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SARI 
 
 
Umaryati, Yuni. 2009. Penerapan Model Pembelajaran Index Card Match Untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Subah 
Kabupaten Batang. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran, Motivasi Belajar Siswa 
 

 Berdasarkan data observasi awal, guru menggunakan model 
pembelajaran yang konvensional (ceramah), sehingga siswa kurang aktif dalam 
menerima pelajaran dari guru. Guru menerangkan semua materi yang akan 
dibahas, sedangkan siswa dituntut untuk mendengarkan penjelasan guru. Siswa 
seringkali terlihat bercerita dan bercanda dengan siswa yang lain. Selain itu, masih 
ada dari sebagian siswa yang belum membawa buku referensi pada saat proses 
pembelajaran dikelas. Sehingga hal ini dapat mengganggu kelancaran dalam 
pembelajaran dikelas. Siswa hanya mengikuti aturan yang dibuat guru dikelas, 
sehingga  siswa menganggap metode ini juga membosankan. 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperbaiki praksis 
pendidikan. Metode yang digunakan salah satunya adalah model pembelajaran 
aktif yaitu model index card match (mencari pasangan). Model pembelajaran ini 
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 
pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut 
dimana siswa yang lebih aktif dari pada gurunya. Dengan digunakannya model 
pembelajaran dalam mengajar , maka guru akan merasakan adanya kemudahan di 
dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang 
hendak dicapai dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang 
diharapkan yaitu mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 6,5. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan 
Kelas ( PTK ) dengan subyek penelitian yaitu guru dan siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 1 Subah Kabupaten Batang. 
 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan 
kelas adalah kualitatif. Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan peningkatan 
rata – rata nilai kelas  65,8 dengan ketuntasan belajar mencapai 65 %, sedangkan 
pada siklus II rata – rata kelas mencapai 77,5 dengan ketuntasan belajar mencapai 
90% dibandingkan dengan sebelum dilakukan penelitian yaitu nilai rata – rata 
62,1 dengan ketuntasan hanya 52,5 %. Untuk meningkatkan peran serta semua 
peserta didik dalam berdiskusi dan presentasi antar pasangan kelompok, guru 
selalu memberi dorongan untuk aktif kepada peserta didik dengan cara memberi 
nilai tambahan. Dalam proses pembelajaran, guru disarankan tidak hanya 
menggunakan metode pembelajaran ceramah saja tetapi juga menggunakan model 
pembelajaran index card match atau pembelajaran aktif lainnya yang dapat 
memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, agar penelitian tindakan kelas berjalan 
maksimal, dibutuhkan dukungan dari berbagai fihak disekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat 

penting, yang mampu mengantarkan manusia untuk tetap eksis, bersaing dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pentingnya pendidikan 

tersebut antara lain dapat terlihat dari tujuan yang dapat dicapai melalui 

pendidikan (Mudyaharja,2007 : 5) 

  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

intuk memiliki kekuatan spiritual keagamaannya, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Latief, 2007 : 1). 

  Pengertian pendidikan di sini menegaskan bahwa dalam pendidikan 

hendaknya tercipta sebuah wadah dimana peserta didik bisa secara aktif 

mempertajam dan memunculkan potensi-potensinya sehingga menjadi 

kemampuan-kemampuan yang dimilikinya secara alamiah. Pendidikan adalah 

proses yang dapat mengubah objeknya (transformasional) baik manusia maupun 

kebudayaannya (Latief, 2007 : 7). 
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Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau 

latihan yaang berlangsung disekolah atau diluar sekolah sepanjang hayat, umtuk 

memperssiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang (Mudyaharja, 2007 : 

11). 

   Interaksi manusiawi merupakan hal yang inti dalam proses pendidikan. 

Interaksi tersebut dapat terjadi dalam bentuk terhadap langsung (face to face 

situasions), tetapi bisa juga melalui berbagai tulisan atau aalat-alat bantu lain 

yang dibuat atau disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya 

perubahan-perubahan dalam tingkah laku manusia maupun dalam usaha-usaha 

pengembangan kebudayaan. 

  Wawasan pendidikan bagi guru memusatkan perhatian kepada hal-hal 

yang berkenaan dengan cara memandang serta bersikap yang lebih umum yang 

seyogyanya dimiliki seorang guru didalam menghadapi tugas-tugasnya dalam 

arti yang lebih mendasar.  

Beberapa asumsi dasar yang berkenan dengan hakekat pendidikan itu 

dinyatakan oleh Raka Joni (1985 : 49) sebagai berikut: 

a.  Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh 

keseimbangan antar  kedaulatan subyek didik dengan kewibawaan pendidik. 

b. Pendidik merupakan usaha penyiapan subyek didik menghadapi lingkungan 

hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 

c.  Pendidik meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat 
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d. Pendidikan berlangsung seumur hidup. 

e.  Pendidik merupakan kita dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu    

pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. 

  Setelah semua yang diungkap diatas, di sini peneliti juga ingin 

mengungkapkan fungsi-fungsi dari pendidik. Dan fungsi pendidikan disini 

dibagi menjadi dua yaitu: 

a. dalam arti mikro (sempit) adalah membantu (secara sadar) perkembangan 

jasmani dan rohani peserta didik 

b. dalam arti makro (luas) adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan pribadi 

2. Pengembangan warga negara 

3. Pengembangan kebudayaan 

4. Pengembangan bangsa 

Adapun faktor-faktor pendidikan yang perlu kita pahami lebih 

lanjut,dapat dianalisis berturut-turut sebagai berikut: 

a. Faktor tujuan 

Dalam praktek pendidikan,baik dilingkungan keluarga,di sekolah maupun 

di masyarakat luas,banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh 

pendidik agar dapat dicapai (dimiliki) oleh peserta didiknya. 

b. Faktor pendidik 

Kita dapat membedakan pendidik itu menjadi dua katagori ialah: 

    1). Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. 

    2). Pendidik menurut jabatannya,yaitu guru. 
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c. Faktor peserta pendidik 

Dalam pendidikan tradisional, peserta didik dipandang sebagai organisme 

yang pasif  yang hanya menerima informasi dari orang dewasa. 

d. Faktor isi/materi pendidikan 

Yang termasuk dalam isi/materi pendidikan ialah segala sesuatu yang oleh 

pendidik langsung diberikan kepada peserta didik dan diharapkan untuk 

dikuasai peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

e. Faktor metode 

Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar 

interaksi ini dapat berlangsung secara edukatif dan efesien dalam mencapai 

tujuan, maka disamping dibutuhkan pemilihan bahan/materi pendidikan yang 

tepat,perlu dipilih metode yang tepat pula. 

f.  Faktor situasi lingkungan  

Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi 

lingkungan ini meliputi: lingkungan fisik, lingkungan teknis dan lingkungan 

sosial kultural. 

Selain semua yang di atas pendidikan itu sendiri juga mempunyai asas-

asas. Asas-asas pendidikan pada hakekatnya adalah fundamen (dasar) yang 

menjiwai dan mewarnai pelaksanaan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
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warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan 

yang telah dirumuskan berdasarkan landasan Pancasila dan UUD 1945 pada 

dasarnya adalah manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya yang dimaksudkan di 

sini adalah pertama, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa,. Kedua, berbudi pekerti luhur. Ketiga, memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, berkepribadian 

mantap dan mandiri. Dan keenam, memiliki rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan (Latief, 2007 : 12-13). 

 Manfaat pendidikan yaitu :  

    -  membantu ( secara sadar ) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. 

    - Pengembangan pribadi; pengembangan earga negara; pengembangan    

kebudayaan; pengembangan bangsa (Hadi Kusumo, 1995 : 31).       

    SMP Negeri 1 Subah merupakan salah satu SMP yang favorit di jalur 

pantura kabupaten Batang. Meskipun di jalur pantura kabupaten Batang ada 

beberapa SMP yang termasuk favorit juga. Namun, SMP Negeri 1 Subah tetap 

banyak peminatnya, khususnya di kecamatan Subah. Letaknya yang strategis 

tidak terlihat mengganggu pada saat KBM berlangsung. 

            SMP Negeri 1 Subah  terdiri dari kelas 1, 2 dan 3 yang mana tiap kelas 

dari kelas 1 sampai kelas 3 berjumlah 15 ruang  kelas yang masing-masing 

kelasnya berjumlah  5 ruangan. Selain itu, juga terdapat ruang BK, aula, 

perpustakaan, koperasi, lapangan, ruang tata usaha ( TU ),  ruang guru dan 

kepala sekolah. SMP Negeri 1 Subah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas, 
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antara lain : 2 ruang laboratorium yaitu laboratorium IPA dan laboratorium 

komputer serta 2 lapangan olahraga yaitu lapangan basket dan voli.  

    Banyak  prestasi yang di dapat SMP Negeri 1 Subah, antara lain dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan olahraga. Selain itu, SMP Negeri 1 Subah juga 

sering mendapat juara pada waktu lomba karnaval 17 agustus antar sekolah-

sekolah se-kecamatan Subah. Kegiatan ektrakurikuler yang ada di SMP Negeri 

1 Subah yaitu pramuka, basket dan voli. Kegiatan ini sangat digemari siswa, 

sehingga banyak prestasi yang di dapat siswa dari cabang olahraga tersebut.   

Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran pada pendidikan formal 

(sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini 

nampak dari rerata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat 

memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran 

yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta 

didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarya belajar itu (belajar untuk belajar). 

Dalam arti yang lebih substansial, bahwa proses pembelajaran hingga dewasa 

ini masih memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi anak 

didik untuk berkembang secara mendiri melalui penemuan dan proses 

berpikirnya. 

Di lain pihak secara empiris, berdasarkan hasil analisis penelitian 

terhadap rendahnya hasil belajar peserta didik, hal tersebut disebabkan proses 

pembelajaran yang didominasi oleh metode pembelajaran konvensional 

(ceramah). Pada pembelajaran ini suasana kelas cenderung teacher-centered  
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sehingga siswa menjadi pasif. Masalah ini banyak dijumpai dalam Kegiatan 

Proses Belajar Mengajar di kelas, oleh karena itu, perlu menerapkan suatu 

strategi belajar yang dapat membantu siswa untuk memahami materi ajar dan 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari (Sugandi, 2004 : 10)        

Di SMP Negeri 1 Subah, kebanyakan para guru menggunakan model 

pembelajaran yang konvensional (ceramah), sehingga siswa kurang aktif dalam 

menerima pelajaran dari guru. Hal ini terkait juga dari metode yang digunakan 

guru. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, guru menerangkan 

semua materi yang akan dibahas, sedangkan siswa dituntut untuk mendengarkan 

penjelasan guru. Sesekali guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan mengenai materi yang kurang mereka pahami. Hanya satu  atau 

dua orang dari mereka yang mau bertanya kepada guru. Dengan metode yang 

konvensional, membuat siswa cenderung pasif dalam pembelajaran dikelas. 

Siswa hanya mengikuti aturan yang dibuat guru dikelas, dan siswa menganggap 

metode ini juga membosankan. 

Selain metode yang membosankan tersebut, ada beberapa guru di  

SMP Negeri 1 Subah yang pendidikannya masih diploma atau belum mencapai  

sarjana, termasuk guru yang mengajar pada mata pelajaran IPS. Dengan latar 

belakang pendidikan guru yang belum mencapai sarjana tersebut, pembelajaran 

yang dilakukan dikelas hanya sebatas pengetahuan guru. Sesekali guru 

melakukan diskusi kelompok agar pembelajaran tidak selalu berpusat pada guru. 

Dalam mengajar, guru juga tidak menggunakan media. Oleh karena itu, 
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pembelajaran yang dilakukan belum maksimal. Dalam mengatasi kegaduhan 

dikelas, guru seringkali mengingatkan kepada siswa untuk tidak gaduh ketika 

proses pembelajaran sedang berlangsung. Guru juga akan memberi sanksi 

kepada siswa yang membuat gaduh dikelas. Hal ini dilakukan guru supaya siswa 

bisa menjaga sikap untuk tidak berbuat gaduh saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung. 

Cara penilaian guru dalam proses belajar mengajar hanya 

mengandalkan pada tanya jawab siswa dalam proses diskusi antar kelompok. 

Dalam hal ini, siswa yang sering mengajukan pertanyaan akan mendapatkan 

nilai lebih daripada siswa yang tidak bertanya. Kemudian siswa yang menjawab 

juga akan mendapat nilai lebih. Hal ini dimaksudkan guru supaya semua 

anggota kelompok aktif dengan kelompoknya, tidak hanya satu siswa saja yang 

menjawab, tetapi semua anggota kelompok bergantian menjawab pertanyaan. 

Hanya penilaian dalam diskusi saja yang dilakukan oleh guru, sehingga hal ini 

dianggap kurang maksimal dalam penilaian terhadap siswa. 

Masalah yang muncul dalam pembelajaran dikelas juga tidak hanya 

pada guru saja, tetapi pada tempat atau ruang kelas yang digunakan. Ruang 

kelas yang digunakan oleh kelas VIII E kebetulan dindingnya berwarna coklat. 

Hal ini mengakibatkan kelas tidak terasa fres (segar) bagi siswa, apalagi jika 

hujan atau mendung suasana kelas juga terlihat gelap, sehingga siswa cenderung 

terlihat bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa  suasana kelas yang tidak menunjang dalam kegiatan belajar dikelas akan 
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mengakibatkan siswa menjadi bermalas-malasan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan pemberian stimulus-

stimulus kepada anak didik, agar terjadinya respons yang positif pada diri anak 

didik. Kesediaan dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses demi proses 

dalam pembelajaran akan mampu menimbulkan respons yang baik terhadap 

stimulus yang mereka terima dalam proses pembelajaran. Respons akan menjadi 

kuat jika stimulusnya juga kuat. Ulangan-ulangan terhadap stimulus dapat 

memperlancar hubungan antara stimulus dan respons, sehingga respons yang 

ditimbulkan akan menjadi kuat. Hal ini akan memberi kesan yang kuat pula 

pada diri anak didik, sehingga mereka akan mampu mempertahankan respons 

tersebut dalam memory (ingatan) nya.  

Dalam sekolah – sekolah khususnya di SMP sekarang sudah 

diberlakukannya konsep pembelajaran Terpadu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Model pembelajaran terpadu pada hakekatnya merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip – 

prinsip secara holistik dan otentik  (Depdikbud, 1996 : 3). 

Sejarah merupakan bagian dari mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial. Tujuan mempelajari sejarah adalah agar siswa dapat memahami apa yang 

terjadi di masa lampau, sehingga dapat menarik hikmah dari apa yang telah 

dipelajari dari peristiwa masa lampau. Kenyataan di lapangan menunjukkan 
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bahwa dalam proses pembelajaran sejarah siswa bersikap acuh tak acuh , 

sebabnya mungkin karena guru kurang menguasai materi dan strategi 

pembelajaranya kurang tepat sehingga kurang memiliki daya dukung. 

Masih rendahnya prestasi belajar IPS, khususnya pada mata pelajaran 

sejarah di SMP Negeri 1 Subah kabupaten Batang kelas VIII E merupakan salah 

satu bukti bahwa pembelajaran sejarah di sekolah tersebut kurang berjalan 

maksimal. Hal ini dapat terlihat pada salah satu hasil ulangan siswa pada mata 

pelajaran sejarah yang nilainya kurang memuaskan, yaitu 50 % siswa nilai rata-

ratanya masih dibawah 6,5. Salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar 

sejarah selain dari siswanya yang terlalu acuh dengan mata pelajaran sejarah, 

dimungkinkan juga guru belum berkemampuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS.  

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar sejarah, peneliti menerapkan 

strategi pembelajaran yang tepat serta metode pembelajaran yang bervariasi 

salah satunya adalah model pembelajaran siswa aktif yaitu model Index Card 

Match (mencari pasangan). Model ini adalah strategi yang cukup 

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya. Namun demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan 

strategi ini dengan catatan, siswa diberi tugas mempelajari topik yang akan 

diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki 

bekal pengetahuan.  

Strategi pembelajaran ini melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 
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pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut dimana siswa yang lebih 

aktif dari pada gurunya.. Dengan digunakannya model pembelajaran dalam 

mengajar , maka guru akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai 

dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. 

(Trianto, 2007 : 62). 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul : “PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH (Mencari Pasangan) UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII  E SMP 

NEGERI 1 SUBAH KABUPATEN BATANG “. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat 

peneliti adalah : 

a. Bagaimana pelaksanaan model Index Card Match? 

b. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Subah 

Kabupaten Batang dengan menggunakan model pembelajaran Index Card Match 

tahun pelajaran 2008/2009 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan oleh peneliti diatas, maka 

dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui pelaksanaan model Index Card Match. 

b. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Subah 

Kabupaten Batang tahun ajaran 2008/2009 dengan menggunakan model 

pembelajaran Index Card Match. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang 

penggunaan model pembelajaran Index Cart Match untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Subah Kabupaten Batang tahun ajaran 

2008/2009 adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai salah satu bahan kajian dalam menambah wawasan ilmu di 

bidang ilmu pengetahuan, khususnya mengenai model pembelajaran Index Card 

Match. Selain itu, juga memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan 

meneliti permasalahan yang sama guna penyempurnaan penelitian ini. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa  

Manfaat yang diperoleh bagi siswa dengan penggunaan metode ini 

adalah mereka akan lebih antusias untuk mempelajari sejarah dan akan lebih 

aktif dalam kegiatan belajar – mengajar. 

b. Manfaat bagi guru  
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Dengan dilaksanakanya penelitian ini, diharapkan guru dapat lebih 

mengetahui secara tepat dalam memilih model pembelajaran agar siswa lebih 

aktif  yang sesuai dengan materi. 

c.  Manfaat bagi sekolah 

Dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran alternatif untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran sekolah dan peningkatan kualitas siswa. 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi dan agar 

tidak meluas sehingga skripsi ini tetap pada pengertian yang dimaksudkan 

dalam judul, maka perlu adanya penegasan istilah. Skripsi ini berjudul : ” 

Penerapan Model Pembelajaran Index Card Match (Mencari Pasangan) Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 Subah 

Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2008/2009”. Hal yang ditegaskan adalah : 

1) Model Pembelajaran Indeks Card Match  

Model pembelajaran index Card Match adalah model pembelajaran 

aktif dengan pendekatan struktural yaitu merupakan jenis pembelajaran aktif 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Strategi pembelajaran aktif ini melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut dimana siswa yang lebih 

aktif dari pada gurunya. Dengan digunakannya model pembelajaran dalam 

mengajar , maka guru akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan 
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pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam 

proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. 

