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MOTTO

)١١٢فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري (

Artinya: Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta
kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha
melihat apa yang kamu kerjakan (qs Huud: 112)1

1Al-Qur’an dan Terjemah , Depag RI 2000, 344.
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ABSTRAK

Juniawati, Novi Dwi. 2018., “Penerapan Model Pembelajaran Index Card
Match dalam Mata Pelejaran IPA Kelas III Pokok Bahasan Gerak
Benda untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa
di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran
2017/2018”.Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo. Pembimbing: Izza Aliyatul Muna, M.Sc.

Kata Kunci: Index Card Match, Motivasi Belajar, Hasil Belajar

Dalam keseluruhan pendidikan kegiatan  belajar mengajar merupakan
kegiatan pokok. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat
dipengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung. Namun realita yang terjadi di
MI Kanzul Huda Gudik Slahung Ponorogo.Khusunya kelas III pada mata
pelajaran IPA hasil belajar peserta didik masih kurang.Hal ini disebabkan karena
pembelajaran IPA tidak dikemas dengan strategi yang menarik dan
menyenangkan. Guru sering kali menyampaikan materi dengan ceramah sehingga
pembelajaran IPA cenderung membosankan dan kurang menarik minat para
siswa. maka melihat kenyataan yang demikian, perlu adanya alternatif dalam
melakukan proses pembelajaran diantaranya menerapkan strategi yang dapat
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Strategi itu adalah Index
Card Match, dimana kombinasi ini mampu meningkatkan keberanian siswa
dalam melakukan presentasi, melatih siswa dalam berdiskusi, aktif dalam kelas
serta penggunaan variasi permainan kartu yang disajikan berdasarkan materi
pelajaran.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk
mengetahui motivasi dan hasil belajar siswa-siswi kelas III MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo.pada mata pelajaran IPA pokok bahasan gerak benda
dengan menerapkan strategi Index Card Match.

Dalam mengungkapkan masalah diatas penelitian ini menggunakan metode
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan penelitian di kelas III MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo. Yang mencakup 2 siklus dalam tiap siklusnya
mencakup 4 langkah yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

Dari hasil analisis data yang ditemukan bahwa penerapan strategi Index Card
Match pada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan gerak benda di MI Kanzul
Huda Gundik Slahung Ponorogo yakni prosentasi motivasi belajar siswa pada
siklus I dengan kategori tinggi sebesar 31,25%, sedang 37,5%, rendah 31,25%,
siklus II dengan kategori tinggi sebesar 62,5%, sedang 37,5%, rendah 0. Hasil
belajar siswa dengan prosentasi siklus I siswa yang tuntas 62,5%, siswa yang
belum tuntas 37,5%, siklus II dengan prosentase siswa yang tuntas 100%, siswa
yang belum tuntas 0.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Guru adalah orang yang ucapan dan tindakannya selalu digugu dan

ditiru. Guru adalah orang yang rela berkorban untuk anak didiknya dan
masyarakat lingkungannya. Guru adalah pelapor perubahan masyarakat
dengan tanpa mengharapkan imbalan. Guru laksana obor yang kelak akan
menjadi penerang bagi siswanya, guru merupakan sosok orang yang ingin
tahu pada semua hal untuk disampaikan pada anak didiknya. Guru adalah
manusia cinta pengembangan, dan pengamal pengetahuan. Guru adalah
sosok orang yang mempunyai ilmu pengetahuan lebih bila dibandingkan
orang lain. Guru adalah orang yang selalu memberi pengaruh secara abadi
tapi ia tidak mau tahu kapan pengaruh itu berhenti. Guru adalah sosok
manusia pewaris dan penerus berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi. Guru adalah mitra belajar siswa dengan tanpa syarat, guru
merupakan pribadi yang utuh untuk merubah perilaku dan kepribadian
peserta didik.

Sampai saat ini, penggunaan istilah model, pendekatan, strategi,
metode, dan teknik pembelajaran masih kurang tepat. Ketidaktepatan dan
ketidakpahaman akan istilah-istilah tersebut memengaruhi guru dalam
membantu administrasi (perencanaan) pembelajaran serta
melaksanakannya. Pendapat para ahli tentang definisi-definisi tersebut dan
mencoba untuk membuat generalisasinya.

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang
menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran
berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Model mengajar merupakan suatu pola atau rencana yang dipakai
guru dalam mengorganisasikan materi pelajaran, maupun kegiatan siswa
dan dapat dijadikan petunjuk bagaimana guru mengajar di depan kelas
(seperti alur yang diikutinya). Penggunaan model mengajar tertentu akan
menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah diprogramkan maupun
yang semula tidak diprogramkan.

Model pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak
dimiliki oleh strategi ataupun prosedur tertentu lainnya, antara lain; 1.
rasional teoritik yang disusun oleh pencipta atau pengembangnya; 2.

1
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landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan
pembelajaran yang akan dicapai); 3. tingkah laku mengajar yang
diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; 4.
lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat
tercapai.

Terdapat dua macam alasan dari penggunaan model pembelajaran,
yaitu pertama, istilah model mempunyai makna yang lebih luas dari pada
strategi, metode, atau prosedur. Kedua, model dapat pula berfungsi sebagai
sarana komunikasi yang penting dalam mengajar dikelas. Model itu sendiri
diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajaran, sintaks, dan sifat dari
lingkungan belajarnya. Pengguna model pembelajaran tertentu memungkin
guru dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu pula dan bukan tujuan
pembelajaran yang lain.

Belajar merupakan kegiatan sehari-hari bagi siswa sekolah.
Kegiatan belajar tersebut ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di
tempat lain seperti di museum, perpustakaan, kebun binatang, sawah,
sungai, atau hutan. Ditinjau dari segi guru, kegiatan belajar siswa tersebut
ada yang tergolong dirancang dalam desain instruksional. Kegiatan belajar
yang termasuk rancangan guru, bila siswa belajar di tempat-tempat
tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas belajar sekolah. Disamping itu ada
juga kegiatan belajar yang tidak termasuk rancangan guru. Artinya, siswa
belajar keinginannya sendiri. Pengetahuan tentang “belajar, karena
ditugasi” dan “belajar, karena motivasi diri” penting bagi guru dan calon
guru.1

Meskipun IPA merupakan ilmu yang banyak sekali manfaatnya
bagi kehidupan peserta didik ke depannya, tetapi sebagaian besar siswa
Kelas III MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo, kurang menggemari
mata pelajaran IPA khususnya materi Gerak Benda, alasannya karena IPA
ilmu yang mempelajari suatu hal dengan kehidupan alam.

Selain rendahnya motivasi belajar siswa dan penggunaan metode
yang kurang menarik, penyebab lain dari penggunaan metode yang kurang
adalah media pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih kurang
menarik dan kreatif, sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan dari
guru saja dan hanya terus menerus guru menerangkan dengan cara
ceramah di depan kelas serta kurang memeperhatikan kondisi kelas.

Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa diperlukan
suatu media pembelajaran yang sesuai dengan materi IPA pokok bahasan
Gerak Benda, dalam pembelajaran sebaiknya guru tidak hanya
menerangkan pelajaran secara pasif terhadap peserta didik.

1 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta,2013), 78
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Sehingga, saat ini guru dituntut untuk menentukan media
pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kreatif dan efektif, untuk
itulah guru harus kreatif dalam memilih media pembelajaran yang sesuai
dengan tuntutan. Adapun macam-macam media pembelajaran yang dapat
digunakan oleh pendidik untuk memberikan informasi atau menerangkan
pelajaran kepada peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.
Dengan adanya media pembelajaran guru lebih mudah menerangkan
materi pelajaran. Salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat
dipilih dalam pembelajaran pendidikan IPA, adalah Media Index Card
Match.

Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di MI Khanzul
Huda Gundik Slahung Ponorogo pada tanggal 16 Desember 2017 dengan
salah satu seorang guru yaitu Ibu Kholif, S.Pd, dikemukakan masih ada
guru yang menggunakan model pembelajaran yang sama pada mata
pelajaran IPA pokok bahasan Gerak Benda kelas III, sehingga motivasi
belajar siswa masih kurang dan nilai pelajaran IPA juga masih kurang.
Masih banyak siswa yang motivasinya kurang, sehingga jika ada guru
menerangkan pelajaran siswa masih ramai sendiri, tidak memperhatikan
pelajaran.2

Berangkat dari hal-hal termasuk factor yang berpengaruh terhadap
motivasi belajar yaitu model pembelajaran yang digunakan guru maka
judul penelitian ini adalah “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
INDEX CARD MATCH DALAM MATA PELAJARAN IPA KELAS III
POKOK BAHASAN GERAK BENDA UNTUK MENINGKATKAN
MOTIVASI BELAJAR DAN HASIL BELAJAR SISWA DI MI
KANZUL HUDA GUNDIK SLAHUNG PONOROGO TAHUN
PELAJARAN 2017/2018“

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka
dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:
1. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa

gaduh ketika guru menerangkan materi pelajaran, sehingga
menggangu konsentrasi siswa yang lain.

2. Akibat motivasi belajar rendah ada beberapa siswa mengalami kurang
semangat belajar saat di kelas.

3. Media yang digunakan kurang mendukung atau menarik, karena
dalam kegiatan pembelajaran guru hanya berceramah.

2 Dari Observasi dan Wawancara dengan Ibu Kholif, di MI Khanzul Huda Gundik
Slahung Ponorogo pada Tanggal 16 Desember 2017, pukul 08.00 WIB.
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Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan
obyek penelitian sebagaimana tujuan awal penelitian ini, maka perlu
diadakan “Pembatasan Penelitian” terhadap ruang lingkup penelitian.

Adapun pembatasan masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas
(PTK)  ini adalah “Penerapan Model Pembelajaran Index Card Match
Dalam Mata Pelajaran IPA Kelas III Pokok Bahasan Gerak Benda
Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa di MI
Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018“

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Index Card Match untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas III pada mata pelajaran IPA
pokok bahasan Gerak Benda di MI Kanzul Huda Gundik Slahung
tahun pelajaran 2017/2018?

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Index Card Match untuk
meningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas III pada
mata pelajaran IPA pokok bahasan Gerak Benda di MI Khanzul Huda
Gundik Slahung tahun pelajaran 2017/2018?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan model pembelajaran Index Card Match dan
menjelaskan hubungan antara model pembelajaran dengan motivasi
belajar siswa di kelas III pada mata pelajaran IPA pokok bahasan
Gerak Benda MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun
pelajaran 2017/2018.

2. Untuk mengetahui hasil model pembelajaran Index Card Match
dengan motivasi belajar dan hasil belajar siswa di kelas III pada  mata
pelajaran IPA pokok bahasan Gerak Benda MI Kanzul Huda Gundik
Slahung Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teori maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis: secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi dalam dunia pendidikan berupa gambaran
mengenai sebuah teori yang menyatakan bahwa peningkatan motivasi
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belajar IPA dapat dilakukan dengan menggunakan media Index Card
Match.

2. Manfaat Praktis:
a. Bagi Siswa, dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi  belajar

serta membantu menyelasaikan soal IPA.
b. Bagi Guru, agar guru yang lain dapat mencontoh dan menerapkan

media Index Card Match sebagai inovasi dalam pembelajaran dan
mengembangkan kreativitas pembelajaran.

c. Bagi Peneliti, dari hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman
pengetahuan serta wawasan dalam dunia pendidikan. Khususnya
pendidikan IPA menggunakan Media Index Card match.

d. Bagi Sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan dalam memilih dan menggunakan metode
pembelajaran IPA di sekolah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah:
Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian. Bab pertama ini dimaksudkan untuk
memudahkan dalam memaparkan data.

Bab kedua adalah kajian teori yang berisi tentang telaah penelitian
terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir, hipotesis penelitian. Bab ini
dimaksud untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi obyek
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), setting PTK, vaeriabel yang diamati,
prosedur PTK (Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi).

Bab ke empat adalah hasil penelitian tindakan kelas yang meliputi
gambaran singkat lokasi penelitian, penjelasan per-siklus, proses analisis,
dan data per-siklus, serta pembahasan.

Bab ke lima merupakan bab terakhir dalam laporan ini berisi
penutup meliputi: simpulan dan saran.
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BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORITIK,

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN

KELAS

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu ada judul skripsi yang
menulis tentang motivasi yang ditulis oleh :

Sholikhah Alimatus memaparkan hasil penelitiannya pada skripsi
berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran
Matematika Melalui Strategi Contextual Teaching and learning (CTL)
Berbasis Portofolio (PTK pembelajaran Matematika Kelas VII SMP N 2
Gatak tahun 2010). 1. ada peningkatan motivasi belajar melalui strategi
contextual teaching and learning (CTL) berbasis portofolio. Hal ini dilihat
dari aspek a. kemauan siswa dalam mengerjakan tugas matematika dari
sebelum tindakan 16,67% meningkat menjadi 86,67% pada akhir tindakan;
b. perasaan senang siswa terhadap mata pelajaran matematika dan guru
matematika dari sebelum tindakan 10% meningkat menjadi 66,67% pada
akhir tindakan; c. semangat belajar siswa siswa agar dapat berprestasi dari
sebelum tindakan 6,67% meningkat menjadi 63,33% setelah tindakan;
d. tercapainya kriteria ketuntasan minimal dari sebelum tindakan 23,33%
meningkat menjadi 83,33% setelah tindakan. 2. ada peningkatan prestasi
belajar siswa dalam mengerjakan tugas mandiri dari 23,33% sebelum
tindakan menjadi 93,33% setelah akhir tindakan. Kesimpulan penelitian
ini adalah pembelajaran dengan contextual teaching and learning(CTL)
berbasis portofolio dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan
meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika.3

Agung Aji Tapantoko memaparkan hasil penelitiannya melalui
skripsi yang berjudul Penggunaan Metode Mind Map (Peta Pikiran) untuk
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Depok Tahun 2011. Berdasarkan hasil
penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran
matematika dengan menggunakan metode Mind Map (peta pikiran) guna
meningkatkan motivasi belajar matematika siswa, dilakukan dengan
langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 1. mempelajari konsep

3 Sholikhah Alimatus Yang berjudul”Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Dalam Mata
Pelajaran Matematika Melalui Strategi Contextual Teaching and Learning(CTL) Berbasis
Portofolio(PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII SMP N 2 Gatak tahun 2010), Skripsi Thesis,
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6
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suatu materi pelajaran, 2. menentukan ide-ide pokok secara berkelompok,
3. membuat atau menyusun peta pikiran menggunakan media Lembar
Kerja Siswa (LKS), dan 4. presentasi kelompok di depan kelas. Berdasar
hasil analisis angket motivasi belajar matematika siswa, observasi
motivasi belajar matematika siswa, rata-rata nilai tes siklus dan wawancara
ada peningkatan motivasi belajar matematika siswa setelah dilakukan
pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Mind Map (peta
pikiran). Hal ini ditunjukkan dengan: a. data hasil observasi motivasi
belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar
56,25% menjadi 71,25% dengan kategori tinggi. b. data hasil angket
motivasi siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar
66,70% menjadi 76,94% dengan kategori tinggi. c. rata-rata hasil tes siklus
mengalami peningkatan, rata-rata pada siklus I yaitu 75,18% meningkat
menjadi 90,18% pada siklus II. d. dari hasil wawancara diperoleh
keterangan bahwa secara umum siswa termotivasi dalam belajar.
Berdasarkan data hasil observasi motivasi, data hasil angket motivasi, rata-
rata hasil tes siklus, dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa
motivasi belajar siswa meningkat setelah belajar menggunakan metode
Mind Map (peta pikiran).4

