APKG I siklus II pertemuan 2: 

 
 

 

 

      Jatilaba, 13 April  2013 

Observer, 

 

 
 

Barkah Mulyati 
NIP.    
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Lampiran 27  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.           1          2         3      4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas.        

                                                                        

     Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

1. NAMA GURU   : ARISTA DWI LESTARI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI JATILABA 01 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4. KELAS   : IVB  

5.  TANGGAL  : SABTU, 13 APRIL 2013 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT (2 JAM PELAJARAN) 

7. OBSERVER   : BARKAH MULYATI 

4
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2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 

ICM yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

2.3  Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara  

efisien 

                               

Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2  Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4  Memicu dan memelihara keterlibatan  siswa. 

3.5  Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar  

kepada siswa 

3,3

3
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4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3  Mengembangkan hubungan antar pribadi 

 yang sehat dan serasi 

4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan  

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

                                            

Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran  

IPA dengan metode ICM 

5.1  Kepatuhan guru dalam menerapkan langkah- 

langkah dalam metode pembelajaran ICM  

5.2  Media/alat peraga yang dipergunakan 

memperjelas konsep 

5.3  Membimbing siswa menemukan konsep  

IPA melalui pencarian kartu pasangan  

5.4  Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan  

sehari-hari 

5.5  Menampilkan penguasaan IPA 

5.6  Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

Pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

5.7  Guru lebih berperan sebagai fasilitator  

dalam kegiatan pembelajaran 

5.8  Guru memberi bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan  dalam mencari kartu  

pasangannya 

                                                                              Rata-rata butir 5 = T 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama proses  

3,38

3,4
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pembelajaran 

6.2  Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7 = V 

 

Nilai APKG 2 siklus II pertemuan 2: 

 
 

 

   Jatilaba, 13 April  2013 

Observer, 

 

 

Barkah Mulyati 

             NIP. 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3,5

3,5
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Lampiran 28 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IVB 
SD NEGERI JATILABA 01 KABUPATEN TEGAL 

SIKLUS I 

Nomor 
Nama Siswa 

Pertemuan 

Urut Induk I II 
1 4806 Rizka √ √ 
2 4833 Diana Sutrisna √ √ 
3 4834 Dina Fitriana √ √ 
4 4838 Hendry Atmojo √ √ 
5 4846 Nelsa Pebrilian √ √ 
6 4847 Nur Indah Safitri √ √ 
7 4849 Panji Satrio √ √ 
8 4850 Putri Nazla Angelina - √ 
9 4851 Reza Aditia √ √ 
10 4855 Riko Andiyani √ √ 
11 4857 Rizka Ismianti √ √ 
12 4861 Tahanul Arifin √ - 
13 4863 Tedi Kurniawan √ √ 
14 4864 Tegar Pramono Satriawan √ √ 
15 4865 Tika Windu Aji √ √ 
16 4866 Tomas Nur Septian √ √ 
17 4868 Verawati √ √ 
18 4869 Wilie Asmawi √ √ 
19 4871 Zalfa Aistasya Wahyu √ √ 
20 4872 Zulfita Intan Maharani √ √ 
21 4971 Ahmad Saputra √ √ 

JUMLAH SISWA YANG TIDAK HADIR 1 1 
PERSENTASE SISWA YANG TIDAK HADIR 4,76% 4,76% 
JUMLAH SISWA YANG HADIR 20 20 
PERSENTASE SISWA YANG HADIR 95,24% 95,24% 
RATA-RATA  PERSENTASE 
KETIDAKHADIRAN SISWA  SIKLUS I 4,76% 
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Lampiran 29 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IVB 
SD NEGERI JATILABA 01 KABUPATEN TEGAL 