2) Kegiatan Belajar – Mengajar 

Kegiatan belajar – mengajar adalah satu kesatuan dari dua kegiatan 

yang searah yaitu kegiatan belajar dan kegiatan mengajar. Kegiatan belajar 

adalah kegiatan yang utama dalam proses belajar mengajar, sedangkan kegiatan 

mengajar merupakan kegiatan sekunder yaitu kegiatan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Kegiatan belajar – mengajar 

merupakan interaksi antara siswa dengan guru. Siswa sebagai subjek didik yang 

menerima pesan (materi) sedangkan guru sebagi penyampai pesan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam mencapai tujuan 

pendidikan (Nasution, 1993 : 29) 

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang 

memerlukan pengetahuan dan ketrampilan profesional, sebab apa yang harus 

dikerjakan guru di dalam kelas maupun di luar kelas melibatkan berbagai 

keputusan edukatif yang perlu dilakukan secara cermat. Pengambilan keputusan 

pembelajaran pada saat melakukan proses belajar mengajar seperti memilih dan 

mengorganisasikan bahan ajar yang tepat, berkomunikasi dengan anak baik 

secara individu maupun klasikal,menentukan pendekatan pembelajaran yang 

efektif, mengelola waktu dan sebagainya tidak bisa dilakukan secara amatiran 

tetapi diperlukan pemikiran secara ilmiah. Pada hakekatnya kegiatan belajar 

mengajar, merupakan proses interaksi pembelajar dengan lingkungan, dan guru 

merupakan salah satu unsur didalamnya  (Sugandi, 2004 : 1). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Belajar 

1.Pengertian Belajar 

  Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu 

dengan menguasai prinsip-prinsip belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

  Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup. Salah satu pertanda bahwa seseorang 

telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat 

pengetahuan  (kognitif) dan ketrampilan (psikomotor) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (Sadiman, 1990 : 1). 

Banyak para pakar psikologi yang mendefinisikan tentang belajar salah 

satunya adalah Gagne (Anni, 2004:2) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan. Ciri – ciri kegiatan yang disebut belajar yaitu : 
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a. Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri 

individu yang belajar baik actual maupun potensial. 

b. Perubahan itu pada dasarnya didapatkannya kemampuan baru yang 

berlaku dalam waktu yang relatif lama. 

c. Perubahan itu terjadi karena usaha. 

Jadi jika disimpulkan belajar dalam arti luas adalah suatu proses yang 

memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari 

terbentuknya respon utama dengan syarat perubahan atau munculnya tingkah 

baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan 

sementara karena sesuatu hal. 

Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh dalam belajar adalah 

kondisi internal dan kondisi eksternal pembelajar. Kondisi internal mencakup 

kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan 

intelektual, emosional; dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi 

dengan lingkungan. Kesempurnaaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki 

oleh pembelajar akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar.  

Sedangkan kondisi eksternal antara lain variasi dan kesulitan materi     

(stimulus) yang dipelajari ( direspon ), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan 

dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil 

belajar. Tempat belajar yang kurang memenuhi syarat misalnya keadaan ruang 

kelas yang tidak nyaman, iklim dan cuaca panas dan menyengat serta suasana 

lingkungan yang bising akan mengganggu konsentrasi belajar. Demikianlah 
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kalau kita simpulkan, seseorang telah belajar kalau terdapat perubahan tingkah 

laku dalam dirinya. Perubahan tersebut hendaknya terjadi sebagai akibat 

interaksinya dengan lingkungannya, tidak karena proses pertumbuhan fisik atau 

kedewasaan. Kecuali itu perubahan tersebut haruslah bersifat relatif permanen, 

tahan lama dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja (Sadiman dkk, 1990 : 3). 

 

B. Proses Belajar 

1) Pengertian 

Secara sederhana proses belajar atau learning process merujuk pada 

aktivitas individu. Secara teknis para ahli psikologi sudah mencoba memberikan 

batasan atau definisi yang beraneka ragam namun pada kesimpulannya merujuk 

pada terjadinya proses perubahan tingkah laku individu. Proses belajar mengajar 

pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan, 

sumber pesan, saluran atau media dan penerima pesan adalah komponen-

komponen proses komunikasi ( Sadiman dkk, 1990 : 12 ). 

Proses belajar pada diri individu dapat terjadi dengan pelbagai cara. 

Kadang-kadang proses belajar itu dilakukan secara sengaja, sebagaimana ketika 

siswa memperoleh informasi ketika siswa memperoleh informasi yang disajikan 

oleh guru di dalam kelas, atau ketika individu melihat pelbagai istilah di dalam 

buku. Proses belajar itu juga dilakukan secara tidak sengaja, sebagaimana reaksi 

anak melihat jarum suntik (Anni, 2004 : 16).   
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2) Unsur – Unsur dalam Proses Belajar 

 Setiap individu adalah unik (unique) dan setiap proses belajar 

terjadi dalam diri setiap individu. Ada beberapa unsur–unsur yang 

berpengaruh terhadap proses belajar seseorang (Fontana : 1981 : 152) yakni: 

a. Faktor – Faktor Afektif 

 Konsep afektif berkaitan dengan pengalaman emosional, 

kecemasan, kepedulian, dan pemilikan dari individu atau kelompok pada 

waktu belajar. 

b. Motivasi 

  Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi untuk belajar adalah 

kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Motivasi baik yang berupa 

dorongan untuk belajar yang datang dari dalam maupun dari luar diri anak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu : sikap, 

kebutuhan, rangsangan, afeksi, kompetensi, dan penguatan. 

 Dorongan dari dalam atau motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersangkutan tanpa rangsangan 

atau bantuan orang lain. Motivasi ini mencakup dorongan ingin tahu 

(curiosity). Sedangkan dorongan dari luar atau motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar. Yang termasuk dalam 

motivasi ini antara lain laporan sekolah, lingkungan disekolah, teman 
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bermain, tes, ujian dan pujian dari guru. Motivasi intrinsik pada umumnya 

lebih efektif dalam mendorong seseorang untuk belajar dari pada motivasi 

ekstrinsik. 

c.  Kebiasaan Belajar 

 Semakin tinggi usianya anak akan menjadi lebih bertanggung 

jawab atas proses belajar, karena kebiasaan termasuk didalamnya disiplin 

belajar menjadi semakin penting.  Agar siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran diperlukan adanya proses pembiasaan. Untuk itu, perlu 

diidentifikasi beberapa kecakapan dasar penunjang yang harus menjadi 

kemampuan yang melekat dalam diri siswa. Beberapa kemampuan dasar 

tersebut antara lain: kemampuan bertanya dalam proses pembelajaran di 

kelas, kemampuan pemecahan masalah (problem solving) yang muncul 

dalam proses pembelajaran harus diseleseikan (di cari jawabannya) oleh 

siswa selama proses belajarnya, dan kemampuan berkomunikasi (baik 

verbal maupun nonverbal) merupakan sarana agar terjadi pemahaman 

yang benar (yang baik dan punya kadar keilmuan), dari hasil proses 

berpikir dan berbuat, terhadap gagasan siswa yang ditemukan dan ingin 

dikembangkan. 

d. Daya Ingat 

 Proses belajar banyak tergantung pada daya ingat (memory) 

seseorang. Memory dibagi menjadi dua yaitu “ daya ingat  jangka pendek 

“  (short-term memory) dan “ daya ingat jangka panjang “ (long-term 
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memory). Obyek dan informasi yang ditangkap melalui penginderaan 

disimpan dalam “ daya ingat  jangka pendek “   (short-term memory) 

kemudian dipindahkan ke “ daya ingat jangka panjang “ (long-term  

memory)  (Anni, 2004 : 30). 

 

C. Tahap –Tahap dalam Proses Belajar 

  Proses belajar erat hubungannya dengan apa saja yang dipelajari. 

(Gagne dan Briggs, 1974 : 83) mengemukakan ada lima tahap –tahap dalam 

proses belajar yaitu :  

a.  Keterampilan intelektual ( intellectual skill ) 

b. Strategi berpikir ( cognitive strategies ) 

c.  Informasi ( information ) 

d. Ketrampilan motorik ( motor skill ) dan  

e.  Sikap ( attitudes ) 

 

D. Hasil Belajar 

  Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah melakukan aktivitas belajar. Perolehan aspek – aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh 

karena itu apabila siswa belajar pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh berupa penguasaan konsep. Dalam 

kegiatan belajar – mengajar, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 
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siswa setelah mengikuti kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. 

  Gerlach dan Ely (Anni, 2004 : 5) mengemukakan bahwa tujuan 

pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang 

diinginkan yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Hasil belajar 

dapat diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah siswa 

sudah menguasai ilmu yang dipelajari sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Howard Kingslei (Nana Sudjana, 1999:22) membagi tiga macam 

hasil belajar yaitu : 

1. Keterampilan dan kebiasaan 

2. Pengetahuan dan pengertian 

3. Sikap dan cita-cita 

 Faktor - faktor yang mempengaruhi  hasil belajar adalah sebagai 

berikut: 

1) Faktor internal  

   Faktor dalam yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang meliputi faktor kondisi 

fisiologis, kecerdasan, minat, bakat,  motivasi, emosi dan kemampuan 

kognitif. 

2) Faktor eksternal  

   Yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang meliputi faktor lingkungan yang 

mengganggu aktivitas belajar dan instrumental (kurikulum, fasilitas dan 



22 
 

 

guru). Misalnya fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran belum 

memadai yaitu dengan tidak adanya OHP maupun LCD. 

       Beberapa fungsi hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a.    Hasil belajar adalah sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa. 

b. Hasil belajar sebagai lambang kepuasan oleh siswa 

c.    Hasil belajar adalah sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan 

d. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat dijadikan 

sebagai pendorong bagi siswa dalam meningkatkan mutu ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

   

E. Model Index Card Match  

Model pembelajaran Index Card Match adalah merupakan jenis 

pembelajaran aktif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa.  Model Index Card Match dalam proses belajar mengajar melibatkan 

lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut 

dimana siswa yang lebih aktif dari pada gurunya. Dengan digunakannya 

model pembelajaran dalam mengajar, maka guru akan merasakan adanya 

kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran dapat tercapai 

dan tuntas sesuai yang diharapkan. 
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Berdasarkan hasil penelitian McKeachie menyebutkan bahwa dalam 

sepuluh menit pertama perhatian siswa dapat mencapai 70%, dan berkurang 

sampai menjadi 20% pada waktu 20 menit terakhir. Kondisi tersebut 

merupakan kondisi umum yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini 

menyebabkan seringnya terjadi kegagalan dalam dunia pendidikan, terutama 

disebabkan siswa di ruang kelas lebih banyak menggunakan indera 

pendengarannya dibandingkan visual, sehingga apa yang dipelajari di kelas 

tersebut cenderung untuk dilupakan. (www. wikipedia.com). 

  Untuk meningkatkan keaktifan siswa didalam kelas guru hendaknya 

mengganti model pembelajaran yang sesuai yang dapat menarik minat siswa 

untuk belajar dan menantang siswa untuk mencari pemecahan masalah yang 

ada. Salah satunya dengan pembelajaran Index Card Match ini dimana siswa 

akan bergerak secara leluasa sehingga semua inderanya dapat digunakan dan 

diharapakan kelas bisa menjadi lebih hidup. 

  Siswa harus terlibat aktif mulai dari membaca materi, mempelajari, 

merangkum, membuat pertanyaan, mendiskusikan materi, berlatih 

memprediksi pengembangan materi dan membuat kesimpulan. Langkah – 

langkah yang dilakukan dalam menggunakan model ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Pada awal penerapan pembelajaran dengan memakai model ini 

guru memberitahukan akan memperkenalkan suatu pendekatan / 

strategi belajar, menjelaskan tujuan, manfaat dan prosedurnya.  
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2. Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan sedikit ulasan 

tentang materi yang akan dibahas. 

3. Guru membuat potongan-potongan kertas yang berisi soal yang 

berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. 

4. Guru membagikan kertas-kertas tersebut kepada sebagian siswa. 

5. Guru menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan 

sebelumnya pada setengah bagian kertas yang telah disiapkan. 

Setiap kertas berisi satu pertanyaan. 

6. Kocoklah semua kertas, sehingga akan tercampur antara soal yang 

dianggap mudah dan sulit. 

7. Guru memberi setiap siswa satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separoh siswa akan 

mendapatkan soal. Jawaban dari diskusi ini dilakukan secara lisan. 

8. Guru meminta siswa untuk menemukan pasangan mereka. Dalam 

menemukan pasangan, siswa memilih sendiri dengan arahan guru.  

Jika ada yang sudah menemukan pasangan, minta mereka untuk 

duduk berdekatan. Terangkan juga agar mereka tidak memberi tahu 

materi yang akan mereka dapatkan kepada teman  yang lain. 

9. Akhiri proses ini dengan membuat kesimpulan (Hisyam, 2007 : 

35). 

 

F. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

1) Pengertian  

   Ada tiga pengertian yang dapat diterangkan , yaitu :  
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a. Penelitian : menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu 

objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu 

untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting 

bagi peneliti. 

b. Tindakan  : menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian rangkaian 

berbentuk siklus kegiatan untuk siswa. 

c.  Kelas       : Dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang 

kelas, tetapi dalam pengertian yag lebih spesifik. Istilah kelas 

yang dimaksud adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang 

sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.  

 McNiff (Subyantoro,1992 : 1) memandang PTK sebagai bentuk 

penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan 

sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya. Dalam PTK 

guru dapat meneliti sendiri terhadap praktik pembelajaran yang ia lakukan 

dikelas. Dengan melakukan penelitian tindakan, guru dapat memperbaiki 

model – model pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan materi.  
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  Penelitian tindakan kelas juga dapat menjembatani kesenjangan antara 

teori dan praktik. Hal ini dapat terjadi karena setelah meneliti kegiatannya 

sendiri, dikelas sendiri, dengan melibatkan siswanya sendiri, melalui sebuah 

tindakan-tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, guru akan 

memperoleh umpan balik yang sistematik mengenai apa yang selama ini 

dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, guru dapat 

membuktikan apakah suatu teori belajar mengajar dapat diterapkan dengan 

baik dikelas, melalui penelitian tindakan kelas guru dapat mengadopsi teori 

yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang lebih efektif dan optimal 

(Subyantoro, 2009 : 6). 

  Disamping itu, PTK merupakan bahan refleksi untuk terus 

mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah atau kelas. Pemilihan tujuan 

yang tepat, materi yang sesuai serta metode ataupun teknik serta media dan 

evaluasi yang tepat adalah sasaran yang dicapai. 

2) Bidang kajian( PTK ) 

 Bidang kajian Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) adalah sebagai 

berikut : 

a. Masalah belajar siswa di sekolah ( misalnya : kesalahan – 

kesalahan pembelajaran, miskonsepsi, dan lain – lain ) 

b.  Strategi pembelajaran di kelas ( misalnya : masalah pengelolaan 

dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi dalam 

metode pembelajaran, interaksi di dalam kelas, dsb ) 



27 
 

 

c. Alat bantu, media, dan sumber belajar ( misalnya :  masalah 

penggunaan media, perpustakaan, dll ) 

d. Sistem evaluasi (misalnya : masalah evaluasi awal dan hasil 

pembelajaran, pengembangan instrumen evaluasi, dsb ) 

e. Masalah kurikulum (misalnya : masalah implementasi KTSP, 

interaksi guru – siswa, siswa – bahan pembelajaran, dan 

lingkungan pembelajaran ) 

f. Masalah menejemen kelas atau sekolah ( misalnya : mengatasi 

kegaduhan saat jam pelajaran dimulai ) 

  Dalam prakteknya, PTK adalah tindakan yang bermakna melalui 

prosedur penelitian yang mencakup empat langkah yaitu : 

a) Menyusun rancangan tindakan (planning). 

b) Melaksanakan tindakan (acting) dan pengamatan (observing). 

c) Merefleksikan (reflecting) hasil pengamatan. 

d) Perbaikan atau perubahan prencanaan (replanning) untuk 

pengembangan tingkat keberhasilan. 

3) Karakteristik PTK 

   Karakteristik adalah ciri utama yang membedakan penelitian ini 

dengan berbagai jenis penelitian lainnya, yaitu: 

a. Adanya tindakan atau aksi tertentu untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar di kelas.  

b. PTK adalah penelitian yang bersifat kolaboratif. Guru tidak harus 

sendirian berupaya memperbaiki praktis pembelajarannya. Ia dapat 
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dibantu oleh pakar pendidikan, dosen LPTK, kepala sekolah, 

pengawas, atau guru yang lain. 

c. Problema yang diangkat adalah problema yang dihadapi oleh guru 

di kelas. PTK akan dapat dilaksanakan jika pendidik sejak awal 

menyadari adanya persoalan yag terkait dengan proses dan produk 

pembelajaran yang dihadapi di kelas. 