Wahyuni Sri memaparkan hasil penelitiannya pada skripsi yang
berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Melalui Metode
Pembelajaran Berbasis Joyful Learning Pada Siswa Kelas V SD N Kleco
2 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran
matematika pada poko bahasan persegi panjang dan jajar genjang. Hal ini
dapat dilihat dari 1. kesiapan mengikuti pelajaran sebelum diadakan
tindakan sebesar 62,79%, pada putaran I sebesar 69,76%, pada putaran II
sebesar 76,19% di akhir putaran mencapai 83,33%, 2. memperhatikan
penjelasan guru sebelum diadakan tindakan sebesar 65,11%, pada putaran
I sebesar 72,09%, pada putaran II sebesar 80,95%, di akhir putaran
mencapai 85,71%, serta 3. mengerjakan soal latihan guru sebelum
diadakan tindakan sebesar 69,76%, pada putaran I sebesar 76,74%, pada
putaran II sebesar 83,33%, di akhir putaran mencapai 95,23%. Hasil tes
tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan
adanya peningkatan pada prestasi siswa. Sebelum diberikan tindakan
kelas, prestasi belajar siswa hanya mencapai daya 72,09%, pada putaran I
mencapai daya serap 76,74%, pada putaran II mencapai daya serap

4 Agung Aji Tapantoko yang berjudul’Penggunaan Metode Mind Map (peta pikiran)
untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII
SMP Negeri 4 Depok tahun 2011. Universitas Negeri Yogyakarta
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88,09% sedangkan di akhir tindakan prestasi belajar siswa mencapai daya
serap 95,23%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pembelajaran
berbasis joyful learning dalam pembelajaran matematika dapat
meningkatkan motivasi siswa sehingga berdampak pada peningkatan
prestasi belajar.5

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti motivasi belajar.
Peneliti Sholikhah Alimatus memaparkan tentang Peningkatan Motivasi
Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika Melalui Strategi
Contextual Teaching and learning (CTL) Berbasis Portofolio (PTK
pembelajaran Matematika Kelas VII SMP N 2 Gatak tahun 2010),

Agung Aji Tapantoko memaparkan tentang Penggunaan Metode
Mind Map (Peta Pikiran) untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Depok
Tahun 2011, Wahyuni Sri memaparkan tentang Peningkatan Motivasi
Belajar Matematika Melalui Metode Pembelajaran Berbasis Joyful
Learning Pada Siswa Kelas V SD N Kleco 2 Surakarta Tahun Pelajaran
2010/2011.

Dari persamaan penelitian mengenai motivasi belajar juga terdapat
perbedaan yang mendasar di dalam ketiga penelitian tersebut perbedaanya
adalah untuk peneliti Sholikhah Alimatus Peningkatan Motivasi Belajar
Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika Melalui Strategi Contextual
Teaching and learning (CTL), kedua atas nama Agung Aji Tapantoko
Penggunaan Metode Mind Map (Peta Pikiran) untuk Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika, peneliti ketiga
atas nama Wahyuni Sri  Peningkatan Motivasi Belajar Matematika
Melalui Metode Pembelajaran Berbasis Joyful Learning. Jadi dari berbagai
telaah pustaka tedahulu ada perbedaan, yaitu tentang pokok bahasan,
media Index Card Match, dan lokasinya. Maka peneliti menyimpulkan
bahwa belum ada yang meneliti Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar
IPA Pokok Bahasan Gerak Benda Melalui Media Index Card Match Pada
Siswa Kelas III MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun
Pelajaran 2017/2018.

B. Landasan Teori

1. Teori Model Pembelajaran Index Card Match

a. Pengertian metode Index Card Match

5 Wahyuni Sri yang berjudul”Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Melalui Metode
Pembelajaran Berbasis Joyful Learning pada Siswa Kelas V SD N Kleco 2 Surakarta Tahun
Pelajaran 2010/2011. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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Metode index card match adalah metode yang dikembangkan
untuk menjadikan siswa aktif mempertanyakan gagasan orang lain
dan gagasan diri sendiri dan seorang siswa memiliki kreatifitas
maupun menguasai ketrampilan yang diperlihatkan untuk
mencapai tujuan pembelajaran.6

b. Tujuan metode Index Card Match
Dapat dilihat bahwa pada intinya metode bertujuan

mengantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan tertentu yang
ideal dengan tepat dan cepat sesuai yang diinginkan. Karenanya,
terdapat suatu prinsip agar pembelajaran dapat dilaksanakan dalam
suasana menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan dan
motivasi sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah
untuk diterima peserta didik. Banyaknya metode yang ditawarkan
oleh para ahli sebagaimana dijumpai dalam buku-buku
kependidikan lebih merupakan usaha untuk mempermudah atau
mencari jalan yang paling sesuai dengan perkembangan jiwa
peserta dalam menjalani sebuah pembelajaran.

Dengan demikian jelaslah bahwa metode sangat berfungsi
dalam menyampaikan materi pembelajaran. Perlu juga menjadi
pertimbangan bahwa materi yang berkenaan dengan dimensi
afektif dan psikomotor, dan ada materi yang berkenaan dengan
dimensi afektif, yang kesemuannya itu menghendaki pendekatan
metode yang berbeda-beda.7

c. Manfaat metode Index Card Match

Manfaat yang bisa didapat ketika menerapkan metode
pembelajaran dengan menggunakan metode index card match
adalah guru dapat menciptakan suasana belajar yang mendorong
anak-anak untuk saling membutuhkan, inilah yang dimaksud
positive interdepence atau saling ketergantungan positif.  Saling
ketergantungan positive ini dapat dicapai melalui ketergantungan
tujuan, ketergantungan tugas, ketergantungan sumber belajar,
ketergantungan hadiah.

Selain itu kelebihan menggunakan metode index card match
adalah:

6 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail
Media Group,2008), 81.

7 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM,17-18.
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1) Peserta didik belajar untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam
segala yang diberikan oleh guru.

2) Dapat memupuk rasa tanggung jawab, karena dari hasil-hasil yang
dikerjakan dipertanggung jawabkan di depan guru.

3) Mendorong peserta didik supaya berlomba-lomba untuk mencapai
kesuksesan.

4) Dapat memperdalam pengertian dan menambah keaktifan  dan
kecakapan siswa.

5) Hasil belajar akan tahan lama karena pelajaran sesuai dengan minat
peserta didik.

6) Waktu yang digunakan tidak hanya sebatas jam-jam pelajaran
sekolah.

d. Prinsip-prinsip metode Index Card Match
Beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika guru menerapkan

Index Card Match adalah sebagai berikut:
1) Memahami sifat peserta didik

Pada dasarnya peserta didik meniliki sifat sama rasa ingin
tahu atau berimajinasi. Kedua sifat ini merupakan dasar bagi
berkembangnya sikap/berpikir krisis dan kreatif. Untuk itu
kegiatan pembelajaran harus dirancang menjadi lahan yang subur
bagi perkembangan kedua sifat tersebut.