SIKLUS II 

Nomor 
Nama Siswa 

Pertemuan 

Urut Induk I II 
1 4806 Rizka √ √ 
2 4833 Diana Sutrisna √ √ 
3 4834 Dina Fitriana √ √ 
4 4838 Hendry Atmojo √ √ 
5 4846 Nelsa Pebrilian √ √ 
6 4847 Nur Indah Safitri √ √ 
7 4849 Panji Satrio √ √ 
8 4850 Putri Nazla Angelina - √ 
9 4851 Reza Aditia √ √ 
10 4855 Riko Andiyani √ √ 
11 4857 Rizka Ismianti √ √ 
12 4861 Tahanul Arifin √ √ 
13 4863 Tedi Kurniawan √ √ 
14 4864 Tegar Pramono Satriawan √ √ 
15 4865 Tika Windu Aji √ √ 
16 4866 Tomas Nur Septian √ √ 
17 4868 Verawati √ √ 
18 4869 Wilie Asmawi √ √ 
19 4871 Zalfa Aistasya Wahyu √ √ 
20 4872 Zulfita Intan Maharani √ √ 
21 4971 Ahmad Saputra √ √ 

JUMLAH SISWA YANG TIDAK HADIR 1 0 
PERSENTASE SISWA YANG TIDAK HADIR 4,76% 0% 
JUMLAH SISWA YANG HADIR 20 21 
PERSENTASE SISWA YANG HADIR 95,24% 100% 
RATA-RATA  PERSENTASE 
KETIDAKHADIRAN SISWA  SIKLUS I 2,38% 
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Lampiran 30 
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nomor 
Nama Siswa 

Aspek yang di Nilai 
∑ Nilai Urut Induk A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 4806 Rizka  √   √      √    √   √   √    12 50 
2 4833 Diana Sutrisna    √  √      √   √    √   √   18 75 
3 4834 Dina Fitriana  √    √     √    √    √   √   15 63 
4 4838 Hendry Atmojo  √    √     √    √    √   √   15 63 
5 4846 Nelsa Pebrilian   √   √      √    √    √   √  20 83 
6 4847 Nur Indah Safitri   √   √     √    √    √   √   16 67 
7 4849 Panji Satrio   √   √     √    √    √   √   16 67 
8 4850 Putri Nazla Angelina   -   -     -    -    -   -   - - 
9 4851 Reza Aditia   √   √     √    √    √   √   16 67 

10 4855 Riko Andiyani   √   √     √    √    √   √   16 67 
11 4857 Rizka Ismianti    √  √     √    √    √   √   17 71 
12 4861 Tahanul Arifin    √ √     √     √    √   √   15 63 
13 4863 Tedi Kurniawan   √   √     √     √   √   √   17 71 
14 4864 Tegar Pramono S   √    √     √    √    √   √  21 88 
15 4865 Tika Windu Aji   √   √     √    √    √   √   16 67 
16 4866 Tomas Nur Septian  √   √     √     √    √   √   13 54 
17 4868 Verawati   √   √     √    √    √   √   16 67 
18 4869 Wilie Asmawi   √   √     √    √    √   √   16 67 
19 4871 Zalfa Aistasya W    √  √     √     √    √   √  20 83 
20 4872 Zulfita Intan M    √   √    √     √    √   √  21 88 
21 4971 Ahmad Saputra   √   √     √    √    √   √   16 67 

Jumlah Nilai 61 39 61 65 63 43  
332 1383 Skor Rata-rata 3,05 1,95 3,05 3,25 3,15 2,15 

76,25% 48,75% 76,25% 81,25% 78,75% 53,75% 
Persentase {332/ (20x24)}x100% 69,17% 
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Keterangan: 
A : Keantuasiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 
B : Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 
C : Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 
D : Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban 
E : Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya  
F : Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 
 
 
 

Jatilaba, 28 Maret 2013 
Observer, 
 
 
 
Arista Dwi Lestari 
NIM. 1401409331 
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Lampiran 31 
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nomor 
Nama Siswa 

Aspek yang di Nilai 
∑ Nilai Urut Induk A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 4806 Rizka  √   √      √    √    √  √    13 54 
2 4833 Diana Sutrisna    √  √      √    √    √  √   20 83 
3 4834 Dina Fitriana   √   √      √    √   √   √   18 75 
4 4838 Hendry Atmojo   √   √     √     √    √  √   18 75 
5 4846 Nelsa Pebrilian    √   √     √    √    √   √  22 92 
6 4847 Nur Indah Safitri   √   √     √    √    √   √   16 67 
7 4849 Panji Satrio   √   √     √    √     √  √   17 71 
8 4850 Putri Nazla Angelina   √   √     √    √    √   √   16 67 
9 4851 Reza Aditia   √   √     √    √     √   √  18 75 