4) Tujuan PTK 

 Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah pengembangan 

ketrampilan proses pembelajaran yang dihadapi oleh guru di 

kelasnya. 

b.  Perbaikan dan peningkatan pelayanan profesional guru kepada 

siswa dalam menangani proses belajar mengajar.  

c. Meningkatkan kolaborasi antar tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam memecahkan masalah pembelajaran. 

d. Perbaikan praksis pembelajaran pada khususnya dan perbaikan 

program sekolah pada umumnya. 

e. PTK dapat meningkatkan kualitas program sekolah secara 

keseluruhan. 

5) Manfaat, Keterbatasan, dan Persyaratan PTK 

PTK bermanfaat bagi guru, pembelajaran/siswa, dan sekolah. 

Manfaat PTK bagi guru adalah sebagai berikut : 
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a. Membantu guru memperbaiki pembelajaran. 

b. Membantu guru berkembang secara profesional. 

c. Meningkatkan rasa percaya diri guru. 

d. Meningkatkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

ketrampilan. 

     Bagi pembelajaran /siswa, PTK bermanfaat untuk 

meningkatkan proses/hasil belajar. Di samping itu guru yang 

melaksanakan PTK dapat menjadi model bagi para siswa dalam 

bersikap kritisterhadap hasil belajarnya. Bagi sekolah, PTK 

membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan 

atau kemajuan pada diri gurudan pendidikan disekolah tersebut. Di 

samping manfaat, PTK mempunyai keterbatasan, yaitu validitasnya 

yang masih sering dipertanyakan dan tidak memungkinkan untuk 

melakukan generalisasi karena sampelnya hanya kelas dari guru 

yang berperan sebagai pengajar dan peneliti.  

 PTK memerlukan berbagai kondisi agar dapat berlangsung 

dengan baik dan melembaga. Kondisi tersebut antara lain 

dukungan dari semua personel di sekolah; iklim yang terbuka yang 

memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi, berdiskusi, 

berkolaborasi dan saling mempercayai diantara personel sekolah; 

dan saling percaya antara guru dengan siswa. Birokrasi yang 

terlampau ketat merupakan hambatan bagi PTK. 
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6) Prinsip-Prinsip PTK 

 Ada enam penting prinsip-prinsip dalam PTK adalah sebagai 

berikut : 

a. PTK tidak boleh menganggu kegiatan guru mengajar dikelasnya. 

b. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu 

yang berlebihan sehingga mengganggu proses pembelajaran. Oleh 

sebab itu, sejauh mungkin harus digunakan prosedur pengumpulan 

data yang dapat ditangani sendiri oleh guru sementara ia tetap aktif 

berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh. 

c. Metode yang digunakan harus cukup andal (reliable) sehingga 

memungkinkan guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesisi 

secara meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat 

diterapkan pada situasi kelasnya, serta memperoleh data yang dapat 

digunakan untuk menjawab hipotesisiyang digunakannya. 

d. Masalah penelitian yang diangkat oleh guru seharusnya merupakan 

masalah yang memang benar-benar merisaukannya dan bertolak 

dari tanggung jawab profesionalnya. 

e. Dalam menyelenggarakan PTK guru harus selalu bersikap 

konsisten menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang 

berkaitan dengan pekerjaannya.  

f. Dalam pelaksanaan PTK sejauh mungkin guru harus menggunakan 

wawasan yang lebih luas daripada persepektif kelas. ( Aqip, 2009 : 

7-8 ). 
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BAB III 

           METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah yang tepat 

yang harus ditempuh dalam suatu penelitian ilmiah, guna mencapai suatu 

sasaran yang diinginkan. Metode penelitian ini sangat penting artinya, sebab 

dengan melaksanakan kegiatan ini usaha untuk menemukan data guna menguji 

kebenaran suatu pengetahuan akan berjalan baik dan menurut arah yang 

sistematis. 

Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti adalah 

bagaimanakah menerapkan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan objek 

serta tujuan penelitian. Dalam penelitian yang perlu sekali di perhatikan 

metode penelitian sampel, sumber data, metode pengumpulan data, serta 

analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research). Istilah penelitian ini di pakai 

untuk lebih menekankan kelas sebagai tempat dari penelitian. 

Dalam penelitian tindakan kelas terdapat empat komponen penting 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Empat langkah yang 

saling berkaitan itu dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas sering disebut 

istilah satu siklus. Secara visual tahapan pada setiap siklus dapat digambarkan 

seperti dibawah ini : 
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( Arikunto, 2008 : 18 ) 

 

   Dalam penelitian tindakan kelas ada tiga pengertian yang dapat 

diterangkan , yaitu :  

a) Penelitian : menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu 

objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi 

tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 

bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi peneliti. 

b) Tindakan  : menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang 

sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian 

rangkaian berbentuk siklus kegiatan untuk siswa. 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Selesei 
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c) Kelas      : Dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang 

kelas, tetapi dalam pengertian yag lebih spesifik. Istilah kelas 

yang dimaksud adalah sekelompok siswa yang dalam waktu 

yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang 

sama. 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.  

  

B. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah SMP 

Negeri I Subah yang berada di Jl. Raya Jatisari Subah Kecamatan Subah 

Kabupaten Batang. Penelitian ini dilakukan pada kelas VIII E SMP Negeri 1 

Subah Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2008/2009 dengan jumlah siswa 

sebanyak 40 orang yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 19 siswa 

perempuan.  

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah siswa 

kelas VIII E. Siswanya berjumlah 40 orang yang terdiri dari siswa laki-laki 21 

siswa dan siswa perempuan 19 siswa. Peneliti memilih kelas tersebut untuk 

dijadikan sebagai subyek penelitian karena rata-rata nilai IPS Sejarah masih 

rendah dibandingkan kelas yang lain. Sehingga nantinya kelas tersebut 

diharapkan dapat membantu kelancaran dalam proses pengambilan data dan 

prosedur penelitian. 
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D. Prosedur Kerja dalam Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran Index Card Match, dimana dalam 

penelitian ini melibatkan guru mata pelajaran Sejarah di kelas yang digunakan 

sebagai tempat penelitian, untuk bersama melaksanakan penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat atau 

observer sedangkan guru bertindak sebagai pengajar. Proses dalam penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dengan dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Tiap-tipa siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Tiap siklus dilaksanakan dengan pembelajaran yang 

ingin dicapai (Arikunto,2006:16). 

 

Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Guru merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match. 

2) Guru menyususu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ). 

3) Guru membuat potongan-potongan kertas yang berisi pertanyaan 

untuk diberikan kepada siswa. 

4) Merancang soal evaluasi. 

b. Tindakan 

1) Guru memberikan apersepsi dan motivasi.  

2) Guru mengulang materi terlebih dahulu, dengan memberikan 

sedikit ulasan tentang materi yang akan dibahas. 
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3) Guru membuat potongan-potongan kertas yang berisi soal yang 

berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. 

4) Guru membagikan kertas-kertas tersebut kepada sebagian siswa. 

5) Guru menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan 

sebelumnya pada setengah bagian kertas yang telah disiapkan. 

Setiap kertas berisi satu pertanyaan. 

6) Guru memberi setiap siswa satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separoh siswa akan 

mendapatkan soal. 

7) Guru meminta siswa untuk menemukan pasangan mereka. Dalam 

menemukan pasangan, siswa memilih sendiri dengan arahan guru, 

sehingga tidak akan terjadi kesenjangan. 

8) Setelah siswa menemukan pasangan, guru meminta setiap 

pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang 

diperoleh. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-

pasangan yang lain. 

9) Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan. 

c. Pengamatan 

Observasi pada siklus I dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai 

guru sejarah. Observasi pada penelitian ini dilakukan terhadap aktivitas siswa 

dalam kelompok dengan model pembelajaran Index Card Match. Peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama dalam kegiatan belajar – mengajar. 

Evaluasi hasil belajar siswa pada siklus I dilakukan dengan cara membagikan 

soal evaluasi. Evaluasi dilaksanakan di akhir pertemuan pada siklus I.  



36 
 

 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa. 

Analisis dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan 

yang terdapat pada siklus I. Hasil dari siklus I digunakan sebagai dasar 

dalam pelaksanaan siklus berikutnya, yaitu siklus II. 

 

Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Guru merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match. 

2) Guru menyususun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ). 

3) Guru membuat potongan-potongan kertas yang berisi pertanyaan 

diberikan kepada siswa. 

4) Merancang soal evaluasi. 

b. Tindakan 

1) Guru memberikan apersepsi dan motivasi.  

2) Guru mengulang materi terlebih dahulu, dengan memberikan 

sedikit ulasan tentang materi yang akan dibahas. 

3) Guru membuat potongan-potongan kertas yang berisi soal yang 

berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. 

4) Guru membagikan kertas-kertas tersebut kepada sebagian 

siswa. 
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5) Guru menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan 

sebelumnya pada setengah bagian kertas yang telah disiapkan. 

Setiap kertas berisi satu pertanyaan. 

6) Guru memberi setiap siswa satu kertas. Jelaskan bahwa ini 

adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separoh siswa 

akan mendapatkan soal. 

7) Guru meminta siswa untuk menemukan pasangan mereka. 

Dalam menemukan pasangan, siswa memilih sendiri dengan 

arahan guru. 

8) Setelah siswa menemukan pasangan, guru meminta setiap 

pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang 

diperoleh. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-

pasangan yang lain. 

9) Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan. 

c. Pengamatan 

Observasi pada siklus II dilakukan oleh peneliti yang bertindak 

sebagai kolabolator. Observasi pada penelitian ini dilakukan terhadap 

aktivitas siswa dalam kelompok dengan model pembelajaran Index 

Card Match. Peneliti melakukan pengamatan ulang tentang perilaku 

siswa di dalam kelas apakah sudah ada perubahan dalam pembelajaran 

yang kedua. Evaluasi hasil belajar siswa pada siklus II dilakukan 

dengan cara membagikan soal evaluasi. Evaluasi dilaksanakan di akhir 

pertemuan pada siklus II.  
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a. Refleksi 

Menganalisis kembali untuk mendapatkan kesimpulan apakah 

hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Maka diharapkan pada akhir 

siklus II ini hasil belajar siswa kelas VIII E dapat meningkat sehingga 

dapat dikatakan kalau penelitian yang dilakukan telah berhasil. 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data sangat 

berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian terutama 

memperoleh kebenaran. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode 

wawancara, observasi, dokumentasi dan tes.  Pengumpulan data biasanya 

menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkrip wawancara yang 

diketik, atau pita video atau audio tantang percakapan yang berisi penggalan 

data yang jamak nantinya dipilah-pilah dan dianalisis. Proses ini dilaksanakan 

dengan jalan membuat kode atau mengkategorikan data (Moleong, 2005 : 234-

235). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Wawancara  

      Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan jalan bertanya 

langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pewawancara (yang 

mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu). Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, 
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wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran sejarah kelas VIII E untuk 

mengetahui proses pembelajaran sejarah yang menggunakan model 

pembelajara Index Card Match (mencari pasangan).  Adapun pedoman 

wawancara yang digunakan yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

(Moleong, 2002 : 190). 

2. Observasi  

 Metode observasi dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung 

pada objek yang akan diteliti. Dengan melakukan observasi ini 

memungkinkan peneliti untuk mampu memahami situasi-situasi yang rumit. 

Situasi yang rumit memungkinkan terjadi jika peneliti ingin memperhatikan 

tingkah laku sekaligus (Moleong, 2002 : 175).  

Dalam penelitian tindakan Kelas ini (PTK), peneliti bertindak sebagai 

observer yang mengamati proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan). Observasi ini dilakukan 

untuk mengambil data : nama sekolah serta alamat sekolah. 

3. Dokumentasi 

 Adalah pemberian atau bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti 

kutipan dari surat kabar, gambar dan sebagainya). Dokumen sudah lama 

digunakan sebagai sumber dataa dan dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2005:217).  

 Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara 

mencari data-data yang dapat membantu dalam penelitian. Data tersebut 
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antara lain mengenai foto-foto siswa dan guru dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

4. Tes  

Tes adalah alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian untuk 

menentukan tingkat keberhasilan siswa.dalam proses belajar-mengajar atau 

untuk menentukan suatu program pendidikan (Nasution, 1993 : 167). 

 Di dalam penelitian tindakan kelas ini, tes diberikan kepada siswa 

dalam setiap akhir siklus untuk menentukan keberhasilan siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 1 Subah kabupaten Batang. Tes yang diberikan berbentuk soal 

pilihan ganda, yang masing-masing soal berjumlah 20 butir. Sedangkan 

alokasi waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal adalah 60 menit. 

5. Validitas  

 Validitas diidentifikasikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen  mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang tidak 

mengalami kevalidan atau kesahihan mempunyai validitas rendah. (Arikunto, 

2001 : 64). 

 

F. Tolok Ukur Keberhasilan 

Tolok ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah apabila 

siswa mengalami peningkatan hasil belajar yang ditunjukan dengan 

peningkatan nilai rata-rata kelas mereka yang masih di bawah nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal ( KKM ) 6.5 menjadi lebih baik Selain itu, dalam 
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proses belajar siswa lebih aktif dalam berdiskusi kelompok, bekerjasama 

dengan teman sekelompok dan kesiapan belajar serta ketrampilan sosial. 

 

G. Metode Analisis Data 

 Agar data-data yang diperoleh melalui instrumen penelitian seperti 

telah tersebut di atas dapat digunakan untuk membenarkan atau 

menyalahkan penelitian, maka perlu dilakukan pengolahan dan analisis data. 

Analisis data, menurut Patton (1980: 268) adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan 

dijelaskan, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif sehingga 

menghasilkan data yang diskriptif analisis yaitu pengamatan langsung yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan (Arikunto, 2002 : 

240). 

Melalui metode kualitatif ini diharapkan data yang diperoleh dapat 

mempermudah pengolahan dua atau lebih variabel untuk menjawab 

permasalahan penelitian secara benar. Dalam menganalisa data yang telah 

terkumpul tersebut dengan cara menghubungkan data yang satu dengan yang 

lain secara sistematis, kemudian dalam bentuk laporan penelitian ini.    

Metode analisis data terdiri dari :  

1) Analisis tes hasil belajar 

Analisi tes hasil belajar siswa bertujuan untuk mengetahui 

tingkat ketuntasan belajar siswa yang diperoleh dari tiap siklus. 
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Penguasaan materi pelajaran dapat dilihat dari nilai yang diperoleh 

siswa untuk setiap siklus. Untuk menetapkan nilai hasil belajar siswa 

dapat digunakan rumus sebagai berikut :  

  
                        Skor yang diperoleh siswa 

Nilai  =  -------------------------------------  X  100 %                                 
                                           Skor maksimal                        
 

(Agung Purwoko, 2001 : 103) 
  

  Siswa yang memperoleh nilai < 65 % dinyatakan mengalami kesulitan 

dalam belajar dan siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 

65% dinyatakan telah tuntas belajar. Untuk mengukur ketuntasan belajar 

klasikal digunakan rumus :                     

                    
                         n 

%  =  ---  X 100 % 
                     N           

Keterangan :  

%          : Persentase suatu nilai 

n            : Jumlah siswa yang mendapat nilai < 65 % 

N           : Jumlah siswa 

                                                                              (Agung Purwoko, 2001 : 103) 

 

Ketuntasan klasikal dinyatakan berhasil jika persentase siswa yang 

tuntas belajar atau siswa yang mendapat nilai = 65 % jumlahnya lebih besar 

atau samadengan 75 % jumlah siswa didalam kelas. 
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2) Lembar observasi peningkatan motor activities 

Untuk pengukuran aktivitas dengan indicator motor activities 

dan   diukur dengan menggunakan rubric sebagai berikut : 

1) 5 = baik sekali 

2) 4 = cukup baik 

3) 3 = baik 

4) 2 = kurang 

5) 1 = sangat kurang 

Lembar aktivitas dianalisis menggunakan skor dengan 

menggunakan skala rentang 5 sampai 1 dengan 10 indikator motor 

aktixities. Skor maksimum 50 dan skor minimum 10. kemudian 

dianalisis menggunakan analisis persentase. Untuk analisis persentase 

digunakan rumus distribusi persentase yaitu :  

 
                        S 

P = ----  x  100  % 
      N 

 
   

Keterangan :  

P : Persentase pelaksanaan setiap indikator. 

S : Jumlah skor perolehan untuk setiap indikator. 

N : Jumlah skor total. 

      (Suharsimi Arikunto, 2002 : 246). 
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Subah Kabupaten Batang 

yang terletak di jalan Raya Jatisari Subah.  SMP Negeri 1 Subah  terdiri dari 3 

kelas yang mana tiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 berjumlah 15 ruang  

kelas yang masing-masing kelasnya adalah 5 ruangan. Selain itu terdapat 

ruang kepala sekolah, ruamg guru, ruang tata usaha, ruang pramuka, ruang 

OSIS, ruang koperasi, ruang UKS, dan ruang laboratorium. Laboratorium 

yang terdapat disekolah tersebut yaitu laboratosium IPA dan laboratorium 

komputer. Sekolah tersebut juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

olahraga dan tempat ibadah seperti lapangan sepak bola, basket dan volly dan 

tempat ibadah yaitu mushola. 

 

Gambar1. Foto SMP Negeri 1 Subah 

 
Untuk mendukung kelancaran proses kegiatan belajar mengajar selain 

sarana dan prasarana yang telah disebutkan diatas, SMP Negeri 1 Subah 
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Kabupaten Batang juga dilengkapi dengan sarana lainnya seperti buku paket, 

buku bacaan umum, majalah, surat kabar, peta umum, peta sejarah, dan 

televisi. Selain hal tersebut, untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan 

peserta didik secara optimal baik dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik SMP Negeri 1 Subah kabupaten Batang juga mengembangkan 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan meliputi 

(1) pramuka; (2) kegiatan dalam bidang seni seperti marching band, seni 

musik, seni tari, drama; (3) kegiatan dalam bidang olahraga seperti sepak bola, 

basket, volly; dan (4) PMR. 