2) Mengenal peserta didik secara perorangan
Peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan

yang berbeda. Perbedaan individu harus diperhatikan dan garis
tercermin dalam pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas
tidak harus selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan
berbeda dengan kecepatan belajarnya. Peserta didik yang memiliki
kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya
yang lemah(tutor sebaya).

3) Memanfaatkan perilaku peserta didik dalam berorganisasi belajar
Peserta didik selain alami bermain secara berpasangan atau

kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru
dalam pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan
mempermudah mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran.

4) Mengembangkan kemampuan berpikir akan mempermudah mereaka
untuk berinteraksi atau bertukar pikiran.

Pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah, untuk itu
peserta didik perlu dibeli kemampuan berpikir kritis dan kreatif
untuk menganalisis masalah, dan kreatif untuk melahirkan
alternative pemecahan masalah, dan kreatif untuk melahirkan



11

alternative pemecahan masalah. Jenis pemikiran tersebut sudah ada
sejak lahir, guru diharapkan dapat mengembangkannya.

5) Menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang
menarik.

Ruang kelas yang menarik sangat disarankan dalam Index
Card Match. Hasil pekerjaan peserta didik sebaiknya dipajang
dikelas, karena dapat memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih
baik dan menimbulkan inspirasi bagai peserta didik yang lain.
Selain itu pajangan dapat juga dijadikan bahan ketika membahas
materi pelajaran yang lain.8

6) Langkah –langkah penerapan Index Card Match
Metode ini adalah strategi yang cukup menyenagkan yang

digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya.
Namun, demikian materi baru tetap bisa diajarkan dengan strategi ini
dengan catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari topic yang akan
diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah
memiliki bekal pengetahuan.
Langkah – langkah dalam  metode Index Card Match yaitu :
1) Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik yang ada

dalam kelas.
2) Bagi sejumlah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang

sama.
3) Tulislah pertanyaan tentang materi yang telah diberikan

sebelumnya pada setengah bagian kertas yang telah disiapkan.
Setiap kertas berisi satu pertanyaan.

4) Pada separo kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan yang tadi dibuat.

5) Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal
dengan jawaban.

6) Beri setiap peserta didik satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah
aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separo peserta didik akan
mendapatkan soal dan separuh yang lain akan mendapatkan
jawaban.

7) Minta peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika
sudah ada yang menemukan pasangan, mimta mereka untuk duduk
berdekatan. Terangkan juga agar mereka tidak memberitahu materi
yang mereka dapatkan kepada teman yang lain.

8) Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk
berdekatan soal yang diperoleh dengan kertas kepada teman-teman

8 Ismail , Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, 54-56.
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yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-
pasangan yang lain.

9) Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan.9

e. Ciri – ciri metode Index Card Match
Index Card Match merupakan model yang digunakan pembelajaran

aktif dengan jalan meninjau ulang materi dengan cirri- cirri:
1) Metode ini menggunakan kartu
2) Kartu dibagi menjadi dua yang berisi satu pertanyaan dan satu

untuk jawaban
3) Metode ini dilakukan secara berpasangan
4) Setiap pasangan membacakan pertanyaan dan jawaban

2. Teori Gerak Benda

a. Gerak Benda Dipengaruhi Oleh Bentuk dan Ukurannya
Gerak benda bermacam – macam. Bergantung pada bentuk dan
yang menggerakkan. Gerak benda bisa menggelinding, bisa juga
jatuh, mengalir, memantul, atau berputar.
1) Menggelinding

Sepeda bergerak karena ada gaya. Gaya dihasilkan dari kayuhan
kakimu. Selain itu, karena roda sepeda bentuknya bulat.
Gerakan roda disebut menggelinding. Jadi, benda bulat akan
menggelinding. Apabila ada yang menggerakkan.

2) Jatuh
Jatuh adalah apabila benda bergerak atau terlepas menuju ke
bawah. Benda jatuh karena ada gaya tarik bumi. gaya tarik bumi
disebut gaya gravitasi. Semakin tinggi atau semakin berat benda
itu jatuh. Semakin cepat pula bergerak jatuh ke bawah.

3) Mengalir
benda yang gerakkannya mengalir adalah air dan udara. Air
megalir di sungai. Sedangkan angin adalah udara yang mengalir.
Kecepatan air mengalir tergantung kemiringan sungai. Semakin
tinggi kemiringannya semakin cepat air mengalir. Air selalu
mengalir dari tempat yang tinggi. Menuju tempat yang rendah.

4) Memantul
Coba perhatikan bola yang jatuh. Bola itu akan kembali ke atas.
Setelah bola menyentuh tanah. Gerakan seperti itu disebut
memantul. Tidak semua benda dapat memantul.  Hanya benda

9 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogjakarta, Pustaka Insan Madani,
2008),  67-68.
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yang lentur bisa memantul. Hasil pantulan benda dipengaruhi
oleh ketinggian, dan juga bantuk bendanya.

5) Berputar
Berputar adalah salah satu gerakan benda. Seperti membentuk
lingkaran. Tetapi, berumpu pada porosnya.

b. Hal-Hal yang Mempengaruhi Gerak Benda
Gerak setiap benda tidak selalu sama. Karena dipengaruhi oleh

bentuk, ukuran, berat, dan permukaan benda. Gerak benda akan lebih
mudah apabila bendanya ringan. Berbentuk bulat dan permukaannya
licin. Gerak benda akan lebih susah, apabila bendanya berat.
Bendanya berbentuk persegi dan permukaannya kasar.

Pernahkah kamu bersepeda di jalan yang rusak. Atau bersepeda di
dijalan  yang beraspal mulus. Mana yang lebih banyak menggunakan
energy. Tentu saja saat bersepeda di jalan yang rusak. Karena
permukaan benda yang licin lebih sedikit menggunakan energy.10

3. Teori Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi belajar
Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat
dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek
untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu
tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (
kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat
diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif
menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan
untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energy
dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling”
dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seseorang
siswa, misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan,
maka perlu diselidiki sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya
bermacam-macam, mungkin ia tidak senang, mungkin sakit, lapar,
ada problem pribadi dan lain-lain. Hal ini berarti pada diri anak
tidak terjadi perubahan energy, tidak terangsang afeksinya untuk
melakukan sesuatu, karena tidak memiliki tujuan atau kebutuhan

10 Ahmad Zulfikar Zein dan Asep Rahman,Mengenal Alam IPA untuk SD/MI kelas III
(Jakarta:  Leuser Cipta pustaka, 2009).
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belajar. Keadaan semacam ini perlu dilakukan daya upaya yang
menemukan sebab-sebabnya kemudian mendorong seseorang
siswa itu mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan,
yakni belajar. Dengan kata lain, siswa perlu diberikan rangsangan
agar tumbuhan motivasi pada dirinya. Atau singkatnya perlu
diberikan motivasi.

Motivasi belajar adalah merupakan factor psikis yang
bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal
penumbuhan gairah, merasa senanf dan semangat untuk belajar.
Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak
energy untuk melakukan kegiatan belajar.11

Ada dua prinsip yang dapat digunakan untuk meninjau
motivasi, ialah:
1) Motivasi dipandang sebagai suatu proses. Pengetahuan tentang

proses ini akan membantu kita menjelaskan kelakuan yang kita
amati dan untuk memperkirakan kelakuan-kelakuan lain pada
seseorang.

2) Kita menentukan karakter dari proses ini dengan melihat
petunjuk petunjuk dari tingkah lakunya. Apakah petunjuk-
petunjuk dapat dipercaya, dapat dilihat kegunaannya dalam
memperkirakan dan menjelaskan tingkah laku lainnya.

Motivasi adalah perubahan energy dalam diri (pribadi)
seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi
untuk mencapai tujuan.