10 4855 Riko Andiyani    √  √     √    √    √   √   17 71 
11 4857 Rizka Ismianti    √ √      √    √    √   √   16 67 
12 4861 Tahanul Arifin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13 4863 Tedi Kurniawan    √  √     √     √   √    √  19 79 
14 4864 Tegar Pramono S    √    √    √    √    √    √ 24 100 
15 4865 Tika Windu Aji   √   √     √    √    √   √   16 67 
16 4866 Tomas Nur Septian   √  √      √    √    √   √   15 63 
17 4868 Verawati   √   √     √    √     √  √   17 71 
18 4869 Wilie Asmawi   √   √     √    √    √   √   16 67 
19 4871 Zalfa Aistasya W    √   √     √    √    √   √  22 92 
20 4872 Zulfita Intan M    √   √     √    √    √    √ 23 96 
21 4971 Ahmad Saputra   √   √     √    √    √   √   16 67 

Jumlah Nilai 67 42 66 68 69 47 
359 1496 Skor Rata-rata 3,35 2,1 3,3 3,4 3,45 2,35 

83,75% 52,5% 82,5% 85% 86,25% 58,75% 
Persentase {359/ (20x24)}x100% 74,79% 
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Keterangan: 
A : Keantuasiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 
B : Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 
C : Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 
D : Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban 
E : Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya  
F : Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

 
 
 
 
Jatilaba, 30 Maret 2013 
Observer, 
 
 
 
Arista Dwi Lestari 
NIM. 1401409331 
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Lampiran 32 
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA  SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Nomor Nama Siswa Aspek yang di Nilai ∑ Nilai 
Urut Induk A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 4806 Rizka  √    √     √    √    √   √   15 63 
2 4833 Diana Sutrisna    √   √     √    √    √    √ 23 96 
3 4834 Dina Fitriana    √   √    √     √    √   √  21 88 
4 4838 Hendry Atmojo   √    √    √     √   √    √  19 79 
5 4846 Nelsa Pebrilian    √   √     √    √    √    √ 23 96 
6 4847 Nur Indah Safitri   √    √    √    √    √    √  18 75 
7 4849 Panji Satrio    √   √    √     √   √    √  20 83 
8 4850 Putri Nazla Angelina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 4851 Reza Aditia   √    √     √   √     √   √  20 83 

10 4855 Riko Andiyani    √   √     √   √     √    √ 22 92 
11 4857 Rizka Ismianti    √  √     √    √    √   √   17 71 
12 4861 Tahanul Arifin   √    √    √    √    √   √   17 71 
13 4863 Tedi Kurniawan    √   √    √     √    √   √  21 88 
14 4864 Tegar Pramono S    √    √    √    √    √    √ 24 100 
15 4865 Tika Windu Aji   √   √     √    √    √   √   16 67 
16 4866 Tomas Nur Septian   √    √    √    √    √   √   17 71 
17 4868 Verawati   √    √    √    √     √   √  19 79 
18 4869 Wilie Asmawi   √    √    √     √   √     √ 20 83 
19 4871 Zalfa Aistasya W    √    √    √    √    √   √  23 96 
20 4872 Zulfita Intan M    √    √    √    √    √    √ 24 100 
21 4971 Ahmad Saputra   √   √     √    √    √   √   16 67 
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Jumlah Nilai 69 59 67 70 70 60  
395 

 
 
1646 

Skor Rata-rata 3,45 2,95 3,35 3,5 3,5 3 
86,25% 73,75% 83,75% 87,5% 87,5% 75% 

Persentase {395/ (20x24)}x100% 82,29% 
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Keterangan: 
A : Keantuasiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 
B : Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 
C : Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 
D : Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban 
E : Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya  
F : Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 
 

 
Jatilaba, 11 April 2013 
Observer, 

 
 
 