Visi dan misi dari sekolah tempat penelitian yaitu (1) unggul dalam 

prestasi; (2) beriman; dan (3) berbudi pekerti luhur. Adapun misi dari sekolah 

tempat penelitian yaitu (1) melaksanakan manajemen sekolah yang dapat 

mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan; (2) mengembangkan potensi 

yang dimiliki siswa melalui pembangunan dan bimbingan yang efektif dan 

efisien; (3) menumbuhkan semangat unggulan secara intensif baik di bidang 

akademis maupun non akademis; (4) mengembangkan kreativitas siswa; (5) 

melaksanakan kegiatan pengembangan potensi bakat dan minat siswa dalam 

bidang olahraga dan seni; (6) menumbuhkan penghayatan ajaran agama yang 

dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak; dan (7) 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibuat sekolah untuk menunjang 

peningkatan mutu pendidikan. 

Guru SMP Negeri 1 Subah kabupaten Batang terdiri dari 30 orang 

guru. Selain itu juga terdapat 8 orang pegawai tata usaha, 2 orang pegawai 

perpustakaan, 1 orang teknisi komputer dan ruang laboratorium, serta 2 orang 

tenaga kebersihan. Jumlah keseluruhan dari peserta didik SMP Negeri 1 

Subah kabupaten Batang tahun ajaran 2008/2009 yang diperoleh peneliti pada 

waktu penelitian adalah 600. Adapun jumlah peserta didik dari masing-masing 
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tingkatan kelasnya yaitu untuk kelas VII terdiri dari 5 kelas dengan jumlah 

peserta didik 200, kelas VIII terdiri dari 5 kelas dengan jumlah peserta didik 

200, dan kelas IX terdiri dari 5 kelas dengan jumlah peserta didik 200. 

 

B. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Data Awal 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, bahwa data yang di 

peroleh dari guru IPS Sejarah di Kelas VIII E SMP N 1 Subah pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung menunjukkan masih banyak siswa 

yang kurang aktif memperhatikan materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru. Siswa cenderung bermalas-malasan dalam mendengarkan penjelasan 

guru, sehingga hasilnya kurang maksimal. 

Proses pembelajaran di kelas cenderung monoton, karena dalam 

hal ini siswa hanya sebagai pendengar. Guru selalu menggunakan model 

pembelajaran yang konvensional sehingga hal ini membuat siswa bosan. 

Guru menerangkan semua materi yang sedang dibahas, sedangkan siswa 

dituntut untuk mendengarkan. Hanya sesekali guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan apabila siswa tidak ada 

yang bertanya maka guru akan melanjutkan menerangkan materi. 

Sehingga hal ini membuat siswa jenuh dan kurang aktif di dalam proses 

pembelajaran. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi awal nilai ulangan 

harian siswa pada mata pelajaran sejarah masih rendah. Banyak siswa 

yang belum mencapai ketuntasan belajar. Berikut ini adalah daftar hasil 

ulangan siswa kelas VIII E : 
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Tabel 1.Hasil evaluasi sejarah siswa kelas VIII E SMP N 1 Subah 

sebelum penelitian 

No Hasil tes sebelum penelitian Pencapaian 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Rata-rata nilai 

Jumlah siswa tuntas 

Jumlah siswa tidak tuntas 

Jumlah siswa kelas VIII E 

Persentasi siswa yang tuntas 

Persentasi siswa yang tidak tuntas 

80 

45 

62,1 

19 

21 

40 

47, 5 % 

52, 5 % 

(Sumber: Dokumen nilai guru) 

   

Berdasarkan tabel diatas, bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar hanya 47,5 % dan rata-rata kelasnya adalah 62,1 dapat dilihat pada 

(Lampiran 11). Hal ini masih jauh dibawah standar ketuntasan belajar sejarah 

yang telah ditetapkan yaitu 65. Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan 

adanya suatu tindakan lebih lanjut untuk meningkatkatkan prestasi belajar siswa. 

Guru perlu melakukan strategi pembelajaran yang tepat dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar yang efektif dan hasil belajar yang dicapai dapat 

maksimal. 

2. Hasil Penelitian Siklus I 

 Penelitian yang telah dilaksanakan di kelas VIII E SMP Negeri 1 

Subah kabupaten Batang merupakan sebuah penelitian tindakan kelas 
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(classroom actions researc). Penelitian tindakan yang telah dilakukan ini terdiri 

dari dua siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Siklus I dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan yaitu pada tanggal 15 Mei 2008 dengan alokasi waktu 2x40 

menit. Pada Siklus I guru menyampaikan materi tentang proses persiapan 

kemerdekaan dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan menggunakan model pembelajaran Index Card Match. Adapun kegiatan 

yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus I yang meliputi tahapan 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi diuraikan sebagai berikut:  

a.  Perencanaan (planning) 

Di dalam tahapan perencanaan guru melakukan berbagai langkah-

langkah yaitu (1) merumuskan  tujuan yang hendak dicapai dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model Index Card Match. Adapun tujuan 

tersebut yaitu tujuan akademik dan tujuan bekerja sama. Tujuan akademik 

difokuskan agar peserta didik dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 

6,5 nilai rata-rata kelas. Tujuan ketrampilan kerja sama yaitu diharapkan dengan 

model pembelajaran Index Card Match dalam pembelajaran sejarah peserta 

didik mempunyai ketrampilan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan saling 

menghargai perbedaan yang ada diantara peserta didik, (2) kemudian guru 

mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (3) mempersiapkan 

model pembelajaran yaitu kartu untuk digunakan peserta didik, (4) kemudian 

guru juga merancang alat evaluasi yang diberikan kepada peserta didik untuk 

mengukur keberhasilan belajar dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match. 

b. Tindakan (acting) 
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Kegiatan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran pada 

siklus yang pertama ini yaitu guru mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu 

kartu dan mengkondisikan peserta didik agar siap mengikuti proses 

pembelajaran. Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik 

serta mengulang materi terdahulu sebelum masuk kepada materi baru.  

Kegiatan pokok dalam pembelajaran yaitu guru memberi ulasan secara 

garis besar tentang materi proses persiapan kemerdekaan dan proses 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat guru sedang 

menerangkan materi, masih banyak peserta didik yang kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru. Kemudian guru membentuk kelompok kecil yang  

beranggotakan 2 orang secara heterogen. (lampiran 10). Untuk menunjang 

saling ketergantungan yang positif antar peserta didik dalam kelompoknya, guru 

memberikan soal yang berkaitan dengan materi kedalam kelompok-kelompok 

tersebut dan mengawasi secara selektif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian 

guru membimbing peserta didik dan memberikan arahan kepada kelompok yang 

membutuhkan.  

c.  Pengamatan (observing) 

Didalam tahapan pengamatan, peneliti mengamati proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung dan mencatat temuan-temuan yang ada pada lembar 

pengamatan yang telah tersedia. Ada dua aspek yang perlu diamati dalam proses 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card Match, yaitu 

aspek peserta didik dan aspek guru. Pada aspek pengamatan ini, hasil observasi 

kinerja guru mencapai 64 %. (Lampiran 13). 
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1). Aspek Peserta Didik 

  Pada saat pelaksanaan siklus I, secara umum proses 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card Match pada 

materi proses persiapan kemerdekaan dan proses terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sudah berjalan dengan baik. Peserta didik 

yang hadir dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index 

Card Match mencapai 40 peserta didik atau 100 %, karena jumlah peserta 

didik dalam satu kelas VIII E adalah 40 peserta didik. 

  Sebelum pelaksanaan kelompok siklus I dimulai, guru 

menerangkan materi secara garis besar dan memberikan arahan kepada 

peserta didik agar aktif dalam diskusi kelompok. Kelompok yang 

terbentuk yaitu masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang 

(berpasangan). Situasi kelas pada saat pelaksanaan kelompok belum 

kondusif, hanya sebagian kecil dari peserta didik tampak lebih antusias 

dan aktif dalam bekerja sama dengan pasangannya. Hal ini disebabkan 

karena mereka tidak membawa buku referensi. Peserta didik yang 

membawa buku referensi pada siklus I mencapai 20 peserta didik atau 50 

% dan yang tidak membawa buku referensi sebanyak 20 peserta didik atau 

50 %. Aspek pengamatan peserta didik pada siklus I mencapai 68,5 %.  

( Lampiran 15). 

  Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match lebih meningkat dibandingkan dengan 

hanya menggunakan model pembelajaran yang konvensional atau ceramah. Hal 

ini dikarenakan dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan mdel Index 

Card Match, peserta didik dapat bertukar pikiran dengan teman dalam 
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kelompoknya dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang sedang 

didiskusikan. Peserta didik yang aktif bekerja sama dengan pasangannya pada 

siklus I mencapai 26 peserta didik atau 65 %. Keaktifan peserta didik juga 

terlihat ketika guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, 

sebanyak 2 peserta didik atau 5 %, yang mengajukan pertanyaan kepada guru 

yaitu Daniel Harfi Christian  dan Santi Savitri. Kelompok yang melakukan 

presentasi pada siklus I masih sedikit, yaitu hanya 2 pasangan kelompok atau 10 

%. Sedangkan peserta didik yang mengajukan pertanyaan pada kelompok lain 

hanya 3 atau 7,5 % yaitu Govinda Raju Setiawan, Ratna Oktaviandini, dan 

Riskika.   

Berikut adalah tabel analisa keaktifan peserta didik pada siklus I. 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Peserta Didik  

No Hal yang diamati Persentase 

1. Peserta didik yang hadir dalam satu 

kelas 

100 % 

2. Peserta didik yang menggunakan 

buku referensi 

50 % 

3. Peserta didik yang aktif bekerja 

sama dengan pasangannya. 

65 % 

4. Peserta didik yang bertanya kepada 

guru 

5 % 

5. Peserta didik yang bertanya kepada 

pasangan kelompok lain 

7,5 % 

6. Pasangan kelompok yang 

melakukan presentasi 

            10 % 

          Sumber : Data Hasil Penelitian, 2009 
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  Berikut adalah gambar diagram batang hasil pengamatan terhadap 

aktivitas peserta didik pada siklus I. 

Gambar 2. Diagram Batang Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik 

Siklus I 
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                           Gambar 2 

2. Aspek guru  

  Hal yang diamati oleh peneliti terhadap guru pada pelaksanaan 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card Match siklus I 

adalah berbagai kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

melakukan tindakan di dalam kelas. Didalam kegiatan merencanakan atau 

sebelum proses pembelajaran di mulai, guru melakukan berbagai langkah seperti 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, 

mempersiapkan media yang digunakan, merumuskan tujuan yang akan di capai 
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serta memahami kondisi peserta didik baik dari segi kemampuan akademik, 

latar belakang peserta didik dan kondisi yang lainnya. Hal ini dikaitkan agar 

dalam proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card 

Match peserta didik dapat aktif  dan hasil belajar dapat ditingkatkan.  

  Di dalam tahap pelaksanaan guru menyiapkan alat yaitu kartu yang 

berisi soal yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas untuk dibagikan 

kepada siswa secara heterogen. Kartu dibagikan kepada 20 peserta didik, 

kemudian peserta didik mencari pasangannya untuk menjadi teman diskusinya. 

Kemampuan guru dalam memberikan kartu soal dengan menggunakan model 

Index Card Match pada siklus I sudah cukup baik. Kemampuan guru dalam 

memberikan arahan kepada peserta didik untuk tidak memilih teman yang 

dianggap pandai saja yang biasa menjadi pasangannya juga sudah baik. Hal ini 

sudah terlihat dari pemberian kartu soal kepada siswa didasarkan secara 

heterogen yaitu pemerataan kemampuan akademik peserta didik dan jenis 

kelamin peserta didik. Sebelum masuk diskusi antar kelompok-kelompok kecil, 

guru memberikan apersepsi dan motivai kepada siswa serta mengulang materi 

yang terdahulu secara ringkas. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih 

bersemangat dalam melakukan aktivitas belajarnya di kelas. Pada siklus I 

kemampuan guru dalam memberikan dorongan untuk aktif kepada peserta didik 

cukup baik.. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta didik yang kurang aktif, baik 

dalam bertanya maupun presentasi di depan peserta didik yang lain. Didalam 

membimbing jalannya pelaksanaan model Index Card Match ini juga masih 
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terasa kurang. Peserta didik masih banyak yang kurang aktif dalam 

mendiskusikan materi kepada pasangan kelompok lain maupun dengan 

pasangannya sendiri. Setelah proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

modelIindex Card Match selesei, guru menyimpulkan materi yang telah dibahas 

dan didiskusikan oleh peserta didik. 

  Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus I, guru memberikan tes kepada 

peserta didik untuk mengukur keberhasilan belajar. Adapun hasil tes pada siklus 

I diperoleh nilai tertinggi yaitu 80 sebanyak 3 peserta didik dan nilai terendah 50 

sebanyak 3 peserta didik. Adapun peserta didik yang tuntas belajar yaitu yang 

mendapatkan nilai > 6,5 sebanyak 26 peserta didik atau persentase ketuntasan 

klasikal yaitu 65 % dan peserta didik yang tidak tuntas belajar yaitu yang 

mendapat nilai dibawah 6,5 sebanyak 14 peserta didik atau 35 % serta nilai rata-

rata kelas adalah 65, 8. (Lampiran 11). 

d. Refleksi (reflecting) 

  Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada siklus I, 

maka diadakan refleksi yang berupa koreksi terhadap tindakan yang telah 

dilaksanakan. Dari refleksi yang telah dilaksanakan, didapat hasil sebagai 

berikut : (1) masih banyak peserta didik yang pasif, baik didalam bertanya 

kepada guru maupun kepada pasangan kelompok yang lain, (2) pasangan yang 

melakukan presentasi masih sedikit, hanya dua pasangan kelompok yaitu 

pasangan kelompok Gilang Ramadhan dan Santi Savitri serta pasangan Yatin 

Rahayu dan Teguh Santoso, (3) guru harus lebih kreatif dalam memberikan 

dorongan untuk aktif kepada peserta didik, yaitu bahwa semua kegiatan akan 
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dinilai, (4) berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru pada siklus I belum 

mencapai indikator penelitian yang ditetapkan. Oleh karena itu dilaksanakan 

pada siklus berikutnya yaitu siklus II. 

3.  Hasil Penelitian Siklus II  

  Di dalam pelaksanaan siklus I indikator penelitian yang telah 

ditetapkan belum tercapai, maka dilanjutkan dengan siklus II. Siklus II 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan alokasi waktu yaitu 2x40 menit. 

Pada pelaksanaan siklus II guru menyampaikan materi tentang usaha persiapan 

kemerdekaan dan peristiwa-peristiwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan menggunakan model Index Ccard Match. Secara umum 

kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II lebih meningkat dibandingkan dengan 

siklus I. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama proses pembelajaran pada 

siklus II yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi.  

a. Perencanaan 

  Pelaksanaan siklus II didasarkan pada hasil refleksi siklus I. Sebelum 

proses pembelajaran pada siklus II dimulai, guru mengoreksi kekurangan yang 

ada pada siklus I. Di dalam tahapan perencanaan siklus II ini, guru tetap 

merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan model Index Card Match.  Tujuan tersebut yaitu 

tujuan akademik dan tujuan ketrampilan bekerja sama. Guru menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) , pembentukan pasangan pada siklus II masih 

sama seperti pada siklus I.  
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  Proses pembelajaran pada siklus II lebih difokuskan kepada peserta 

didik untuk lebih aktif, baik dalam berdiskusi, presentasi maupun bertanya. 

Guru akan lebih memberikan dorongan untuk lebih aktif kepada peserta didik 

dan pasangan kelompoknya. Diharapkan pada pelaksanaan siklus II keaktifan 

peserta didik atau pasangan kelompoknya dapat meningkat. Di dalam siklus II 

ini, guru juga merancang alat evaluasi yang diberikan kepada peserta didik untuk 

mengukur keberhasilan belajar. 

b. Tindakan (Acting)  

  Tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran pada siklus 

yang kedua yaitu guru mengkondisikan peserta didik agar siap mengikuti proses 

pembelajaran. Guru memberiikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik dengan 

menyampaikan kegunaan materi yang akan dipelajari serta manfaat dari pelaksanaan 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card Match. Guru 

membentuk kelompok kecil yang  beranggotakan 2 orang secara heterogen. 

Untuk menunjang saling ketergantungan yang positif antar peserta didik dalam 

pasangan kelompoknya, guru memberikan soal yang berkaitan dengan materi 

yang sedang dibahas ke dalam pasangan kelompok belajar dan mengawasi 

secara selektif dalam kegiatan pembelajaran. Guru membimbing peserta didik 

berdiskusi dan memberikan arahan kepada pasangan kelompok yang 

membutuhkan dengan baik. 

  Setelah batas waktu untuk menyeleseikan materi dalam diskusi selesei, 

guru meminta kepada pasangan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari 

diskusi mereka berdua. Guru memberikan dorongan kepada pasangan kelompok 
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maupun peserta didik untuk aktif dalam bertanya, dengan cara memberikan nilai 

tambahan kepada peserta didik atau pasangan kelompok lain yang bertanya.  

c. Pengamatan (Observing) 

 Pada siklus II aspek yang diamati oleh peneliti masih sama dengan 

siklus yang pertama yaitu aspek peserta didik dan aspek guru. Peneliti 

mengamati proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index 

Card Match yang berlangsung dan mencatat temuan-temuan yang ada pada 

lembar pengamatan yang tersedia. Data pengamatan terhadap guru meningkat 

dari siklus I yaitu 64 % menjadi 80 % pada siklus II. (Lampiran 14).   . 