Didalam perumusan ini kita dapat lihat, bahwa ada tiga
unsur yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:
1) Motivasi dimulai dari adanya perubahan energy dalam pribadi.

Perubahan-perubahan tertetu di dalam sistem neuropisiologis
dalam organism manusia, misalnya karena terjadi perubahan
dalam sistem pencernaan maka timbul motif lapar. Tapi ada
juga perubahan energy  yang tidak diketahui.

2) Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan affective arousal.
Mula-mula merupakan ketegangan psikologis, lalu merupakan
suasana emosi. Suasana emosi ini menimbulkan kelakuan yang
bermotif. Perubahan ini mungkin bisa dan mungkin juga tidak,
kita hanya dapat  melihatnya dalam perbuatan. Seorang terlibat
dalam suatu diskusi, karena dia merasa tertarik pada masalah
yang akan dibicarakan maka suaranya akan timbul dan kata-
katanya dengan lancar dan cepat akan keluar.

11 Sardiman,Interaksi dan Motivasi Belajar (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006),  73-75.
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3) Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.
Pribadi yang bermotivasi mengadakan respons-respons yang
tertuju ke arah suatu tujuan. Respons-respons itu berfungsi
mengurangi ketenagaan yang disebabkan oleh perubahan
energy dalam dirinya. Setiap respons merupakan suatu langkah
ke arah mencapai tujuan, misalnya si A ingin mendapat hadiah
maka ia akan belajar, mengikuti creamah, bertanya, membaca
buku, dan mengikutu tes.12

b. Fungsi Motivasi
Dari uraian diatas jelaslah bahwa motivasi mendorong timbulnya

kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. Jadi, fungsi
motivasi itu meliputi berikut ini:

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa
motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti
belajar.

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan
perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan.

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin
bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau
lambatnya suatu pekerjaan.13

c. Jenis – jenis Motivasi
Berdasarkan pengertian dan analisis tentang motivasi yang

telah dibahas di atas maka pada pokoknya motivasi dapat dibagi
menjadi dua jenis:

1) Motivasi intrinsik
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup

didalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-
tujuan murid. Motivasi ini sering disebut juga motivasi murni.
Motivasi intrinsic adalah motivasi yang hidup dalam diri siswa
dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional.

2) Motivasi ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dsebabkan oleh

factor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah,
tingkatan hadiah, medali pertentangan, dan persaingan yang
bersifat negative ialah sarcasm, ridicule, dan hukuman. Motivasi
ekstrinsik ini tetap diperlukan disekolah, sebab pengajaran di

12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), 158-159
13 Ibid., 161
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sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau sesuai dengan
kebutuhan siswa.14

d. Prinsip – prinsip motivasi
Prinsip – prinsip ini disusun atas dasar penelitian yang

saksama dalm rangka mendorong motivasi belajar murid – murid
di sekolah yang mengandung pandangan demokratis dan dalam
rangka menciptakan self motivation dan self discipline di kalangan
murid –murid. Kenneth H. Hover, mengemukakan prinsip-prinsip
motivasi sebagai berikut:

1) Pujian lebih efektif daripada hukuman
Hukuman bersifat menghentikan sesuatu perbuatan, sedangkan
pujian bersifat menghargai apa yang telah dilakukan. Karena itu
pujian lebih besar nilainya bagi motivasi belajar murid.

2) Motivasi yang bearasal dari dalam individu lebih efektif
daripada motivasi yang dipaksa dari luar. Sebabnya ialah karena
kepuasan yang diperoleh oleh individu itu sesuai dengan ukuran
yang ada dalam diri murid sendiri.

3) Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain.
Guru yang berminat tinggi dan antusias akan menghasilkan
murid-murid yang juga berminat tinggi dan antusias pula.
Demikian murid yang antusias akan mendorong motivasi murid-
murid lainnya.

4) Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid.
Dengan teknik mengajar yang tertentu motivasi murid-murid
dapat ditujukan kepada kegiatan-kegiatan kreatif. Motivasi yang
telah dimiliki oleh murid apabila diberi semacam penghalang
seperti adanya ujian yang mendadak, peraturan-peraturan
sekolah, dan lain-lain maka kegiatan kreatifnya akan timbul
sehingga ia lolos dari penghalang tadi.15

e. Sifat – sifat motivasi
1) Kekuatan suatu motif

Suatu motif yang kuat tidak tentu kalau ini berlangsung
lam, sedangkan suatu motif yang lama tidak tentu kalau kuat.
Sebagai contoh orang sangat lapar kalau sudah diberi makan,
maka motif ini akan lekas hilang. Orang yang menginginkan
baju baru kalau tidak terus diberi atau membeli maka ini dapat
berlangsung lama. Suatu motive yang lama berlangsung dapat
menjadi motif yang mendalam, sehingga menguasi dan

14 Ibid., 162-163
15 Ibid., 163-166
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memberi arah dan mungkin mengubah keinginan motif yang
lain-lain dari infividu.

2) Motive yang berubah-ubah
Motif kadang-kadang menjadi tujuan – tujuan tetapi kalau

sudah tercapai lalu berubah menjadi jalan ke tujuan yang lain.
Contoh motif menjadi mahasiswa adalah untuk mencapai
gelar serjana. Gelar ini dapat menjadi motif jalan untuk
memcapai kedudukan tinggi.

Motivasi dalam belajar dapat dikatakan efektif apabila
dapat memberikan penempatan mental pada belajar, kalau
tidak motivasi ini malahan kekuatan yang merusak, bukan;lah
kekuatan yang membimbing.

3) Motivasi asli dan motivasi yang didapat
Seperti telah dikatakan di muka motivasi ada 2 macam

yang asli dan yang didapat. Motivation yang asli ialah motif-
motif yang ditentukan secara structural dan social, dan alamiah
dalam arti bahwa arti motif itu umum pada manusia. Dengan
lain perkataan iaalh doroongan-dorongan yang kita jumpai
setiap hari motif-motif yang alamiah ini dapat menjadi dasar
dari motivation yang diperlukan dalam belajar.

4) Motif yang alamiah
Motif-motif yang alamiah ini terdiri atas yang

ditentukan secara structural : pernafasan, denyut jantung,
peredaran darah, skresiglandula-glandula, berfungsinya
metabolism, perumbuhan dan kemasakan, pencernaan,
anabolisme, dan catabolisme, pelepasan dan active yang
automatis, nafsu-nafsu (lapar, haus seksual) dan semua
perbuatan alat-alat indera.

5) Cara-cara mendapatkan motif
Cara-cara mendapatkan motif-motif yang baru

didapatkan dengan bermacan-macam cara. Biasanya segala
sesuatu yang baru dan segala perubahan dapat menumbuhkan
motivasi yang baru. Kemungkinan ini memberikan kesempatan
kepada guru untuk mempengaruhi motivasi belajar.16

f. Cara membangkitkan motivasi
Motivasi merupakan salah satu aspek  utama bagi keberhasilan

dalm belajar. Oleh karena ittu, motivasi belajar dapat dipelajari
supaya dapat tumbuh dan berkembang. Berikut ini merupakan
beberapa cara untuk membangkitkan motivasi belajar.

16 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) ,72-75
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1) Peserta didik memperoleh pemahaman (comprehension) yang
jelas mengenai proses pembelajaran

2) Peserta didik memperoleh kesadaran diri (self consciousness)
terhadap pembelajaran

3) Menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan peserta
didik secara link and match

4) Memberi sentuhan lembut (soft touch)
5) Memberikan hadiah (reward)
6) Memberikan pujian dan penghormatan
7) Peserta didik mengetahui prestasi belajarnya
8) Adanya iklim belajar yang kompetitif secara sehat
9) Belajar menggunakan multi media
10) Belajar menggunakan multi metode
11) Guru yang kompeten dan humorus
12) Suasana lingkungan sekolah yang sehat.17

g. Alat ukur motivasi
Ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk

mengetahui motivasi seseorang, yaitu sebagai berikut :
1) Tes tindakan (performance test), yaitu alat untuk memperoleh

informasi tentang,  loyalitas, kesungguhan, targrting,
kesadaran, durasi, dan frekuensi kegiatan.