Arista Dwi Lestari 
NIM. 1401409331 
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Lampiran 33 
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nomor Nama Siswa Aspek yang di Nilai ∑ Nilai 
Urut Induk A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 4806 Rizka   √   √     √    √    √   √   16 67 
2 4833 Diana Sutrisna    √   √     √    √    √    √ 23 96 
3 4834 Dina Fitriana    √   √    √     √    √   √  21 88 
4 4838 Hendry Atmojo   √    √    √    √    √    √  18 75 
5 4846 Nelsa Pebrilian    √   √     √    √    √    √ 23 96 
6 4847 Nur Indah Safitri   √    √    √     √   √   √   18 75 
7 4849 Panji Satrio    √   √     √    √    √   √  22 92 
8 4850 Putri Nazla Angelina   √    √    √    √    √    √  18 75 
9 4851 Reza Aditia   √    √    √     √    √   √  20 83 
10 4855 Riko Andiyani    √   √    √    √    √     √ 20 83 
11 4857 Rizka Ismianti   √    √    √    √    √    √  18 75 
12 4861 Tahanul Arifin   √    √    √     √   √    √  19 79 
13 4863 Tedi Kurniawan    √   √     √    √    √   √  22 92 
14 4864 Tegar Pramono S    √    √    √    √    √    √ 24 100 
15 4865 Tika Windu Aji   √   √     √    √    √   √   16 67 
16 4866 Tomas Nur Septian   √    √    √     √    √   √  20 83 
17 4868 Verawati   √    √     √    √    √   √  21 88 
18 4869 Wilie Asmawi    √    √   √     √   √     √ 22 92 
19 4871 Zalfa Aistasya W    √    √    √    √    √   √  23 96 
20 4872 Zulfita Intan M    √    √    √    √    √    √ 24 100 
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21 4971 Ahmad Saputra   √    √    √    √    √    √  18 75 
Jumlah Nilai 73 65 71 77 74 66  

426 
 

1775 
 

Skor Rata-rata 3,48 3,10 3,38 3,67 3,52 3,14 
86,91% 77,38% 84,52% 91,67% 88,10% 78,57% 

Persentase {426/ (21x24)}x100% 84,52% 
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Keterangan: 
A : Keantuasiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 
B : Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 
C : Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 
D : Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban 
E : Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya  
F : Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

  
 
Jatilaba, 13 April 2013 
Observer, 

 
 
 

Arista Dwi Lestari 
NIM. 1401409331 
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Lampiran 34 

HASIL OBSERVASI METODE PEMBELAJARAN AKTIF 
 INDEX CARD MATCH PERTEMUAN 1 SIKLUS I 

Petunjuk: 
A. Berdasarkan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA menggunakan 

metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) pada kotak skor 
1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban     √ 
2 Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

langkah-langkah pelaksanaan metode Index Card 
Match 

  √  

3 Guru mengocok  kartu soal dan kartu jawaban 
sebelum dibagikan kepada siswa 

   √ 

4 Guru membagikan kartu soal dan  kartu jawaban 
kepada siswa 

   √ 

5 Guru membimbing siswa dalam  mencari kartu 
pasangannya  

   √ 

6 Guru menyuruh siswa untuk memaparkan hasil 
pencocokkan kartu pasangannya 

  √  

7 Guru melakukan klarifikasi dan  kesimpulan   √   
SKOR TOTAL 24 

 
B. Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) 
pada kotak skor 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 
No Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 
1 Siswa mendapatkan kartu soal/kartu 

jawaban  
   √ 

2 Siswa mencari kartu pasangannya   √  
3 Siswa menemukan kartu pasangannya   √  
4 Siswa duduk berdampingan dengan 

pasangannya 
  √  

5 Siswa memaparkan hasil pencocokkan 
kartu pasangannya  

  √  

SKOR TOTAL 16 

 

Jatilaba, 28 Maret 2013 
Observer, 
 
Barkah Mulyati 
NIP.  
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Lampiran 35 