1). Aspek Peserta Didik 

 Secara kualitas pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model index card match pada siklus II lebih meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap peserta didik, menunjukkan bahwa peserta didik yang hadir 

mencapai 40 peserta didik atau mencapai 100 %. Peserta didik sudah mulai aktif 

mengajukan pertanyaan kepada guru maupun kepada pasangan kelompok yang 

lain. Pada siklus II  peserta didik yang mengajukan pertanyaan pada guru 

meningkat, yaitu yang semula pada siklus I hanya 2 peserta didik atau 5 % 

menjadi 5 peserta didik atau 12,5 %. Peserta didik tersebut yaitu Daniel Harfi 

Christian, Govinda Raju Setiawan, Karina Fitriana, Santi Savitri dan Yatin 

Rahayu. Adapun peserta didik yang bertanya kepada pasangan kelompok yang 

presentasi juga meningkat, yaitu yang semula pada siklus I  sebanyak 3 Peserta 

didik atau 7,5 % menjadi 6 peserta didik atau 15 %. Peserta didik tersebut yaitu 
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Agil Riyadi, Devi Bella Pratiwi, Ratna Oktaviandiani, Santi Savitri, Yosia 

Sutrisno, dan Yulita Prihatin. 

 Situasi kelas pada saat pelaksaan diskusi pasangan kelompok lebih 

kondusif. Hal ini terlihat secara keseluruhan peserta didik lebih aktif dalam 

bekerja sama dengan pasangannya. Hanya sebagian kecil saja dari peserta didik 

yang kelihatan kurang aktif dalam diskusi dengan pasangannya. Hal ini 

dikarenakan sudah banyak peserta didik yang membawa buku referensi. 

Keaktifan peserta didik dalam bekerja sama dengan dengan pasangannya juga 

meningkat. Pada siklus I keaktifan peserta didik dalam bekerja sama dengan 

pasangannya hanya 26 peserta didik atau 65 % sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi 35 peserta didik atau 87,5 % . Peserta didik yang membawa 

buku referensi pada siklus II lebih banyak, jika dibandingkan dengan 

pelaksanaan siklus I yaitu 33 peserta didik atau 82,5 %. Keaktifan pada siklus II 

juga terlihat pada aktivitas berpasangan pada setiap pasang kelompok. Pada 

siklus II banyak pasangan kelompok belajar dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match yang dapat menyeleseikan hasil diskusi 

dengan tepat waktu. Kemudian beberapa pasangan kelompok melakuan 

presentasi didepan kelas yang dibantu oleh guru.  Pasangan kelompok yang 

melakukan presentasi mengalami peningkatan. Pada siklus I pasangan kelompok 

yang melakukan presentasi hanya 1 pasangan kelompok atau 5 % sedangkan 

pada siklus II pasangan kelompok yang melakukan presentasi mencapai 4 

kelompok atau 20 %. 
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 Analisis pengamatan terhadap aktivitas peserta didik kelas VIII E SMP 

Negeri 1 Subah Kabupaten Batang selama proses pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match siklus II dapat dilihat pada Tabel 3 dan 

Gambar 3. 

 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Peserta Didik Siklus II. 

No Hal yang diamati Persentase 

1. Peserta didik yang hadir dalam 

satu kelas 

100 % 

2. Peserta didik yang menggunakan 

buku referensi 

82,5 % 

3. Peserta didik yang aktif bekerja 

sama dengan pasangannya 

87,5 % 

4. Peserta didik yang bertanya kepada 

guru 

12,5 % 

5. Peserta didik yang bertanya kepada 

pasangan kelompok yang lain 

15 % 

6. Pasangan kelompok yang 

melakukan presentasi 

20 % 

             
Sumber : Data Hasil Penelitian, 2009 
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Berikut adalah gambar diagram batang hasil pengamatan terhadap 

aktivitas peserta didik pada siklus II. 
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Gambar 3 

Gambar 3 : Diagram Batang  Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas 

Peserta Didik Siklus II. 

2). Aspek Guru 

 Pada pelaksanaan siklus II hal yang diamati oleh peneliti terhadap guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index 

Card Match adalah masih sama dengan siklus I yaitu kemampuan guru dalam 

merencanakan, melaksanakan dan melakukan tindakan didalam kelas. Didalam 

kegiatan merencanakan, guru melakukan berbagai langkah seperti 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, 

mempersiapkan media yang digunakan, merumuskan tujuan yang akan dicapai 
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serta memahami kondisi peserta didik baik dari segi kemampuan akademik, 

latar belakang  peserta didik dan kondisi yang lainnya. Hal ini dikaitkan agar 

dalam proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card 

Match  peserta didik dapat lebih aktif dalam bekerja sama dan hasil belajar 

dapat lebih meningkat dari hasil yang diperoleh pada siklus I.  Didalam tahap 

tindakan guru membagikan kartu yang berisi soal yang berkaitan dengan materi 

yang sedang dibahas. Soal dibagikan kepada 20 peserta didik. Kemudian peserta 

didik yang sudah menerima soal dari guru mencari pasangannya sendiri sesuai 

arahan dari guru. Kemampuan guru dalam membagikan soal kepada siswa dan 

memberikan arahan untuk mencari pasangannya sudah cukup baik. Hal ini 

terlihat dari pembagian kartu kepada siswa secara heterogen yaitu pemerataan 

kemampuan akademik peserta didik dan jenis kelamin peserta didik. Sebelum 

masuk diskusi pasangan kelompok, guru memberikan apersepsi dan motivasi 

kepada peserta didik serta mengulang materi yang terdahulu secara ringkas. Hal 

ini dilakukan agar peserta didik lebih bersemangat dalam diskusi. Pada siklus II 

kemampuan guru dalam memberikan dorongan untuk aktif  kepada peserta 

didik, memberikan bantuan kepada pasangan kelompok yang membutuhkan dan 

membimbing jalannya diskusi serta presentasi tiap pasangan kelompok sudah 

baik. Hal ini terlihat dari jumlah peserta didik yang yang aktif bertanya, baik 

kepada guru maupun pasangan kelompok yang melakukan presentasi 

meningkat. Setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model Index 
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Card Match siklus II selesei, guru menyimpulkan materi yang telah 

didiskusikan oleh peserta didik secara bersama-sama. 

  Dari analisa hasil wawancara yang diberikan kepada guru sejarah kelas 

VIII E SMP Negeri 1 Subah Kabupaten Batang pada tanggal 15 Mei 2009, 

menunjukkan bahwa didalam tahap perencanaan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match, guru selalu membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membuat kartu soal untuk dibagikan kepada 

peserta didik, serta membuat evaluasi yang diberikan kepada peserta didik pada 

akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai guru selalu mengawali 

dengan mengucapkan salam, mengabsen peserta didik, memberikan apersepasi 

dan motivasi serta memusatkan perhatian peserta didik dengan cara mengulang 

materi yang minggu lalu.  

 Berikut adalah rekapitulasi hasil wawancara guru : 

A. Perencanaan 

1) Bagaimanakah cara anda merumuskan tujuan pembelajaran dengan           

menggunakan model Index Card Match? 

 Untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran harus mengkondisikan 

siswa  terlebih dahulu, supaya siswa tidak gaduh sendiri. 

2) Apakah anda menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

sebelum anda mengajar sejarah dengan menggunakan model Index Card 

Match? 
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 Setiap memulai dengan materi yang baru, saya selalu menggunakan 

RPP sebagai acuan dalam proses pembelajaran. 

3) Bagaimanakah anda membentuk kelompok belajar dalam pembelajaran 

sejarah dengan medel Index Card Match? 

    Kelompok dibentuk secara heterogen, artinya tidak menentu karena 

jenis kelamin dan potensi akademik untuk mencegah terjadinya 

kesenjangan antar siswa. 

4) Bagaimanakah cara anda mengawali pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan medel Index Card Match? 

     Setiap memulai dikelas, saya selalu mengawali dengan salam, 

kemudian mengabsen kehadiran siswa, kemudian memberikan ulasan 

mengenai pembelajaran dengan model index card match. 

B. Tindakan 

1) Bagaimanakah cara anda memberikan apersepsi dan motivasi sebelum 

pembelajaran dimulai? 

    Saya selalu menyampaikan materi yang sedang dibahas dan 

memotivasi  siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

2) Bagaimanakah cara anda membimbing kelompok dalam pembelajaran 

sejarahdengan model Index Card Match? 

Saya mengarahkan kepada mereka, kalau dalam berdiskusi itu 

hendaknya semua pasangan kelompok harus aktif dalam berpikir 

bersama untuk menjawab pertanyaan pasangan kelompok lain 
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3) Bagaimanakah cara anda menyimpulkan materi yang telah 

didiskusikan oleh peserta didik? 

 Materi yang telah dibahas kemudin disimpulkan bersama-sama  

dengan  siswa. 

4) Apakah setelah selesai pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

model Index Card Match, anda memberikan evaluasi? 

 Ya, saya memberikan soal evaluasi. 

      C. Pengamatan 

1) Bagaimana kehadiran peserta didik dengan menggunakan model Index 

Card Match? 

 Kehadiran peserta didik selalu 100 % atau 40 siswa. Karena jumlah 

siswa dalam satu kelas adalah 40 siswa. 

2) Bagaimana kerjasama peserta didik mendiskusikan materi dalam 

kelompoknya? 

Kerjasama pada siklus I belum terlalu aktif, kemudian saya 

memberikan arahan kepada mereka untuk tidak bergantung pada 

pasangannya. Kemudian pada siklus II, kerjasama dengan pasangan 

kelompoknya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pasangan 

kelompok yang sudah mulai aktif bekerjasama dengan pasangannya 

maupun bertanya pada guru dan pada pasangan kelompok yang 

melakukan presentasi. 

3) Bagaimana keaktifan peserta didik dalam bertanya terhadap pasangan 

kelompok dengan melakukan presentasi? 
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    Pada siklus I, kelompok yang bertanya pada pasangan kelompok yang 

melakukan presentasi hanya, sedangkan pada siklus II pasangan 

kelompok yang bertanya pada pasangan yang presentasi meningkat 

menjadi 

4) Bagaimana tanggapan kelompok lain terhadap pasangan kelompok 

yang melakukan presentasi di depan kelas? 

    Tanggapan tiap pasangan kelompok terhadap pasangan kelompok 

yang melakukan presentasi cukup baik, mereka saling mendukung 

dalam proses pembelajaran. 

5) Bagaimana situasi kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung? 

   Situasi kelas kondusif, siswa tidak gaduh pada saat proses 

pembelajaran. 

6) Bagaimana kondisi sarana lainnya seperti buku yang dijadikan 

referensi dalam pembelajaran sejarah? 

 Kondisi buku cukup baik, mereka menggunakan LKS sejarah dan 

buku paket sejarah yang dipinjam diperpustakaan sekolah. Meskipun 

pada siklus I, ada sebagian siswa yang tidak membawa buku paket 

atau LKS. 

D. Refleksi 

1) Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dalam pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan model Index Card Match? 
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  Faktor yang menghambat itu seperti kondisi siswa pada siklus I ada 

sebgaian siswa yang tidak membawa buku referensi. Kemudian 

kondisi awal siswa yang masih ramai. 

2) Apakah dengan menerapkan model Index Card Match dapat 

meningkatkan hasil belajar peerta didik? 

  Ya, bisa dibilang dengan menggunakan model index card match nilai 

rata-rata kelas mengalami peningkatan. 

 

Untuk meningkatkan peran serta semua peserta didik dalam berdiskusi 

dan presentasi antar pasangan kelompok, guru selalu memberi dorongan untuk 

aktif kepada peserta didik dengan cara memberi nilai tambahan. Didalam 

pelaksanaan diskusi antar pasangan kelompok, guru selalu memberi arahan 

kepada kelompok yang membutuhkan, membimbing diskusi dan menjadi 

moderator dalam presentasi kelompok. Didalam tahap pengamatan yang 

dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match, yaitu kehadiran peserta didik selalu 

diatas 75 %, peserta didik juga selalu aktif bekerja sama, saling menghargai 

pendapat, peserta didik selalu aktif bertanya dan situasi kelas yang kondusif. 

  Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus II, guru memberikan tes 

kepada peserta didik untuk mengukur keberhasilan belajar dengan menggunakan 

model Index Card Match. Tes yang diberikan oleh guru adalah bentuk tes 

pilihan ganda yang berjumlah 20 soal. Tes ini bertujuan untuk mengukur 
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keberhasilan kepada masing-masing peserta didik selama siklus II berlangsung. 

Diharapkan hasil dari siklus II lebih meningkat dari siklus I. Adapun hasil tes 

pada siklus II diperoleh nilai tertinggi yaitu 95 sebanyak 2 peserta didik dan 

nilai terendah 60 sebanyak 4 peserta didik. Peserta didik yang tuntas belajar 

yaitu yang mendapatkan nilai > 6,5 sebanyak 36 peserta didik atau persentase 

ketuntasan klasikal mencapai 90 % dan peserta didik yang tidak tuntas belajar 

yaitu yang mendapatkan nilai dibawah 6,5 sebanyak 4 peserta didik atau 10 % 

serta nilai rata-rata kelas adalah 77,5. 

 Hasil belajar peserta didik pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4 dan 5 serta pada gambar 4 dan 5. Berikut adalah daftar tabel 4 dan 5. 

 

Tabel 4. Ketuntasan Belajar Peserta Didik Pada Siklus I dan Siklus II 

No Siklus Ketuntasan 

Belajar 

1. Siklus I  65 % 

2. Siklus II  90 % 

            Sumber : Data Hasil Penelitian, 2009 
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Gambar 4. Gambar Diagram Batang Ketuntasan Belajar Peserta 

Didik Pada Siklus I dan Siklus II.                         
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Tabel 5. Nilai Rata-Rata Peserta Didik Siklus I dan Siklus II 

No Siklus Nilai Rata-Rata 

1. Siklus I  65,8  

2. Siklus II  77,5  

            Sumber : Data Hasil Penelitian, 2009 

Gambar 5. Diagram Batang Nilai Rata-Rata Peserta Didik Siklus I dan 

Siklus II 
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d. Refleksi (Reflecting) 

  Berdasarkan hasil pengamatan keaktifan peserta didik dan kemampuan 

guru dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card 

Match pada siklus II telah mengalami peningkaatan yang berarti. Demikian juga 

nilai tes yang diperoleh peserta didik pada siklus II mengalami peningkatan. 

Pada siklus I nilai tertinggi 80 dan siklus II nilai tertinggi 90. Pada siklus I 

ketuntasan belajar klasikal sebanyak 20 peserta didik atau 50 % dan nilai rata-

rata 64. Pada siklus II ketuntasan belajar klasikal sebanyak 36 peserta didik atau 

90 % dan nilai rata-rata kelas mencapai 77,5. Pada pelaksanaan siklus II, 

ketuntasan belajar peserta didik dan nilai rata-rata kelas sudah mencapai 

indikator yang ditetapkan yaitu > 6,5. Oleh karena itu, peneliti merasa tidak 

perlu melakukan siklus ketiga. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat dikatakan 

bahwa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card 

Match, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dan hasil belajarnya. Hal ini 

terlihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap keaktifan peserta 

didik pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Ketuntasan belajar 

peserta didik dan nilai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta 

didik dan guru pada siklus I dapat dipaparkan sebagai berikut. Kehadiran peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index 
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Card Match mencapai 40 peserta didik atau 100 %, hal ni dikarenakan guru 

memberitahukan kepada peserta didik manfaat dari pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match, yaitu menumbuhkan sikap aktif dan 

menghargai perbedaan yang ada. Keaktifan peserta didik bekerja sama dengan 

pasangannya mencapai 65 %, peserta didik yang bertanya kepada pasangan 

kelompok yang lain sebanyak 3 orang atau 7,5 %, peserta didik yang bertanya 

kepada guru sebanyak 2 orang atau 5 %, peserta didik yang menggunakan buku 

referensi dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card 

Match pada siklus I mencapai 20 peserta didik atau 50 % dan pasangan 

kelompok yang melakukan presentasi hanya 2 kelompok atau 5 % dari jumlah 

semuanya yaitu 20 pasangan kelompok. 

Pada pelaksanaan siklus I menunjukkan bahwa keaktifan peserta didik 

baik yang bekerja sama dengan pasangannya, bertanya kepada guru, bertanya 

kepada pasangan kelompok yang lain dan peserta didik yang membawa buku 

referensi serta pasangan kelompok yang melakukan presentasi masih rendah. 

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kemampuan guru dalam 

memberikan dorongan untuk aktif kepada peserta didik. Berdasarkan hasil tes 

yang diperoleh peserta didik dalam siklus I menunjukkan nilai tertinggi 80 

sebanyak 3 peserta didik dan nilai terendah 50 sebanyak 3 peserta didik.  

Adapun ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal hanya 

mencapai 65 % dan peserta didik yang tidak tuntas belajar klasikal mencapai 14 

peserta didik atau 35 % serta nilai rata-rata kelas hanya mencapai 65,8. Hal ini 
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berarti hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model Index Card Match  pada siklus I belum memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Dari refleksi yang 

diperoleh pada siklus I, menunjukkan bahwa belum tercapainya batas minimal 

ketuntasan belajar yang disebabakan oleh masih banyaknya peserta didik yang 

tidak membawa buku referensi dan kurang aktifnya peserta didik dalam 

berdiskusi dengan pasangannya maupun dengan pasangan kelompok lain. 