2) Kuesioner (questionnaire) untuk memahami tentang
kegigihan dan loyalitas.

3) Mengarang bebas untuk memahami informasi tentang visi
dan aspirasinya

4) Tes prestasi untuk memahami informasi tentang prestasi
belajarnya

5) Skala untuk memahami informasi tentang sikapnya.18

h. Unsur–unsur yang mempengaruhi motivasi belajar
Dalam kerangka pendidikan formal, motivasi belajar tersebut ada

dalam jaringan rekayasa pedagogis guru. Dengan tindakan pembuatan
persiapan mengajar pelaksanaan belajar-mengajar, maka guru
menguatkan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, dilihat dari segi
emansipasi kemandirian siswa, motivasi belajar semakin meningkat
pada tercapainya hasil belajar. Motivasi belajar merupakan segi
kejiwaan yang mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh
kondisi fisiologis dan kematangan psikologi siswa.

17 Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran,(Bandung: Refika
Aditama,2012) ,28

18 Ibid., 29
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1) Cita-cita atau aspirasi siswa
Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil seperti
keinginan belajar berjalan, makan makanan yang lezat, berebut
permainan, dan membaca, dapat menyanyi dan lain-lain.
Keberhasilan mencapain keinginan tersebut menumbuhkan
kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari menumbulkan cita-cita
dalam kehidupan. Timbulnya cita-cita dibarengi oleh
perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai
kehidupan. Timbulnya cita-cita juga dibarengi oleh perkembangan
kepribadian. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsic
mauapun ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan
mewujudkan aktualisasi diri.

2) Kemampuan siswa
Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau
kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi
dengan kemampuan mengenal dan mengucap bunyi huruf-huruf.
Kesukaran mengucapkan huruf “r” misalnya dapat diatasi dengan
drill/ melatih ucapan “r” yang benar. Dengan didukung
kemampuan mengucapkan “r” atau kemampuan mengucap huruf-
huruf yang lain, maka keinginan anak untuk membaca akan
terpenuhi. Keberhasilan membaca suatu buku bacaan akan
menambah menambah kekayaan pengalaman hidup. Keberhasilan
tersebut memuaskan dan menyenangkan hatinya. Secara perlahan-
lahan terjadilah kegemaran membaca pada anak yang semula sukar
mengucapkan huruf “r” yang benar. Secara ringkas dapat dikatakan
bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk
melaksanakan tugas-tugas perkembangan.

3) Kondisi siswa
Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani
mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit,
lapar, atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajar.
Sebaliknya, seseorang siswa yang sehat, kenyang, dan gembira
akan mudah memusatkan perhatian. Anak yang sakit enggan
belajar. Anak yang marah-marah akan sukar memusatkan perhatian
pada penjelasan pelajaran. Sebaliknya, setelah siswa tersebut sehat
ia akan mengejar ketinggalan pelajaran. Siswa tersebut dengan
senang hati membaca buku-buku pelajaran agar ia memperoleh
nilai rapor baik, seperti sebelum sakit. Dengan kata lain, kondisi
jasmani dan rohani siswa berpengaruh pada motivasi belajar.
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4) Kondisi lingkungan siswa
Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat
tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai
anggota masyarakat maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan
sekitar. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, ancaman rekan
yang nakal, perkelahian antar siswa, akan mengganggu
kesungguhan belajar. Sebaliknya, kampus sekolah yang indah,
pergaulan siswa yang rukun, akan memperkuat motivasi belajar.
Oleh karena itu kondisi lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan
hidup, ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutunya. Dengan
lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat
dan motivasi belajar mudah diperkuat.

5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran
Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran
yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman
dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku
belajar. Lingkungan siswa yang berupa lingkungan alam,
lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan juga mengalami
perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa surat kabar,
majalah, radio, televise, dan film semakin menjnagkau siswa.
Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar.
Dengan melihat tayangan televisi tentang pembangunan
pembangunan bidang perikanan. Guru professional diharapkan
mampu memanfaatkan surat kabar, majalah, siaran radio, televisi,
dan sumber belajar disekitar sekolah untuk memotivasi belajar.

6) Upaya guru dalam membelajarkan siswa
Upaya guru membelajarkan siswa terjadi di sekolah dan diluar
sekolah. Upaya pembelajaran disekolah meliputi hal-hal berikut:
a) Menyelenggarakan tertib belajar di sekolah

b) Membina disiplin belajar dalam tiap kesempatan, seperti
pemanfaatan waktu dan pemeliharaan fasilitas sekolah

c) Membina belajar tertib pergaulan, dan
d) Membina belajar tertib lingkungan sekolah.

Di samping penyelenggaraan tertib yang umum tersebut,
maka secara individual tiap guru menghadapi anak didiknya.
Upaya pembelajaran tersebut meliputi:
a) Pemahaman tentang diri siswa dalam rangka kewajiban tertib

belajar
b) Pemanfaatan penguatan berupa hadiah, kritik, hukuman secara

tepat guna
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c) Mendidik cinta belajar 19

i. Indikator motivasi belajar
Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil
2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan
4) Adanya penghargaan dalam belajar
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar
6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga

memungkinkan seorang siswa dapat  belajar dengan baik.20

4. Teori Hasil Belajar

Dalam pandangan behavioristik, belajar merupakan sebuah
perilaku membuat antara stimulus dan respon, kemudian
memperkuatnya. Stimulus dan respons dapat diperkuat dengan
menghubungkannya secara berulang-ulang untuk memungkinkan
terjadinya proses belajar dan menghasilkan perubahan yang
diinginkan. Para behaviorris meyakini bahwa hasil belajar akan lebih
baik dikuasai kalau dihafalkan secara berulang-ulang.21

Pada umumnya tujuan pendidikan dapat dimasukkan ke dalam
salah asatu dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan perilaku yaitu
perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan-
perubahan dalam aspek itu menjadi hasil dari proses belajar.22

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang
membentuknya, yaitu “hasil”, dan “belajar”. Pengertian hasil
menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas
atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.
Hasil produksi merupakan perolehan yang didapatkan karena adanya
kegiatan mengubah bahan (raw materials) menjadi  barang jadi
(finished goods).23

Menurut Winkel hasil belajar adalah perubahan yang
mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya.

19 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta:Rineka Cipta,2013) ,97-100
20 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, 23.
21 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 40.
22 Ibid, 41
23 Ibid, 44
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Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran
yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.24

Menurut mulyono, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh
anak setelah melalui kegiatan belajar.25 Belajar itu sendiri juga
merupakan proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh
tingkah laku yang relative menetap.