HASIL OBSERVASI METODE PEMBELAJARAN AKTIF 
 INDEX CARD MATCH PERTEMUAN 2 SIKLUS I 

Petunjuk: 
A. Berdasarkan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA menggunakan 

metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) pada kotak skor 
1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban     √ 
2 Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

langkah-langkah pelaksanaan metode Index Card 
Match 

  √  

3 Guru mengocok  kartu soal dan kartu jawaban 
sebelum dibagikan kepada siswa 

   √ 

4 Guru membagikan kartu soal dan  kartu jawaban 
kepada siswa 

   √ 

5 Guru membimbing siswa dalam  mencari kartu 
pasangannya  

   √ 

6 Guru menyuruh siswa untuk memaparkan hasil 
pencocokkan kartu pasangannya 

  √  

7 Guru melakukan klarifikasi dan  kesimpulan   √   
SKOR TOTAL 24 

 
B. Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) 
pada kotak skor 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 
No Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 
1 Siswa mendapatkan kartu soal/kartu 

jawaban  
   √ 

2 Siswa mencari kartu pasangannya   √  
3 Siswa menemukan kartu pasangannya   √  
4 Siswa duduk berdampingan dengan 

pasangannya 
   √ 

5 Siswa memaparkan hasil pencocokkan 
kartu pasangannya  

  √  

SKOR TOTAL 17 
 
 

Jatilaba, 30 Maret 2013 
Observer, 

 
Barkah Mulyati 
NIP.  
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Lampiran 36 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IVB 

SD NEGERI JATILABA 01 KABUPATEN TEGAL PADA SIKLUS I 

Nomor Nama Siswa Nilai Tes 
Formatif I 

Ketuntasan  
(KKM = 64) 

Urut Induk Tuntas  Tidak 
Tuntas 

1 4806 Rizka 55  √ 
2 4833 Diana Sutrisna 90 √  
3 4834 Dina Fitriana 80 √  
4 4838 Hendry Atmojo 65 √  
5 4846 Nelsa Pebrilian 95 √  
6 4847 Nur Indah Safitri 45  √ 
7 4849 Panji Satrio 75 √  
8 4850 Putri Nazla Angelina 50  √ 
9 4851 Reza Aditia 100 √  
10 4855 Riko Andiyani 80 √  
11 4857 Rizka Ismianti 75 √  
12 4861 Tahanul Arifin - - - 
13 4863 Tedi Kurniawan 75 √  
14 4864 Tegar Pramono Satriawan 90 √  
15 4865 Tika Windu Aji 65 √  
16 4866 Tomas Nur Septian 50  √ 
17 4868 Verawati 95 √  
18 4869 Wilie Asmawi 75 √  
19 4871 Zalfa Aistasya Wahyu 90 √  
20 4872 Zulfita Intan Maharani 95   
21 4971 Ahmad Saputra 40  √ 

JUMLAH  1485   
RATA-RATA 74,25   
JUMLAH SISWA YANG TUNTAS  15 

(75%)  

JUMLAH SISWA YANG BELUM 
TUNTAS   5 (25%) 
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Lampiran 37 

HASIL OBSERVASI METODE PEMBELAJARAN AKTIF 
 INDEX CARD MATCH PERTEMUAN I SIKLUS II 

Petunjuk: 
A. Berdasarkan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) 
pada kotak skor 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban    √ 
2 Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

langkah-langkah pelaksanaan metode Index 
Card Match 

  √  

3 Guru mengocok  kartu soal dan kartu jawaban 
sebelum dibagikan kepada siswa 

   √ 

4 Guru membagikan kartu soal dan  kartu 
jawaban kepada siswa 

   √ 

5 Guru membimbing siswa dalam  mencari kartu 
pasangannya  

   √ 

6 Guru menyuruh siswa untuk memaparkan hasil 
pencocokkan kartu pasangannya 

  √  

7 Guru melakukan klarifikasi dan  kesimpulan    √  
SKOR TOTAL 25 

  
B. Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) 
pada kotak skor 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 
No Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 
1 Siswa mendapatkan kartu soal/kartu 

jawaban  
   √ 

2 Siswa mencari kartu pasangannya    √ 
3 Siswa menemukan kartu pasangannya   √  
4 Siswa duduk berdampingan dengan 

pasangannya 
   √ 

5 Siswa memaparkan hasil pencocokkan 
kartu pasangannya  

   √ 

SKOR TOTAL 19 
 
 