Pada siklus II keaktifan peserta didik dan kemampuan guru dalam 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan  model Index Card Match 

menunjukkan peningkatan jumlahnya dibanding dengan siklus I. Hal ini bias 

dilihat dari peserta didik yang hadir yaitu sebanyak 40 peserta didik atau 100 %, 

peserta didik yang aktif bertanya kepada guru sebanyak 5 peserta didik atau 12,5 

%, peserta didik yang aktif bertanya kepada pasangan kelompok yang lain 

sebanyak 6 peserta didik atau 15 %, peserta didik yang aktif bekerja sama 

dengan pasangannya sebanyak 35 peserta didik atau 87,5 %, pasangan 

kelompok yang melakukan presentasi sebanyak 4 pasangan kelompok atau 10 % 

dan peserta didik yang membawa buku referensi sebanyak 33 pesera didik atau 

82,5 %. Pada pelaksanaan siklus II menunjukkan bahwa keaktifan peserta didik 

baik dalam bekerja sama dengan pasangannya, bertanya kepada guru, bertanya 

kepada pasangan kelompok yang presentasi, dan peserta yang membawa buku 

referensi serta kelompok yang melakukan presentasi mengalami peningkatan. 

Hal ini disebabkan karena kemampuan guru dalam memberikan dorongan untuk 

aktif kepada peserta didik atau pasangan kelompok sudah baik. 
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Pada siklus II, nilai hasil tes yang diperoleh peserta didik mengalami 

peningkatan. Nilai tertinggi mencapai 95 sebanyak 2 peserta didik dan nilai 

terendah 60 sebanyak 4 peserta didik. Ketuntasan belajar peserta didk secara 

klasikal mencapai 36 peserta didik atau 90 % dan yang tidak tuntas mencapai 4 

peserta didik atau 10 % serta nilai rata-rata kelas pada siklus II mencapai 77,5.  

Hal ini menunjukkan hasil belajar peserta didik pada siklus II sudah memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Nilai yang diperoleh sudah 

mencapai lebih dari batas ketuntasan minimal yaitu 6,5. 

Guru didalam meningkatkan keaktifan peserta didik dan hasil belajar 

peserta didik dengan menggunakan model Index Card Match merupakan 

langkah yang tepat. Karena dengan menggunakan model Index Card Match 

peserta didik akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan peserta 

didik juga bekerja dan belajar bersama-sama dengan pasangannya yang 

mempunyai kemampuan berbeda-beda. Dengan adanya saling membantu, saling 

bertukar pikiran dan bekerja sama dalam kelompok belajar tidak akan membuat 

bosan peserta didik dalam belajar sejarah dan akan meningkatkan sikap 

ketrampilan social peserta didik serta hasil belajarpun dapat tercapai maksimal. 

 

 



 

73 

BAB V 
 

PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 
 

 Pada pelaksanaan siklus I menunjukkan bahwa keaktifan peserta didik 

baik yang bekerja sama dengan pasangannya, bertanya kepada guru, bertanya 

kepada pasangan kelompok yang lain dan peserta didik yang membawa buku 

referensi serta pasangan kelompok yang melakukan presentasi masih rendah.. 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh peserta didik dalam siklus I menunjukkan 

nilai tertinggi 80 sebanyak 3 peserta didik dan nilai terendah 50 sebanyak 3 

peserta didik. Sedangkan pelaksanaan pada siklus II keaktifan peserta didik 

lebih meningkat dibandingkan dengan siklus I. Hasil tes yang diperoleh peserta 

didik dalam siklus II menunjukkan nilai tertinggi 95 sebanyak 2 peserta didik 

dan nilai terendah 60 sebanyak 4 peserta didik. 

  Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi awal (pra siklus), nilai 

ulangan harian siswa pada mata pelajaran sejarah masih rendah, nilainya masih 

dibawah KKM. Banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar.  Hasil 

yang diperoleh sebelum penelitian (pra siklus) yaitu sebanyak 19 siswa yang 

tuntas belajar, sedangkan 21 siswa tidak tuntas belajar. Nilai tertinggi 80 dan 

nilai terendah 45, dengan nilai rata-rata 62,1. Sedangkan persentase ketuntasan 

mencapai 52,5%.  

   Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat dikatakan 

bahwa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model Index Card 

Match, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dan hasil belajarnya. Hal 
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ini terlihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap keaktifan 

peserta didik pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Ketuntasan 

belajar peserta didik dan nilai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan. 

 Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa peningkatan rata 

– rata nilai kelas  65,8 dengan ketuntasan belajar mencapai 65 %, sedangkan 

pada siklus II nilai rata – rata kelas mencapai 77,5 dengan ketuntasan belajar 

mencapai 90%, jika dibandingkan dengan sebelum dilakukan penelitian yaitu 

nilai rata – rata kelas hanya 62,1  dengan ketuntasan klasikal 52,5%.  

 

B. Saran 

1. Sebelum pembelajaran dimulai guru sebaiknya selalu mengawali dengan 

mengucapkan salam, mengabsen peserta didik, memberikan apersepasi 

dan motivasi serta memusatkan perhatian peserta didik dengan cara 

mengulang materi minggu lalu. 

2. Untuk meningkatkan peran serta semua peserta didik dalam berdiskusi 

dan presentasi antar pasangan kelompok, guru selalu memberi dorongan 

untuk aktif kepada peserta didik dengan cara memberi nilai tambahan. 

3. Agar penelitian tindakan kelas berjalan maksimal, dibutuhkan dukungan 

dari berbagai fihak disekolah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

( SIKLUS I ) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Subah 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial - Sejarah 

Kelas/ Semester  : VIII/II (Genap) 

Standar Kompetensi  : Memahami Usaha Persiapan Kemedekaan 

Kompetensi Dasar                   : Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan dan 

proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Indikator : 

1. Menjelaskan alasan  Jepang membentuk BPUPKI. 

2. Mendiskripsikan secara kronologis proses penyusunan dasar dan konstitusi 

untuk negara Indonesia yang akan didirikan. 

3. Menguraikan proses perumusan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

4. Menjelaskan perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

Alokasi waktu : 4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan alasan jepang membentuk BPUPKI. 

2. Siswa dapat mendiskripsikan secara kronologis proses penyusunan dasar 

dan konstitusi untuk negara Indonesia yang akan didirikan. 

3. Siswa dapat menguraikan proses perumusan dan pernyataan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

4. Siswa dapat menjelaskan perbedaan perspektif antar kelompok sekitar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. alasan  Jepang membentuk BPUPKI. 

 Lampiran 1. RPP Siklus 1 
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2. kronologis proses penyusunan dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia 

yang akan didirikan. 

3. proses perumusan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

4. perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Menggunakan model pembelajaran Index Card Match. 

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan I 

           Materi : 

Alasan  Jepang membentuk BPUPKI serta kronologis proses 

penyusunan dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia yang akan 

didirikan. 

a. Pendahuluan : (5 menit) 

 Apersepsi  : Membuka pelajaran dengan salam, mengabsen, guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan informasi 

kepada siswa tentang model pembelajaran yang akan dilaksanakan 

pada pokok bahasan alasan  Jepang membentuk BPUPKI serta 

kronologis proses penyusunan dasar dan konstitusi untuk negara 

Indonesia yang akan didirikan. 

 Motivasi : Menimbulkan rasa ingin tahu siswa tentang alasan  

Jepang membentuk BPUPKI serta kronologis proses penyusunan 

dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia yang akan didirikan. 

b. Kegiatan Inti  : (65 menit) 

 Guru menjelaskan secara garis besar mengenai alasan  Jepang 

membentuk BPUPKI serta kronologis proses penyusunan dasar 

dan konstitusi untuk negara Indonesia yang akan didirikan. 
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 Guru membuat potongan-potongan kertas  kepada sebagian siswa 

yang ada dalam kelas. Kemudian guru membagi jumlah kertas-

kertas tersebut kepada sebagian siswa. 

 Guru menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan pada 

kartu yang telah disiapkan. Setiap kartu berisi satu pertanyaan. 

 Guru mengocok semua kartu, sehingga akan tercampur antara soal 

yang dianggap sulit dengan soal yang dianggap mudah. .Lalu guru 

memberi setiap siswa satu kartu. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas yang dilakukan berpasangan.  

 Guru mengamati aktivitas siswa dan membantu jika siswa 

menemui kesulitan dan berusaha menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan serta memberi motivasi kepada siswa. 

c. Penutup   : (10 menit) 

 Penilaian 

 Refleksi : Siswa menyimpulkan alasan  Jepang membentuk 

BPUPKI serta kronologis proses penyusunan dasar dan konstitusi 

untuk negara Indonesia yang akan didirikan bersama dengan guru. 

2. Pertemuan II 

Materi   : 

Proses perumusan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan serta 

perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

a. Pendahuluan : (5 menit) 

 Apersepsi  : Membuka pelajaran dengan salam, mengabsen, guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan informasi 

kepada siswa tentang model pembelajaran yang akan dilaksanakan 

pada pokok bahasan proses perumusan dan pernyataan proklamasi 

kemerdekaan serta perbedaan perspektif antar kelompok sekitar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
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 Motivasi : Memberikan penjelasan kepada siswa mengenai proses 

perumusan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan serta 

perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

b. Kegiatan Inti  : (65 menit) 

 Guru menjelaskan secara garis besar mengenai materi proses 

perumusan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan serta 

perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

 Guru membuat potongan-potongan kertas kepada sebagian  siswa 

yang ada dalam kelas. Kemudian guru membagi jumlah kertas-

kertas tersebut kepada sebagian siswa. 

 Guru menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan pada 

kartu yang telah disiapkan. Setiap kartu berisi satu pertanyaan.. 

 Guru mengocok semua kartu, sehingga akan tercampur antara soal 

yang dianggap sulit dengan soal yang dianggap mudah..Lalu guru 

memberi setiap siswa satu kartu. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas yang dilakukan berpasangan.  

 Guru mengamati aktivitas siswa dan membantu jika siswa 

menemui kesulitan dan berusaha menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan serta memberi motivasi kepada siswa. 

c. Penutup   : (10 menit) 

 Penilaian 

 Refleksi : Siswa menyimpulkan proses perumusan dan pernyataan 

proklamasi kemerdekaan serta perbedaan perspektif antar 

kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama 

dengan guru. 
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E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber  

a. Buku sejarah kelas VIII, penerbit Erlangga. 

b. Sejarah nasional jilid IV, penerbit Balai Pustaka. 

2. Media 

a. Gambar-gambar. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

F. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Keaktifan siswa dalam kelas 

b. Keakuratan pertanyaan dan jawaban yang diajukan siswa. 

c. Kemampuan siswa dalam mereview penjelasan dari guru. 

2. Alat Penilaian 

Soal-soal latihan (tes) : Soal berjumlah 40 dengan bentuk pilihan ganda 

(multi choice) dimana skor per item adalah 1. 

Subah,  15 Mei 2009 

 

 

 Mengetahui   

Guru Sejarah Observer   

   

 

 

Siti Durachnah Yuni Umaryati 

NIP. 195505021980031 001                              NIM. 3101405618 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

( SIKLUS II) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Subah 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial - Sejarah 

Kelas/ Semester  : VIII/II (Genap) 

Standar Kompetensi  : Memahami usaha persiapan kemedekaan 

Kompetensi Dasar                   : Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan dan 

proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Indikator                                 : 

1. Menjelaskan proses penyebaran berita proklamasi melalui radio serta sikap 

dan dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Mengidentifikasi dibentuknya PPKI dan peranannya dalam proses 

pembentukan pemerintahan Republik Indonesia.     

Alokasi waktu : 4 jam pelajaran (2 x pertemuan) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan proses penyebaran berita proklamasi melalui 

radio serta sikap dan dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

2. Siswa dapat mengidentifikasi dibentuknya PPKI dan peranannya dalam 

proses pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Proses penyebaran berita proklamasi melalui radio serta sikap dan 

dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Pembentuknya PPKI dan peranannya dalam proses pembentukan 

pemerintahan Republik Indonesia. 
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C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Menggunakan model pembelajaran Index Card Match. 

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan I 

Materi  : 

Proses penyebaran berita proklamasi melalui radio serta sikap dan 

dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

a. Pendahuluan  : (5 menit) 

 Apersepsi  : Tanya jawab tentang proses penyebaran 

berita proklamasi melalui radio serta sikap dan dukungan rakyat di 

berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 Motivasi  : Menceritakan tentang kronologis proses 

penyebaran berita proklamasi melalui radio serta sikap dan 

dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

b. Kegiatan Inti  : (60 menit) 

 Guru menjelaskan proses penyebaran berita proklamasi melalui 

radio serta sikap dan dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 Guru membuat potongan-potongan kertas kepada sebagian siswa 

yang ada dalam kelas. Kemudian guru membagi jumlah kertas-

kertas tersebut kepada sebagian siswa. 

 Guru menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan pada 

kartu yang telah disiapkan. Setiap kartu berisi satu pertanyaan. 

  Guru mengocok semua kartu, sehingga akan tercampur antara soal 

yang dianggap sulit dengan soal yang dianggap mudah..Lalu guru 
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memberi setiap siswa satu kartu. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas yang dilakukan berpasangan.. 

 Guru mengamati aktivitas siswa dan membantu jika siswa 

menemui kesulitan dan berusaha menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan serta memberi motivasi kepada siswa. 

c. Penutup  : (15 menit) 

 Penilaian 

 Refleksi : Siswa menyimpulkan proses penyebaran berita 

proklamasi melalui radio serta sikap dan dukungan rakyat di 

berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

2. Pertemuan II 

a. Pendahuluan (10 menit) 

1. Membuka pelajaran 

 Memberi salam lalu mengabsen. 

 Memberi motivasi siswa untuk belajar. 

 Mengingatkan siswa mengenai materi sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan informasi kepada siswa tentang model 

pembelajaran yang akan dilakukan pada pokok bahasan 

pembentuknya PPKI dan peranannya dalam proses pembentukan 

pemerintahan Republik Indonesia. 

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

 Guru menyampaikan penjelasan umum mengenai pembentuknya 

PPKI dan peranannya dalam proses pembentukan pemerintahan 

Republik Indonesia. 
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 Guru menjelaskan proses penyebaran berita proklamasi melalui 

radio serta sikap dan dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 Guru membuat potongan-potongan kertas kepada sebagian siswa 

yang ada dalam kelas. Kemudian guru membagi jumlah kertas-

kertas tersebut pada sebagian siswa. 

 Guru menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan pada 

kartu yang telah disiapkan. Setiap kartu berisi satu pertanyaan.  

 Guru mengocok semua kartu, sehingga akan tercampur antara soal 

yang dianggap sulit dengan soal yang dianggap mudah..Lalu guru 

memberi setiap siswa satu kartu. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas yang dilakukan berpasangan.  

 Guru mengamati aktivitas siswa dan membantu jika siswa 

menemui kesulitan dan berusaha menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan serta memberi motivasi kepada siswa. 

 Guru memberi tanya jawab mengenai pembentuknya PPKI dan 

peranannya dalam proses pembentukan pemerintahan Republik 

Indonesia. 

c. Penutup (10 menit) 

 Penilaian 

 Refleksi : Siswa menyimpulkan pembentuknya PPKI dan 

peranannya dalam proses pembentukan pemerintahan Republik 

Indonesia bersama dengan guru. 

 

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber  

a. Buku sejarah kelas VIII, penerbit Erlangga. 

b. Sejarah nasional jilid IV, penerbit Balai Pustaka. 
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2. Media 

a. Gambar-gambar. 

b. Lembar Kerja Siswa 

 

F. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Keaktifan siswa dalam kelas. 

b. Keakuratan pertanyaan dan jawaban yang diajukan siswa. 

c. Kemampuan siswa dalam mereview penjelasan dari guru. 

2. Alat Penilaian 

Soal-soal latihan (tes) : Soal berjumlah 40 dengan bentuk pilihan ganda 

(multi choice) dimana skor per item adalah 1. 

 

 

 

 

 

  Subah,  22 Mei 2009 

 

Mengetahui   

Guru Sejarah Observer   

  

 

 

 

Siti Durachnah  Yuni Umaryati 

       NIP. 195505021980031001                                 NIM. 3101405618  

 

 

 



 

 

Lampiran 3                       

KISI-KISI TES ( SIKLUS I ) 

 

Satuan pendidikan  : SMP Negeri 1 Subah 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial - Sejarah 

Kelas/ Semester  : VIII/ II (Genap) 

Jumlah dan Bentuk Soal : 40/ Pilihan Ganda 

Tahun Pelajaran  : 2009/2010 

Alokasi waktu  : 2x 40 menit 

Standar Kompetensi  : Memahami Usaha Persiapan Kemedekaan 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi Pokok Indikator No Soal 

2.1 Menjelaskan proses persiapan 

kemerdekaan dan proses terbentuknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Memahami usaha persiapan 

kemerdekaan dan proses 

terbentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

1. Menjelaskan alasan  Jepang membentuk BPUPKI.

2. Mendiskripsikan secara kronologis proses penyusunan 

dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia yang akan 

didirikan. 

3. Menguraikan proses perumusan dan pernyataan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

4. Menjelaskan perbedaan perspektif antar kelompok 

sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

1 - 3 

 

4 - 10 

 

 

11 – 15 

 

16 - 20 

 



 

 

Lampiran 4                                                                         

KISI-KISI TES ( SIKLUS II ) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 1 Subah 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial - Sejarah 

Kelas/ Semester  : VIII/ II (Genap) 

Jumlah dan Bentuk Soal : 40/ Pilihan Ganda 

Tahun Pelajaran   : 2009/2010 

Alokasi Waktu  : 2x 40 menit 

Standar Kompetensi : Memahami Usaha Persiapan Kemedekaan 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi Pokok Indikator No Soal 

2.1 Menjelaskan proses persiapan 

kemerdekaan dan peristiwa-peristiwa 

terbentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Memahami usaha persiapan 

kemerdekaan dan peristiwa-

peristiwa terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Menjelaskan proses penyebaran berita proklamasi melalui radio serta sikap dan 

dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

4. Mengidentifikasi dibentuknya PPKI dan peranannya dalam proses pembentukan 

pemerintahan Republik Indonesia. 