Menurut Romiszowski yang dikutip dalam Mulyono hasil belajar
merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemasukan (input).
Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi
sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja.26

Blom membagi tingkat atau tipe hasil belajar yang termasuk aspek
kognitif menjadi 6 yaitu:
a. Pengetahuan hafalan

Yang dimaksud pengetahuan hafalan yaitu tingkat kemampuan
yang hanya meminta responden untuk mengenal atau mengetahui
adanya konsep, fakta, atau istilah-istilah tanpa harus mengerti, atau
dapat menilai, atau dapat menggunakannya. Dalam hal ini testee
atau responden hanya dituntut untuk menyebutkan kembali (recall)
atau menghafal saja.

b. Pemahaman
Yang dimaksud pemahaman adalah tingkat kemampuan yang
mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, serta
fakta yang diketahuinya.

c. Aplikasi atau penerapan
Dalam tingkat aplikasi responden dituntut kemampuannya untuk
menerapkan atau menggunakan apa yang telah diketahuinya dalam
suatu situasi yang baru baginya.

d. Kemampuan analisis
Kemampuan analisis yaitu kemampuan untuk menganalisis atau
menguraikan suatu intregritas atau situasi tertentu ke dalam
komponen-komponen atau unsur-unsur pembentukanya. Pada
tingkat analisis, testee diharapkan dapat memahami  dan sekaligus
dapat memilah-milahnya menjadi bagian-bagian. Hal ini dapat
berupa kemampuan untuk memahami dan menguraikan bagaimana
proses terjadinya sesuatu, cara bekerjanya, atau mungkin
sistematikanya.

24 Ibid.,
25 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Anak Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta :

Asdi Mahasatya, 2003), 37.
26 Ibid., 38.
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e. Kemampuan sintetis
Yan dimaksud sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-
bagian ke dalam suatu bentuk yang menyeluruh. Dengan
kemampuan sintesis seseorang dituntut untuk dapat menemukan
hubungan kausal atau urutan tertentu, atau menemukan
abstraksinya yang berupa integritas.

f. Evaluasi
Dengan kemampuan evaluasi, testee diminta untuk membuat suatu
penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi, dan sebagainya
berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kegiatan penilaian dapat dilihat
dari segi tujuannya, gagasannya, cara bekerjanya, cara
pemecahannya, metodenya, materinya, atau yang lainnya.27

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa
yaitu sebagai berikut:
1) Faktor dari luar

Faktor dari luar terdiri dari dua bagian penting, yakni:
a) Faktor environmental input (lingkungan)

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil
belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik/alam dan
lingkungan social. Lingkungan fisik/alam termasuk di dalamnya
adalah keadaan suhu, kelembaban udara, dan sebagainya.
Sedangkan lingkungan sosial baik berwujud manusia maupun
hal-hal lainnya juga mempengaruhi proses hasil belajar.
Lingkungan sosial yang lain, seperti suara mesin pabrik. Hiruk
pikuk lalu lintas, gemuruhnya pasar, dan sebagainya juga
berpengaruh terhadap hasil belajar.

b) Faktor instrumental
Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang

keberadaannya dirancangkan sesuai dengan hasil belajar yang
diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai
sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah
direncanakan. Faktor instrumental ini dapat berupa
gedung/bangunan, sarana dan prasarana, kurikulum, dan bahan-
bahan yang akan dipelajari.

2) Faktor dari dalam
Faktor dari dalam adalah kondisi individu atau anak yang

belajar itu sendiri. Faktor individu dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a) Kondisi fisiologi anak

27 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,(Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008), 43-47.
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Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima,
tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan cacat jasmani,
dan sebagainya akan sangat membantu dalam proses dan hasil
belajar. Di samping kondisi umum tersebut, yang tidak kalah
pentingnya dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar
adalah kondisi pancaindera, terutama indera penghasilan dan
penghargaan. Karena sebagian besar orang melakukan aktivitas
belajar menggunakan indera penglihatan dan pendengaran.

b) Kondisi psikologis
Berikut ini adalah beberapa faktor psikologis yang dianggap
utama dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar:

3) Minat
Minat sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Kalau

seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu, ia tidak dapat
diharapkan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, dan sebaliknya
jika seseorang mempelajari sesuatu dengan minat maka hasil yang
diharapkan akan lebih baik.

4) Kecerdasan
Telah menjadi pengertian yang relatif bahwa kecerdasan

memegang peranan besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya
seseorang mempelajari sesuatu. Berbagai penelitian telah
menunjukkan hubungan yang erat antara IQ dengan hasil belajar di
sekolah. Angka korelasi antara IQ dengan hasil belajar biasanya
sekitar 0,50. Ini berarti bahwa 25% hasil belajar disekolah dapat
dijelaskan dari IQ.

5) Bakat
Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap

proses dan hasil belajar. Hampir tidak ada yang membantah bahwa
belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat akan memperbesar
kemungkinan berhasilnya usaha itu.

6) Motivasi
Motivasi adalah kondisi psikologi yang mendorong seseorang

untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi untuk belajar adalah kondisi
psikologi yang mendorong seseorang untuk belajar. Penemuan-
penemuan penelitian bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat
jika motivasi untuk belajar bertambah. Oleh karena itu, meningkatkan
motivasi belajar anak didik memegang peranan penting untuk
mencapai hasil belajar yang optimal.
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7) Kemampuan kognitif
Selama sistem pendidikan masih berlaku seperti sekarang ini,

kiranya jelas bahwa kemampuan-kemampuan kognitif tetap menjadi
faktor terpenting di antara aspek afektif dan psikomotor. Karena itu,
kemampuan-kemampuan kognitif akan tetap merupakan faktor
penting dalam belajar para siswa atau anak didik.28

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukurang untuk
mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah
diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan
serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan
memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena
pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada
berbagai bidang termasuk pendidikan.

Pengukuran hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan tes
hasil belajar. Yang dimaksudkan tes hasil belajar adalah tes yang
dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan
oleh guru kepada murid-muridnya dalam jangka waktu tertentu.29

Dalam hal ini pemberian tes hasil belajar harus disesuaikan dengan
tipe hasil belajar mana yang akan dinilai.

Dengan memerhatikan beberapa teori dan pendapat mengenai
hasil belajar dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan
perilaku manusia akibat dari proses belajar. Perubahan perilaku
disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan
yang diberikan dalam proses belajar- mengajar.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu dan landasan teori diatas,
sehingga dapat diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: Jika Media
Index Card Match diterapkan, maka dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa pada mata pelajaran IPA Kelas III MI Khanzul Huda Gundik
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.

D. Pengajuan Hipotesis

Berangkat dari penelitian di atas, peneliti mengajukan hipotesis
sebagai berikut: Penerapan media Index Card match dapat meningkatkan
motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA Kelas III
MI Kahnzul Huda Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
Tahun Pelajaran 2017/2018.

28 Abu Ahmadi, Strategi belajar Mengajar..105-111
29 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,(Bandung:

Remaja Rosdakarya,2012), 33.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang memfokuskan

pada peningkatan dan hasil belajar siswa. Begitu komplek fenomena yang
terjadi di kelas III MI Kanzul Huda Gundik, maka jenis tindakan yang
diteliti adalah sebagai berikut:

Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata peajaran IPA tentang
gerak benda.

Objek yang dipilih penelitian ini adalaha siswa-siswi MI Khanzul
Huda Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo kelas III dengan
jumlah 16 siswa, yang terdiri dari 11 siswa perempuan dan 4 siswa laki-
laki.

B. Setting Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian

Penelitian bersifat praktis berdasarkan permasalahan nyata di MI
Kanzul Huda Gundik tahun pelajaran 2017/2018. Peneliti
menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) di MI Kanzul Huda
Gundik, karena peneliti menemukan masalah dalam pelaksanaan
pembelajaran dimulai khususnya kelas III.

2. Karakteristik Subyek PTK
Subyek pelaku PTK ini adalah mahasiswa yang melakukan

skripsi, sedangkan subyek yang menerima PTK adalah 16 siswa kelas
III (tiga) yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan.

Penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilakukan mahasiswa angkatan 2014 dan dibantu oleh teman serta
guru dari MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo.