Jatilaba, 11 April 2013 
Observer  

 
Barkah Mulyati 
NIP. 
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Lampiran 38 

HASIL OBSERVASI METODE PEMBELAJARAN AKTIF 
 INDEX CARD MATCH PERTEMUAN 2 SIKLUS II 

Petunjuk: 
A. Berdasarkan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA menggunakan 

metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) pada kotak skor 
1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban     √ 
2 Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

langkah-langkah pelaksanaan metode Index Card 
Match 

   √ 

3 Guru mengocok  kartu soal dan kartu jawaban 
sebelum dibagikan kepada siswa 

   √ 

4 Guru membagikan kartu soal dan  kartu jawaban 
kepada siswa 

   √ 

5 Guru membimbing siswa dalam  mencari kartu 
pasangannya  

   √ 

6 Guru menyuruh siswa untuk memaparkan hasil 
pencocokkan kartu pasangannya 

   √ 

7 Guru melakukan klarifikasi dan  kesimpulan    √  
SKOR TOTAL 27 

 
B. Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode Index Card Match, berilah nilai dengan tanda cek (√) 
pada kotak skor 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 
No Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 
1 Siswa mendapatkan kartu soal/kartu 

jawaban  
   √ 

2 Siswa mencari kartu pasangannya    √ 
3 Siswa menemukan kartu pasangannya    √ 
4 Siswa duduk berdampingan dengan 

pasangannya 
   √ 

5 Siswa memaparkan hasil pencocokkan 
kartu pasangannya  

   √ 

SKOR TOTAL 20 
 
 

Jatilaba, 13 April 2013 
Observer  

 
Barkah Mulyati 
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NIP 
Lampiran 39 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IVB 

SD NEGERI JATILABA 01 KABUPATEN TEGAL PADA SIKLUS II 

 

Nomor Nama Siswa Nilai Tes 
Formatif 

II 

Ketuntasan  
(KKM = 64) 

Urut Induk Tuntas  Tidak 
Tuntas 

1 4806 Rizka 65 √  
2 4833 Diana Sutrisna 95 √  
3 4834 Dina Fitriana 90 √  
4 4838 Hendry Atmojo 75 √  
5 4846 Nelsa Pebrilian 100 √  
6 4847 Nur Indah Safitri 80 √  
7 4849 Panji Satrio 90 √  
8 4850 Putri Nazla Angelina 55  √ 
9 4851 Reza Aditia 80 √  
10 4855 Riko Andiyani 75 √  
11 4857 Rizka Ismianti 75 √  
12 4861 Tahanul Arifin 70 √  
13 4863 Tedi Kurniawan 95 √  
14 4864 Tegar Pramono S. 100 √  
15 4865 Tika Windu Aji 80 √  
16 4866 Tomas Nur Septian 85 √  
17 4868 Verawati 70 √  
18 4869 Wilie Asmawi 80 √  
19 4871 Zalfa Aistasya W. 90 √  
20 4872 Zulfita Intan M. 95 √  
21 4971 Ahmad Saputra 85 √  

JUMLAH 1730   
RATA-RATA 82,38   

JUMLAH SISWA YANG 
TUNTAS  20  (95,24%)  

JUMLAH SISWA YANG BELUM 
TUNTAS   1 (4,76%) 
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Lampiran 40 
DOKUMENTASI PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBELAJARAN 

 
 
 

                  
 
 
 
 

 
    2. Guru mengocok kartu soal dan kartu jawaban 

 
1. Guru menjelaskan kegiatan ICM 
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5. Siswa menemukan pasangannya 

  
4. Siswa melakukan pencarian kartu pasangannya 

 
3. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban 
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8. Penghargaan untuk siswa yang tercepat dalam 

menemukan kartu pasangannya 

 
7. Siswa memaparkan kartu soal dan kartu 

jawaban bersama pasangannya 

 
6. Siswa duduk bersama pasangannya 



249 
 

 
 

           

9. Siswa sedang mengerjakan tes formatif 
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10. Observer mengamati pelaksanaan pembelajaran 
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Lampiran 41 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
        DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