1 – 10 

 

 

11 - 20 

 

 
 

 

 

 



 

 

Soal Evaluasi 

Siklus I 

 
1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

dibentuk pada tanggal… 

a. 29 April 1945                              c. 29 Mei 1945 

b. 28 Mei 1945                               d. 30 Mei 1945. 

2. Panitia sembilan berhasil merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia yang 

terkenal dengan sebutan… 

a. UUD 1945                                   c. Sumpah Pemuda 

b. Piagam Jakarta                             d. Rancangan UUD. 

3. Pembubaran BPUPKI dilaksanakan pada tanggal… 

a. 5 Agustus 1945                            c. 8 Agustus 1945 

b. 7 Agustus 1945                            d. 9 Agustus 1945. 

4. Marsekal Terauchi mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh PPKI di 

Dalath Vietnam tentang… 

a. Persiapan pelucutan senjata 

b. Penyusunan naskah proklamasi 

c. Pelaksanaan kemerdekaan Indonesia 

d. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. 

5. Kabinet Negara Republik Indonesia di bentuk oleh presiden Soekarno pada 

tanggal… 

a. 1 september 1945                           c. 5 September 1945      

b. 2 September 1945                          d. 7 September 1945. 
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6. Kabinet Republik Indonesia pertama terdiri dari… 

a. 12 menteri                                        c. 16 menteri 

b. 14 menteri                                        d. 18 menteri. 

7. Menteri Luar Negeri dalam cabinet Republik Indonesia pertama dijabat oleh… 

a. Supriyadi                                           c. Mr. Ahmad Subardjo 

b. Mr. Soepomo                                     d. Mr. A.A. Maramis. 

8. Pembagian wilayah Republik Indonesia pada waktu itu di bagi menjadi 8 

provinsi sangat tepat sebab… 

a. Wilayah Indonesia sangat luas 

b. Tugas presiden dan wapres menjadi lebih ringan 

c. Pemerintahan di Indonesia menjadi lebih lancar 

d. Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. 

9. Di bawah ini adalah menteri-menteri Negara dalam cabinet pertama, kecuali… 

a. DR. M. Amin                                        c. Mr. Teuku Moch. Hasan 

b. Mr. R. M. Sartono                                 d. R. Otto Iskandardinata. 

10. Sebelum MPR dan DPR terbentuk, kekuasaan legeslatif diserahkan kepada… 

a. MA                                                          c. KNIP 

b. PPKI                                                        d. Presiden dan Wapres. 

11. Setelah Jepang menyatakan kalah terhadap Sekutu, Indonesia berada dalam 

keadaan “ vacuum of power “ artinya adalah… 

a. Jepang harus meninggalkan Indonesia. 

b. Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaannya. 

c. Kekuasaan Negara Indonesia ada di tangan rakyat. 

d. Tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. 



 

 

12. Naskah proklamasi kemerdekaan untuk pertama kalinya di tulis tangan oleh… 

a. Bung Karno                                               c. Sayuti Melik 

b. Bung Hatta                                                 d. Ahmad Subarjdo. 

13. Tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta 

adalah… 

a. Sukarni                                                         c. Yusuf Kunto 

b. Moh. Yamin                                                 d. Ahmad Subardjo. 

14. Laksamana Muda Maeda bersedia menjamin keselamatan jalannya pertemuan 

dikediamannya atas permintaan… 

a. Agus Salim                                                    c. Drs. Moh. Hatta 

b. Ir. Soekarno                                                   d. Ahmad Subardjo. 

15. Naskah proklamasi yang autentik adalah… 

a. Naskah tulis tangan oleh Soekarno 

b. Naskah yang belum ditandatangani 

c. Naskah ketik yang ditanda tangani Soekarno-Hatta 

d. Naskah tulis tangan yang di tanda tangani Soekarno-Hatta. 

16. Tujuan Pemuda mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke 

Rengasdengklok adalah agar kedua tokoh tersebut… 

a. Tidak di tangkap Jepang. 

b. Tidak mendapat tekanan dan pengaruh Jepang. 

c. Bersedia memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. 

d. Bersedia bekerjasama dengan para pemuda untuk menyusun teks 

proklmasi. 



 

 

17. Peristiwa Rengasdengklok mempunyai makna… 

a. Sebagai proklamasi pertama. 

b. Sikap keras kepala dari kelompok tua. 

c. Adanya perbedaan pendapat antara kelompok tua dengan kelompok muda. 

d. Besarnya tekad untuk merdeka yang ada pada kelompok tua maupun 

kelompok muda. 

18. Rengasdengklok adalah kota kawedanan yang terletak di wilayah kabupaten… 

a. Bekasi                              

b. Karawang 

c. Tangerang 

d. Purwakarta 

19. Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena… 

a. Pasukan Jepang di Jakarta masih kuat 

b. Rengasdengklok adalah daerah Republik pertama 

c. Perbedaan pendapat kelompok tua dan kelompok muda 

d. Para pemimpin ragu-ragu untuk melaksanakan proklamasi. 

20. . Manakah nama-nama dibawah ini yang dikategorikan golongan tua? 

a. BM. Diah – Sukarni – Pandu Kartawiguna. 

b. Ir. Soekarno – Drs. Moh. Hatta – Adam Malik. 

c. Ir. Soekarno – Drs. Moh. Hatta – Mr. Ahmad Subarjo. 

d. Agus Salim – Abikusno Cokrosuyoso – Sayuti Melik. 

 

 

 



 

 

Soal Evaluasi 

Siklus II 

 

1 . Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil disebarluaskan melalui 

siaran radio “ HOSO KONRI KYOKO “ oleh… 

a. Adam Malik 

b. Yusuf Kunto 

c. Sayuti Melik 

d. Yusuf Romodipuro. 

2. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI semula akan dilaksanakan di 

lapangan IKADA, namun dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur dengan 

alasan… 

a. Menghindari adanya korban jiwa 

b. Dekat dengan rumah Ir. Soekarno 

c. Lapangan IKADA dikuasai tentara Jepang 

d. Adanya desakan dari para pemuda pejuang. 

3. Penyebarluasan berita proklamasi ke Bali dan Nusa Tenggara dilakukan oleh… 

a. Ktut Puja                                                         c. Syahrudim 

b. Suprapto                                                          d. Bachtiar Lubis. 

4. Diantara tokoh-tokoh dibawah ini yang menyebarluaskan berita secara resmi 

adalah… 

a. Yusuf Ronodipuro                                             c. Latief Hendraningrat 

b. Otto Iskandardinata                                            d. Buntaran Martoatmodjo. 
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5. tempat penyiaran berita proklamasi 17 Agustus 1945 dilaksanakan di… 

a. Radio Nisi Konri Kyoku 

b. Radio Hoso Nisi Kyoku 

c. Radio Kyoku Kanri Hoso 

d. Radio Hoso Konri Kyoku. 

6. Rapat raksasa dilapangan IKADA Jakarta menunjukkan… 

a. Keinginan rakyat untuk merdeka 

b. Rakyat ingin memprtahankan ibukota. 

c. Semangat rakyat menyambut proklamasi 

d. Keberanian rakyat walaupun masih dijaga ketat oleh Jepang. 

7. Tujuan diadakannya rapat akbar di lapangan IKADA adalah… 

a. Mengusir NICA 

b. Mengusir pasukan Jepang 

c. Menegakkan kedaulatan RI  

d. Menyambut proklamasi kemerdekaan RI. 

8. Diadakannya rapat akbar di lapangan IKADA, Presiden Soekarno hanya 

menyampaikan sedikit amanat terhadap rakyat, sebab… 

a. Bung Karno sering sakit-sakitan 

b. Tidak ingin jatuh korban baru akibat perang 

c. Jepang masih banyak berkrliaran di Indonesia 

d. Merasa jantan dengan senjata terhunus Jepang. 



 

 

9. Pernyataan Sri Sultan HB IX tanggal 5 September 1945 menunjukkan… 

a. Dukungan terhadap keberadaan PPKI 

b. Sikap tunduk Sri Sultan kepada Soekarno-Hatta 

c. Kesetiaan kepada kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 

d. Pengakuan terhadap proklamasi dan pemerintah Republik Indonesia. 

10. Salah satu pernyataan dari Sri Sultan HB IX pada tanggal 5 September 1945, 

bahwa Negara Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah… 

a. Daerah istimewa dari Negara RI 

b. Daerah provinsi ibukota Jawa Tengah 

c. Daerah istimewa yang terlepas dari RI 

d. Daerah khusus dengan berbentuk kerajaan. 

11. PPKI dalam rangka proses proklamasi dan kemerdekaan Indonesia menjadi 

sangat penting sebab… 

a. Sebagai pendiri negara  

b. Sebagai penyusun UUD 

c. Sebagai penyusun dasar negara 

d. Sebagai penyusun tujuan Negara. 

12. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) adalah… 

a. Ir. Soekarno                                                      c. Mr. Muh. Yamin                         

b. Drs. Moh. Hatta                                                d. Dr. Radjiman W. 

13. kelengkapan pemerintah dan Negara yang dibentuk PPKI pada tanggal 18 

Agustus 1945 adalah… 

a. BKR dan DPR 

b. UUD 1945 dan cabinet 

c. Cabinet dan Komite Nasional Indonesia 

d. UUD 1945 dan Presiden / Wakil presiden. 



 

 

14. Rumusan pancasila yang asli adalah rumusan yang termuat dalam… 

a. Pembukaan UUD 1945 

b. Pidato Ir. Soekarno 1 Juli 1945 

c. Piagam Jakarta hasil rapat BPUPKI 

d. Rumusan rapat pleno PPKI sesudah Proklamasi kemerdekaan. 

15. Pembentukan Komite Nasional Indonesia pusat ( KNIP ) diputuskan pada 

sidang PPKI tanggal… 

a. 18 Agustus 1945                                            c. 20 Agustus 1945 

b. 19 Agustus 1945                                            d. 22 Agustus 1945. 

16. Komite Nasional Indonesia pusat berfungsi sebagai… 

a. DPR                                                             c. MPRS 

b. MPR                                                            d. cabinet. 

17. Tugas KNIP adalah… 

a. Membantu tugas MPR 

b. Membantu tugas menteri 

c. Membantu tugas presiden 

d. Membantu tugas-tugas parlemen. 

18. . Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat berjumlah… 

a. 130 orang                                                   c. 140 orang 

b. 135 orang                                                   d. 145 orang. 

19. Badan Keamanan Rakyat ( BKR ) berfungsi untuk… 

a. Pasukan berani mati 

b. Penerima penyerahan kekuasaan dari Jepang 

c. Penjaga keamanan untuk masing-masing daerah 

d. Penegak untuk mempertahankan pemrintahan militer. 

20. Dalam rangka menyempurnakan susunan organisasi dan alat-alat pertahanan. 

Maka TRI diubah menjadi TNI pada tanggal… 

a. 1 Januari 1946                                            c. 3 Juni 1947 

b. 7 Januari 1946                                            d. 5 Juni 1947. 



 

 

Kunci Jawaban 

Siklus I 

 

1. A                              11. D 

2. C                              12. A 

3. B                              13. A 

4. C                              14. D 

5. B                              15. D 

6. B                              16. B 

7. C                               17. C 

8. A                               18. B 

9. A                               19. C 

10. C                               20. C 
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Kunci Jawaban  

Siklus II 

 

 

 

1. D                          11. B 

2. C                          12. A 

3. A                          13. C 

4. A                          14. C 

5. D                          15. A 

6. A                          16. D 

7. D                          17. C 

8. B                          18. B 

9. D                          19. C 

10.  A                         20. C 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 1 SUBAH 
 

KABUPATEN BATANG 
 
 

   NOMOR NAMA SISWA           Jenis Kelamin 
URU
T 

 INDUK 

1 6093 Ana Riski Putriani P 

2 6083 Agil Riyadi L 

3 6099 Ardi Prasetyo L 

4 6101 Aris Wijayanto L 

5 6102 Astanin Diaswati P 

6 6112 Daniel Harfi Christian L 

7 6118 Devi Bella Pratiwi P 

8 6123 Djaryoko L 

9 6128 Eka Setyorini P 

10 6136 Fetty Anggraeni 

Puspitasari 

P 

11 6139 Gilang Romadhon L 

12 6140 Govinda Raju Setiawan L 

13 6150 Ika Praptiningsih P 

14 6162 Karina Fitriana P 

15 6164 Khairizal Umam L 

16 6170 Laksita Setyorini P 

17 6178 Meishinta Dian Ika 

Pratiwi 

P 

18 6179 Mengku Widyantoro L 

19 6189 Muhammad Khakim L 

20 6199 Niken Dwi Kurniawati P 

21 6209 Nurhadi Wijoyo L 

22 6214 Piter Kefin L 

23 6218 Rahmadika Dyah                 P 



 

 

Megandana 
24 6219 Ratna Oktaviandini P 

25 6222 Rifda Rohadi L 

26 6223 Rihoni Hanafiah P 

27 6224 Riskika P 

28 6230 Rona Andriawan L 

29 6237 Santi Savitri P 

30 6242 Siska Wijayanti P 

31 6255 Tamlikha Maksal Mina P 

32 6257 Teguh Imroni L 

33 6258 Teguh Santoso L 

34 6263 Tri Nur Indahsari P 

35 6276 Yatin Rahayu P 

36 6279 Yogi Rendianto L 

37 6280 Yosia Sotrisno L 

38 6284 Yulianto L 

39 6285 Yulita Prihatin P 

40 6286 Yusuf Arko Priambodo L 

 
 
 Keterangan : 

 Laki-laki      : 21 siswa 

 Perempuan  : 19  siswa 

 Jumlah         : 40  siswa 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR NAMA KELOMPOK 

 

Kelompok I                          Kelompok II                    Kelompok III 

1. Ana Riski Putriyani              1. Agil Riyadi                    1. Aris Wijayanto 

2. Ardi Prasetyo                       2. Devi Bella Pratiwi         2. Eka Setyorini 

 

Kelompok IV                        Kelompok V 

1. Astanin Diaswati                  1. Daniel Harfi Christian 

2. Djaryoko                              2. Fetty Anggraeni Puspitasari 

 

Kelompok VI                          Kelompok VII 

1. Gilang Romadhon                1. Govinda Raju Setiawan 

2. Karina Fitriana                     2. Meishinta Ika Dian Pratiwi 

 

Kelompok VIII                         Kelompok  IX 

1. Ika Praptiningsih                  1. Khairizal Umam 

2. Mengku Widyantoro             2. Laksita Setyarini 

 

Kelompok X                              Kelompok XI 

1. Muhammad Khakim              1. Niken Dwi Kirniawati 

2. Ratna Oktaviandini                2. Rifda Rohadi 

 

 

Lampiran 10. Daftar Nama 
Kelompok. 



 

 

Kelompok XII                                   Kelompok XIII 

1. Nurhadi Wijoyo                               1. Piter Kevin 

2. Rahmadika Dyah Megandana        2. Santi Savitri 

 

Kelompok XIV                                     Kelompok XV 

1. Rihoni Hanafiah                                 1. Riskika 

2. Rona Andriawan                                2. Tamlikha Maksal Mina 

 

Kelompok XVI                                     Kelompok XVII 

1. Siska Wijayanti                                   1. Teguh Santoso                              

2. Teguh Imroni                                       2. Yatin Rahayu 

 

Kelompok XVIII                                         Kelompok XIX 

1. Tri Nur Indahsari                                  1.  Yogi Rendianto 

2. Yusuf Arko Priambodo                          2. Yulita Prihatin 

 

Kelompok XX 

1. Yosia Sutrisno 

2. Yulianto 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR NILAI SEMESTER 2 KELAS VIII E SMP NEGERI 1 SUBAH 

 
 
 

NO NAMA SISWA PRA 
SIKLUS KKM SIKLUS

I KKM SIKLUS
II KKM

1 Ana Riski Putriani 50   TT 55    TT 60    TT 

2 Agil Riyadi 65  75  75  

3 Ardi Prasetyo 55    TT 60     TT 75  

4 Aris Wijayanto 45    TT 45     TT 60    TT 

5 Astanin Diaswati 75  70  75  

6 Daniel Harfi Christian 80  80  95  

7 Devi Bella Pratiwi 65  75  80  

Djaryoko 60    TT 60    TT 75  

9 Eka Setyorini 60    TT 60    TT 75  

10 Fetty Anggraeni Puspitasari 65  70  80  

11 Gilang Romadhon 65  70  80  

12 Govinda Raju Setiawan 80  80  85  

13 Ika Praptiningsih 60    TT 65  60    TT 

14 Karina Fitriana 45    TT 50   TT 70  

15 Khairizal Umam 50    TT 50   TT 70  

16 Laksita Setyorini 65  70     75  

17 Meishinta Dian Ika Pratiwi 55    TT 60   TT 80  

18 Mengku Widyantoro 75  70  80  

19 Muhammad Khakim 60    TT 65  70  

20 Niken Dwi Kurniawati 75  70  75  

21 Nurhadi Wijoyo 60    TT 50    TT 65  

22 Piter Kefin 45    TT 55    TT 60    TT 

23 Rahmadika Dyah 
Megandana 

60    TT 60    TT 75  

24 Ratna Oktaviandini 65  65  80  

25 Rifda Rohadi 50    TT 55    TT 70  
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26 Rihoni Hanafiah 70  70  75  

27 Riskika 65  75  85  

28 Rona Andriawan 60    TT 70  75  

29 Santi Savitri 75  80  95  

30 Siska Wijayanti 60    TT 60    TT 80  

31 Tamlikha Maksal Mina 55    TT 60    TT 70  

32 Teguh Imroni 60    TT 70  75  

33 Teguh Santoso 60    TT 65  75  

34 Tri Nur Indahsari 60    TT 65  70  

35 Yatin Rahayu 65  70  85  

36 Yogi Rendianto 70  75  80  

37 Yosia Sutrisno 55    TT 65  70  

38 Yulianto 65  70  85  

39 Yulita Prihatin 70  80  85  

40 Yusuf Arko Priambodo 65  70  75  

 
 

 
Jumlah 

 
  2485     

 
        

 
2635 

 
 

 
3100 

 
 

 
 

 
Nilai rata-Rata: 

 
   62,1 

 
 

 
65,8 

 
 

 
77,5 

 
 

  
Nilai Tertinggi 

 
80 

  
80 

  
95 

 

  
Nilai Terendah 

 
45 

  
50 

  
60 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAIN MODEL INDEX CARD MATCH 

 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan sedikit ulasan 

tentang materi yang akan dibahas. 