SD NEGERI JATILABA 01 
KECAMATAN MARGASARI 

Jln. Raya Margasari-Jatibarang 5 km Kode Pos 52463 
 

 
SURAT KETERANGAN 

 Nomor : ........./ ............... / 2013  
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama               :  Moh. Taufan, S.Pd.  
NIP                   :  19630626 198405 1 003 
Pangkat / Golongan :  Pembina/IVa 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 

 
Menerangkan bahwa : 

Nama :  ARISTA DWI LESTARI  
NIM :  1401409331 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 

 Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai bahan skripsi 
di kelas IVB Sekolah Dasar Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal mulai bulan 
Januari sampai April 2013. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
       Jatilaba, 15 April 2013 
       Kepala Sekolah 
 
 
 

 
 Moh. Taufan, S.Pd.  
 NIP.19630626 198405 1 003 

 



251 
 

 
 

 

Lampiran 42 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
        DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

SD NEGERI JATILABA 01 
KECAMATAN MARGASARI 

Jln. Raya Margasari-Jatibarang 5 km Kode Pos 52463 
 

 
SURAT KETERANGAN MENGAJAR 

Nomor : ........./ ............... / 2013 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama               :  Moh. Taufan, S.Pd.  
NIP                   :  19630626 198405 1 003 
Pangkat / Golongan :  Pembina/IVa 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 

 
Menerangkan bahwa : 

Nama :  ARISTA DWI LESTARI  
NIM :  1401409331 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 
Benar-benar mengajar di SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal  dan 

membantu administrasi SD Negeri Jatilaba 01 Kabupaten Tegal tahun ajaran 

2011/2012.  

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

Jatilaba, 15 April 2013 
       Kepala Sekolah 
 
 
 

 
 Moh. Taufan, S.Pd.  
 NIP.19630626 198405 1 003 



252 
 

 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alimusfikin. 2012. Hakikat Pembelajaran IPA. 
http:alimusfikin.files.wordpress.com/2012/10/hakikat-pembelajaran-
ipa.html [diakses 22/1/13] 

 
Andayani, dkk. 2009. Pemantapan Kemampuan Profesional. Jakarta: Universitas 

Terbuka.  
 
Aqib, Zainal, dkk. 2010. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru SD, SLB, dan TK. 

Bandung: Yrama Widya.  
 
Aqib, Zainal. 2010.  Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran. Surabaya: Insan 

Cendekia.  
 
Arifin, Zainal. 2011. Konsep Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja 

Rosdakarya.  
 
Arifin, Zainal dan Adhi Setiyawan. 2012. Pengembangan Pembelajaran Aktif 

dengan ICT. Jogjakarta: Skripta Media Creative. 
 
Arikunto, Suharsimi dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara.  
 
Arudam, Harry. 2012. Proses Pembelajaran IPA di SD. http://harry-

arudam.blogspot.com/2012/04/proses-pembelajaran-ipa-di-sd.html [diakses 
5/2/13]  

 
Asrori, Mohammad. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Wacana Prima. 
 
Brajeshwar. 2012. Metode Pembelajaran Index Card Match. 

http://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metode-pembelajaran-
index-card-match/ [ diakses 22/113] 

 
BSNP. 2007. Pedoman Peilaian Hasil Belajar di Sekolah Dasar. Jakarta: 

Depdiknas. 
 
Dahlan, Herdiansyah. 2012. Pengertian Kinerja Guru. 

http://hendriansdiamond.blogspot.com/2012/01/pengertian-kinerja  
guru.html [diakses 22/1/13]  

 
Devi, Poppy K. 2010. Metode-Metode dalam Pembelajaran IPA untuk Guru SD. 

Bandung: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA).  

 



253 
 

 
 

Fatchiyat. 2012. Kinerja Guru. http://id.shvoong.com/social-sciences/education 
/2258500-kinerja-guru/#ixzz1nJGriRTu [diakses 22/2/13]  

 
Hakim, Zainal. 2012. Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran. 

http://keaktifan-siswa-dalam-proses-pembelajaran.html  [diakses 22/1/13]  
 
Hakiim, Lukmanul. 2009. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: Wacana  Prima. 
 
Hamalik, Oemar. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Ismail, Muhammad Ilyas. 2010. Kinerja dan Kompetensi Guru. 

http://www.gudangmateri.com/2010/06/kinerja-dan-kompetensi guru.html 
[diakses 22/1/13]  

 
Mahmud. 2010. Penerapan Metode Index Card Match Pada Mata Pelajaran Fiqih 

Materi Pokok Makanan Dan Minuman Yang Halal Dan Haram untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Tambaksari Rowosari 
Kendal Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Walisongo Semarang. 
http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtp
tiain-gdl-suyanah093-5460&q=Tahu  [diakses 27/1/13]  

 
Mariana, I Made Alit dan Wandy Praginda. 2009. Hakikat IPA dan Pendidikan 

IPA. Bandung: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA). 

Pribadi, Benny A. 2011. Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian 
Rakyat.  

 
Putri, Alfian Kristiana. 2011. Penerapan metode Pembelajaran Index Card Match 

Untuk  Meningkatkan Aktivitas, Kreativitas, dan hasil belajar siswa kelas 
VII-A Mts. Muhammadiyah 01 Malang. 
http://www.researchgate.net/publication/50515831_Penerapan_Metode_Pe
mbelajaran_Index_Card_Match_Untuk_Meningkatkan_Aktivitas_Kreativita
s_Dan_Hasil_Belajar_Siswa_Kelas_VIIA_Mts._Muhammadiyah_01_Mala
ng. pdf [diakses 27/1/13]  

 
Putri, Evie Widya Surya. 2010. Karakteristik Anak SD. 

http://evie4210.blogspot.com. . [diakses 7/3/13]  
 
Risnawatiririn. 2012. Konsep Kinerja Guru. 

http://risnawatiririn.wordpress.com/2012/01/17/konsep-kinerja-guru/.  
[diakses 22/1/13]  

 
Rifa’i, Achmad dan Catharina Tri Anni, dkk. 2009. Psikologi Pendidikan. 

Semarang: UNNES Press. 
Samatowa, Usman. 2011. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta: Indeks. 



254 
 

 
 

 
Sari, Frisca Yulian. Efektivitas Penggunaan Metode Index Card Match (ICM) 

dalam Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri 02 Kemloko Kecamatan 
Godong Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana. 
http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/848/T1_292
008094_Judul.pdf?sequence=1 [diakses 27/1/13]  

 
Septa, Kurnia. 2011. Hakikat Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

http://septakurnia. blogspot.com/2011/05/24/ hakikat-pembelajaran-ipa-di-
sekolah-dasar.html  [diakses 5/2/13]  

 
Silva, Icy D’. 2010. Active Learning. http://www.academicjournals.org/JEAPS 

[diakses 5/2/13]  
 
Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta 
 
Sudirman. 2012. Aktivitas Belajar. http://makalahpendidikan-

sudirman.blogspot.com/2012/08/aktivitas-belajar.html [diakses 5/2/13]  
 
Sudjana, Nana. 2010. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar 

Baru Algensindo. 
 
------------------.  2010. Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar. 

Bandung: Sinar Baru Algensindo.  
 
Sumiati dan Asra. 2009. Metode Pembelajaran. Bandung: Wacana Prima. 
 
Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Tayo, Bada dan Adediwura. 2007. Perception of teachers’ knowledge, attitude 

and teaching skills as predictor of academic performance in Nigerian 
secondary schools. http://www.academicjournals.org/ERR [diakses 5/2/13]  

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 2009. Jakarta: Diperbanyak oleh CV Novindo Pustaka 
Mandiri.   

 
UNNES. 2009. Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang 2009/2010. 

Semarang: UNNES PRESS. 
 

Wahyono, Budi dan Setyo Nurachmandi. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 



255 
 

 
 

 
Wahyudi dan Ikhwan SD. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas IV. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.   
 
Wakhinuddin. 2010. Tes Objektif. 

http://wakhinuddin.wordpress.com/2010/06/03/tes-objektif/  [diakses 
17/4/13]  

 
Yonny, Acep, dkk. 2010. Menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: 

Familia. 
 
 