2. Guru membuat potongan-potongan kertas sejumlah 20 siswa atau 

sebagian dari siswa. 

3. Guru menulis pertanyaan pada kertas tersebut tentang materi yang 

telah diberikan sebelumnya. Setiap kertas berisi satu pertanyaan. 

4. Kocoklah semua kertas, sehingga akan tercampur antara soal yang 

dianggap mudah dan soal yang dianggap sulit.. 

5. Guru memberi setiap siswa satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separoh siswa akan 

mendapatkan soal dan separoh yang lain akan menjadi pasangan dari 

siswa yang mendapat soal tersebut. Guru meminta siswa untuk 

menemukan pasangan mereka. Pasangan dipilih sendiri oleh siswa 

dengan arahan guru. Jika ada yang sudah menemukan pasangan, 

minta mereka untuk duduk berdekatan. Terangkan juga agar mereka 

tidak memberi tahu materi yang akan mereka dapatkan kepada teman 

yang yang lain. 

6. Akhiri proses ini dengan membuat kesimpulan bersama-sama dengan 

guru. 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 

SIKLUS I 

 

Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat Pelaksanaan :  SMP N 1 Subah 

Hari/Tanggal  :. 15 Mei 2009 

Petunjuk : Berilah tanda check list (√ ) pada kolom yang sesuai menurut penilaian 

dan pengamatan anda! 

 

No. Indikator atau Aspek yang diukur Ya Tidak
Skor 

1 2 3 4 

1. Memulai Pelajaran 

a. Membuka pelajaran dengan salam 

b. Memeriksa kehadiran siswa 

c. Memulai pelajaran setelah siswa 

tampak siap belajar 

d. Menyampaikan judul materi yang 

akan dibahas menggali pengetahuan 

awal siswa (apersepsi) 

e. Mengkomunikasikan indikator 

pembelajaran. 

f. Memotivasi siswa untuk melibatkan 

diri dalam kegiatan pembelajaran 

dan menimbulkan semangat berfikir 

siswa. 

g. Memberikan apersepsi materi yang 

akan diajarkan 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

2. Mengelolaan kegiatan inti 

a. Membagi siswa dalam kelompok 

kecil. 

 

√ 

 

 

 

 

  

 

 

 

√ 
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b. Melakukan Kegiatan Belajar 

Mengajar sesuai langkah dalam 

RPP. 

c. Menyampaikan sedikit penjelasan 

materi dan memberi contoh. 

d. Membimbing siswa dalam kegiatan 

diskusi. 

e. Mengklarifikasi dan 

menyempurnakan jawaban dari 

siswa 

f. Memberikan penguatan pada siswa 

dengan memberikan beberapa 

pertanyaan 

g. Membimbing siswa dalam 

membuat kesimpulan 

h. Menciptakan suasana aktif dalam 

pembelajaran. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

3. Cara mengakhiri dan menutup pelajaran 

a. Memberi penguatan 

b. Menggunakan media ataupun 

metode yang tepat pada saat 

memberi penguatan. 

c. Membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan atas materi yang 

disampaikan 

d. Memberikan evaluasi 

e. Memberikan tugas rumah pada 

siswa 

f. Menutup pembelajaran dengan 

salam 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 



 

 

4. Pengelolaan kelas 

a. Memberi teguran pada siswa yang 

menimbulkan gangguan 

b. Membagi perhatian pada seluruh 

siswa dan memberikan petunjuk 

yang jelas 

c. Menuntut tanggungjawab siswa 

untuk melaporkan hasil, 

memperagakan dan sebagainya. 

d. Menghindari peringatan yang kasar 

dan menyakitkan hati                           

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

Subah, 15 Mei 2009 

Observer 

 

       Yuni Umaryati 

 

Penskoran 

Skor maksimal  : 25 x 4 = 100 

Persentase skor : %100
maksimalskor 

diperoleh yangskor ×  

   :   _64  X 100 % 

         100 

   : 64 % 

 

Persentase (%) Kriteria kualitas kinerja guru 

81-100 

61-80 

41-60 

21-4 

0-20 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Jelek 



 

 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 

SIKLUS II 

 

Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat Pelaksanaan :.SMP N 1 Subah 

Hari/Tanggal  : 11 Juni 2009 

Petunjuk : Berilah tanda check list (√ ) pada kolom yang sesuai menurut penilaian 

dan pengamatan anda! 

No. Indikator atau Aspek yang diukur Ya Tidak
Skor 

1 2 3 4 

1. Memulai Pelajaran 

h. Membuka pelajaran dengan salam 

i. Memeriksa kehadiran siswa 

j. Memulai pelajaran setelah siswa 

tampak siap belajar 

k. Menyampaikan judul materi yang 

akan dibahas menggali pengetahuan 

awal siswa (apersepsi) 

l. Mengkomunikasikan indikator 

pembelajaran. 

m. Memotivasi siswa untuk melibatkan 

diri dalam kegiatan pembelajaran 

dan menimbulkan semangat berfikir 

siswa. 

n. Memberikan apersepsi materi yang 

akan diajarkan 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

2. Mengelolaan kegiatan inti 

i. Membagi siswa dalam kelompok 

kecil. 

j. Melakukan Kegiatan Belajar 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Mengajar sesuai langkah dalam 

RPP. 

k. Menyampaikan sedikit penjelasan 

materi dan memberi contoh. 

l. Membimbing siswa dalam kegiatan 

diskusi. 

m. Mengklarifikasi dan 

menyempurnakan jawaban dari 

siswa 

n. Memberikan penguatan pada siswa 

dengan memberikan beberapa 

pertanyaan 

o. Membimbing siswa dalam 

membuat kesimpulan 

p. Menciptakan suasana aktif dalam 

pembelajaran. 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

3. Cara mengakhiri dan menutup pelajaran 

g. Memberi penguatan 

h. Menggunakan media ataupun 

metode yang tepat pada saat 

memberi penguatan. 

i. Membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan atas materi yang 

disampaikan 

j. Memberikan evaluasi 

k. Memberikan tugas rumah pada 

siswa 

l. Menutup pembelajaran dengan 

salam 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

  

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

4. Pengelolaan kelas       



 

 

e. Memberi teguran pada siswa yang 

menimbulkan gangguan 

f. Membagi perhatian pada seluruh 

siswa dan memberikan petunjuk 

yang jelas 

g. Menuntut tanggungjawab siswa 

untuk melaporkan hasil, 

memperagakan dan sebagainya. 

h. Menghindari peringatan yang kasar 

dan menyakitkan hati 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

Semarang,  

Observer 

 

 

       Yuni Umaryati 

 

Penskoran 

Skor maksimal  : 25 x 4 = 100 % 

Persentase skor : %100
maksimalskor 

diperoleh yangskor ×  

   :   _79  X 100 % 

        100 

: 80 % 

 

Persentase (%) Kriteria kualitas kinerja guru 

81-100 

61-80 

41-60 

21-4 

0-20 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Jelek 



 

 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA 

SIKLUS I 

 
Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

Waktu Pelaksanaan : 15 Mei 2009 

Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 1 Subah 

 Responden  : Siswa Kelas VIII E 

 Jumlah peserta  : 40 siswa 

 
Petunjuk 

1.  Perhatikan perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4 dan 5 ) sesuai dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

NO INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
1 2 3 4 5 

1 Mengerjakan tugas rumah    √  

2 Hadir mengerjakan tes atau evaluasi    √  

3 Aktif bertanya pada penjelasan materi 

berlangsung 

  √   

4 Aktif menjawab pertanyaan saat penjelasan 

materi berlangsung 

  √   

5 Interaksi siswa dalam kelompok pasangan 

sebangku saat artikulasi atau diskusi 

  √   

6 Aktif bertanya saat pemaparan hasil artikulasi 

atau diskusi 

  √   

7 Mengerjakan tugas atau evaluasi    √  
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Skor maksimal : 7 x 5 = 35 

 

% Skor   : Skor yang diperoleh  X 100% 

 Skor maksimal 

                                    :  _24_  X 100 % 

   35 

 : 68,5 % 

Kriteria skor : 

Penilaian siswa sangat baik  = bila 84 % < % skor ≤ 100 % 

Penilaian siswa baik   = bila 68 % < % skor ≤ 84 % 

Penilaian siswa cukup   = bila 52 % < % skor ≤ 68 % 

Penilaian siswa kurang   = bila 36 % < % skor ≤ 52 % 

Penilaian siswa sangat kurang = bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

 

 

 

 

 

       Subah, 15 Mei 2009 

Observator   

    

 

       Yuni Umaryati 

                        3101405618 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA 
SIKLUS II 

 
Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 

Waktu Pelaksanaan :   

Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 1 Subah 

 Responden  : Siswa Kelas VIII E 

 Jumlah peserta  :  40 siswa 

 
Petunjuk 

3.  Perhatikan perilaku siswa di kelas 

4. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4 dan 5 ) sesuai dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

NO INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 
1 Mengerjakan tugas rumah    √  

2 Hadir mengerjakan tes atau evaluasi    √  

3 Aktif bertanya pada penjelasan materi 

berlangsung 

   √  

4 Aktif menjawab pertanyaan saat penjelasan 

materi berlangsung 

   √  

5 Interaksi siswa dalam kelompok pasangan 

sebangku saat artikulasi atau diskusi 

   √  

6 Aktif bertanya saat pemaparan hasil artikulasi 

atau diskusi 

   √  

7 Mengerjakan tugas atau evaluasi    √  
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Skor maksimal : 7 x 5 = 35 

 

% Skor   : Skor yang diperoleh  X 100% 

 Skor maksimal 

                                    :  _28_  X 100 % 

    35 

                                     : 80 % 

 

Kriteria skor : 

Penilaian siswa sangat baik  = bila 84 % < % skor ≤ 100 % 

Penilaian siswa baik   = bila 68 % < % skor ≤ 84 % 

Penilaian siswa cukup   = bila 52 % < % skor ≤ 68 % 

Penilaian siswa kurang   = bila 36 % < % skor ≤ 52 % 

Penilaian siswa sangat kurang = bila 20 % < % skor ≤ 36 % 

 

 

 

 

 

       Subah, 11 Juni 2009 

Observator   

    

 

       Yuni Umaryati 

                        3101405618 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Cara Menghitung Skor 

 

1. Cara Menghitung Nilai Rata- Rata 

X = ∑X 
        N 
         
Keterangan : 
X     = nilai rata-rata 
∑X  = jumlah semua nilai siswa 
N    = jumlah siswa  

 
2. Cara Menghitung Ketuntasan Belajar 
 

 P  =    ∑ siswa yang tuntas belajar  X 100 %          
                          ∑ siswa 
 
Keterangan :  
P       = persentase ketuntasan belajar 
∑X    = jumlah siswa yang tuntas belajar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 17. Cara menghitung  Skor 



 

 

KARTU SOAL INDEX CARD MATCH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PE MBENTUKAN BPUPKI 
  

Alasan Jepang dan tugas Jepang 
membentuk BPUPKI 

 

 

2. PENYUSUNAN DASAR DAN 

KONSTITUSI UNTUK NEGARA 

INDONESIA YANG AKAN 

DIDIRIKAN 

Bagaimana penyusunan dasar negara 

Indonesia 

3. PERUMUSAN DAN 

PERNYATAAN PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN INDONESIA 

Mengapa perumusan teks proklamasi  

dilakukan di rumah laksamana Maeda 

Lampiran 18. Kartu Soal 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PERBEDAAN PERSPEKTIF ANTAR 

KELOMPOK SEKITAR PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN INDONESIA 

Perbedaan pendapat yang terjadi antara 

golongan tua dan golongan muda 

5. PERISTIWA RENGASDENGKLOK 

 

Latar belakang peristiwa Rengasdengklok 

Dan Letak Rengasdengklok 

 

7. DUKUNGAN RAKYAT DI BERBAGAI 

DAERAH TERHADAP PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN INDONESIA 

Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono 

IX 

6. PENYEBARAN PROKLAMASI 

Melalui radio 

Melalui koran 

Melalui  pengiriman utusan-utusan ke 

daerah 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. DUKUNGAN RAKYAT DI BERBAGAI 

DAERAH TERHADAP PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN INDONESIA 

Tindakan heroic di Semarang dan 

Surabaya 

Serta Tundakan heroic di Aceh, Lampung 

10. DUKUNGAN RAKYAT DI BERBAGAI 

DAERAH TERHADAP PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN INDONESIA 

 

Tindakan heroic di Bandung, Surakarta dan 

Bali 

11. PPKI DAN PERANANNYA DALAM 

PROSES PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN 

REPUBLIK INDONESIA. 

Tujuan dibentuknya PPKI dan Hasil sidang 

PPKI tanggal 18 Agustus 1945 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

`14. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PARA 
PEJUANG DI JAKARTA SETELAH 

MENDENGAR KEKALAHAN JEPANG 
 

Kelompok Sutan Syahrir dan Kelompok 
Sukarno Hatta 

 
 

`15. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PARA 
PEJUANG DI JAKARTA SETELAH 

MENDENGAR KEKALAHAN JEPANG 
 

Kelompok Chairul Saleh dan Kelompok 
Wikana Darwis 

 

16. PERSIAPAN PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN INDONESIA 

 
Jelaskan arti vacuum of power dan 

Bagaimana penyusunan teks proklamasi 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. PERSIAPAN PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN INDONESIA 

 
Perbedaan naskah proklamasi asli dan naskah 

proklamasi otentik 
 

18.  TINDAKAN-TIBDAKAN HEROIK DI 
BERBAGAI KOTA DI INDONESIA 

 
Latar belakang terjadinya insiden Surabaya 

 

19.  TINDAKAN-TIBDAKAN HEROIK DI 
BERBAGAI KOTA DI INDONESIA 

 
Latar belakang terjadinya pertempuran lima 

hari di Semarang 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. PPKI DAN PERANANNYA DALAM 

PROSES PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Bagaimanakah pembagian negara atas 

provinsi di Indonnesia.



 

 

Sumber  Informan 
 

 

1. Nama                           : Drs. Iman Mojo 

Tempat, tanggal lahir  : Yogyakarta, 16 Februari 1959 

Jabatan                        : Wakasek Kesiswaan 

Alamat                         : Ds. Jatisari RT 4 RW 2 Kec. Subah Kab. Batang 

 

2. Nama                            : Siti Durachnah 

Tempat, tanggal lahir   : Batang, 5 Mei 1955 

Jabatan                         : Guru mata pelajaran IPS 

      Alamat                          : Ds. Kauman RT 2 RW 3 Kec. Subah Kab. Batang 

3.  Nama                              : Gilang Romadhon       

     Tempat, tanggal lahir      : Batang, 2 November 1995 

      Jabatan                            : Siswa kelas VIII E 

      Alamat                             : Ds. Subah RT 4 RW 1 Kec. Subah Kab. Batang 

4.   Nama        : Santi Savitri 

 Tempat, tanggal lahir       : Batang, 20 Oktober 1995 

 Jabatan        : Siswa kelas VIII E 

 Alamat         : Ds. Ngepung RT 3 RW 1 Kec. Subah Kab. Ba 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 19. Sumber Informan 



 

 

 
1. Apakah anda tertarik mengikuti pembelajaran Sejarah dengan metode 

Index Card Match? 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran Sejarah 

dengan menggunakan metode Index Card Match? 

3. Apakah anda menyukai suasana kelas anda sekarang (khususnya saat 

pembelajaran Sejarah)? 

4. Apakah anda senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

kerja kelompok? 

5. Apakah saudara setuju bahwa pada saat menggunakan metode Index 

Card Match. materi pelajaran lebih cepat untuk dipahami? 

 

 

Jawaban Siswa 

1. Ya, kami merasa tertarik dengan pembelajaran ini. 

2. Pendapat kami, bahwa dengan menggunakan pemelajaran model Index 

Card Match sangat menyenangkan. 

3. Kami menyukai suasana kelas yang sekarang, karena bias saling 

berpendapat dengan teman-teman. 

4. Ya, kami merasa senang dengan pembelajaran kelompok, karena bisa 

membuat tidak jenuh di dalam kelas. 

5. Ya, kami setuju karena lebih cepat memahami materi dengan saling 

bertanya jawab dengan guru maupun teman. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 20. Pendapat Siswa 



 

 

 

                      L  
 

Gambar 1. Siswa sedang berdiskusi dengan pasangannya . 
 
 
 
 

          
 
 Gambar 2. Guru sedang memberikan pengarahan kepada siswa. 
 
 
 
 

 

Lampiran 21. Foto Siswa 



 

 

 
 

 
 
Gambar 3. Guru sedang memberi arahan pada pasangan kelompok. 

 
  

    
 

Gambar 4. Guru bersama-sama dengan siswa membuat              
kesimpulan. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 22. Surat Permohonan Ijin Penelitian 



 

 

 

Lampiran 23. Surat Keterangan Melakukan Penelitian 