C. Variabel yang diamati
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama untuk diamati adalah:

1. Sikap positif terhadap materi pelajaran,
2. Sikap positif terhadap guru/pengajar, dan
3. Sikap positif terhadap proses pembelajaran.

D. Prosedur penelitian
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

PTK adalah jenis penelitian yang memaparkan baik proses maupun hasil,

26
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yang melakukan PTK di kelasnya untuk meningkatkan pemahaman dalam
pembelajarannya.30

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan melalui proses
pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 siklus yaitu, perencanaa (planning),
tindakan (action), pengamatan (observation) ,dan refleksi (reflection).31

Untuk mengatasi suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus.
Sikus-siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus kedua,
dilaksanakan bila masih ada hal-hal yang kurang berhasil dalam siklus
pertama. Berikut ini adalah gambaran 2 siklus tersebut:
Langkah – langkah tersebut dapat di lihat pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1

Prosedur PTK Model Kurt Lewin

Pada keseluruhan, empat tahapan dalam PTK tersebut membentuk
suatu siklus PTK yang digambarkan dalam bentuk spiral. Untuk mengatasi

30 Suharsimi Arikunto, Penilitan Tindakan Kelas (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 2
31 Basuki As’adie, Desain Pembelajaran Berbasis PTK (Cara Mudah Menerapkan

Langkah-langkah PTK dalam Kegiatan Pembelajaran di Kelas ), (Ponorogo: Stain Ponorogo
Press, 2009), 5.

Identifikasi
Masalah

Perencanaan
(planning)

Tindakan
(acting)

Observasi
(observing)

Refleksi
(reflecting)

Perencanaan
ulang

Sik
lus
I

Sik
lus
II
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suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus-siklus
tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus kedua, dilaksanakan jika
masih ada hal-hal yang kurang berhasil dalam siklus pertama. Siklus
ketiga, dilaksanakan karena siklus kedua belum mengatasi masalah, begitu
juga siklus-siklus berikutnya.32

Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK, peneliti
melakukan observasi awal untuk:
1. Menemukan masalah, pada observasi awal di MI Kanzul Huda

Gundik Slahung Ponorogo berdasarkan hasil pengamatan di kelas III
ditemukan beberapa siswa yang kurang paham dengan materi
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan kurang aktif dalm menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru. Saat guru membentuk kelompok
diskusi, ada beberapa siswa yang tidak ikut kerja sama dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

2. Melakukan identifikasi masalah, dari masalah masalah di atas dapat
diidentifikasi masalah sebagai berikut: a. Kurangnya semangat siswa
kelas III MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo semester genap
Tahun Pelajaran 2017/2018 dalam mengikuti pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) meliputi aspek motivasi dan hasil belajar
siswa. b. Kurang maksimalnya hasil belajaran dan penguasaan konsep
yang dicapai siswa kelas III MI kanzul Huda Gundik Slahung
Ponorogo semester genap Tahun Pelajran 2017/2018 pada mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). c. Rendahnya motivasi siswa
kelas III MI kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo semester genap
Tahun Pelajaran 2017/2018  dalam belajar pada mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). d. Kurangnya kemampuan siswa kelas III
MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo semester genap Tahun
Pelajaran 2017/2018 dalam melakukan komunikasi kepada sesama
teman ataupun guru setelah penbelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA).

3. Menentukan batasan masalah, karena luasnya bidang cakupan dan
agar tidak terjadi kekacauan dalam penelitian serta mengingat
keterbatasan waktu, tenaga dan lain sebagainya maka perlu adanya
batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini
adalah kurang maksimalnya hasil belajar IPA dalam penguasaan
proses, produk dan sikap ilmiah yang dicapai siswa kelas III MI
Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo semester genap Tahun
Pelajaran 2017/2018 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

32 Basuki As’adie, Desain Pembelajaran Berbasis Penelitian Tindakan Kelas (Ponorogo
STAIN Po, 2001), 5-6.
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(IPA) pada materi Gerak Benda dan hal-hal yang mempengaruhi gerak
benda dengan menggunakan Strategi Indek Card Match.

4. Menganalisis masalah dengan menentukan faktor-faktor yang diduga
sebagai penyebab utama terjadinya masalah, dari masalah-masalah di
atas dapat dianalisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yaitu:
a. strategi pembelajaran kurang menarik, b. kurangnya kesadaran
siswa akan pentingnya mata pelajaran Ilmu pengetahuan Alam (IPA),
c. kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran.

5. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan
merumuskan hipotesis-hipotesis tindakan sebagai pemecahan, dari
faktor-faktor diatas dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai
berikut: a. menggunakan strategi Indek Card Match, b. menciptakan
suasana kelas yang menyenangkan, c. meningkatkan kerja sama pada
masing-masing siswa saat berlangsungnya diskusi kelompok,
d. melatih siswa aktif  di dalam kelas, dan e. meningkatkan perubahan
dalam ketrampilan komunikasi siswa melalui penerapan strategi Indek
Card Match tersebut.

6. Menentukan pilihan hipotesis tindakan pemecahan masalah, di sini
peneliti memilih menggunakan strategi Indek Card Match sebagai
hipotesis tindakan pemecahan masalah.

7. Merumuskan judul perncanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK,
dari masalah-masalah di atas peneliti memilih judul “Penerapan
Model Pembelajaran Index Card Match dalam Mata Pelajaran IPA
Kelas III Pokok Bahasan Gerak Benda untuk Meningkatkan Motivasi
Belajar dan Hasil Belajar Siswa Di MI Kanzul Huda Gundik Slahung
Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018“, sebagai langkah awal untuk
penelitian selanjutnya.

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK
dirumuskan, langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa/wi

peneliti adalah:
a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
b. Memepersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan

di kelas
c. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data

mengenai proses dan hasil tindakan.
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2. Pelaksanaan
Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa/wi

peneliti adalah:
a. Melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan pada RPP dalam

situati yang atktual
b. Pembuatan RPP yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup.
3. Pengamatan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa/wi
peneliti adalah:
a. Mengamati perilaku siswa/siswi dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran
b. Memantau kegiatan diskusi/kerjasama antar siswa/siswi dalam

kelompok
c. Mengamati pemahaman masing-masing anak terhadap penguasaan

materi pembelajaran.
4. Refleksi

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa/wi
peneliti adalah:
a. Mencatat hasil observasi
b. Mengevaluasi hasil obervasi
c. Menganalisis hasil pembelajaran
d. Mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan

memperbaiki siklus berikutnya.33

Empat langakah tersebut ketika diterapakan akan berubah
menjadi tiga  tahap. Tahap pertama adalah perencanaan, tahap
kedua adalah melakukan tindakan dan tahap pengamatan secara
bersamaan, dan tahap ketiga adalah refleksi sebagaimana pada
gambar berikut:

33 Basuki As’adie, Desain Pembelajaran Berbasis PTK Cara Mudah Menerapkan
Langkah-langkah PTK dalam Kegiatan Pembelajran di Kelas (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press,
2009), 5-6
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SIKLUS I

SIKLUS II

Gambar 3.2

Prosedur Pelaksanaan PTK

Dari tiga tahapan perencanaan prosedur pelaksanaan tindakan kelas
tersebut yaitu siklus I sampai siklus II dapat diuraikan antara lain sebagai
berikut:

Tabel 3.3

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI

1. Menyusun

program atau

rencana.

2. Mengatur waktu

3. Menyiapkan

alat

pembelajaran.

4. Menyiapkan

soal atau

pertanyaan.

Menyiapkan

lembar observasi

1.menjelaskan

indicator yang

ingin dicapai.

2.mengajukan

pertanyaan terkait

materi yang akan

dipelajari.

3.membagikan

lembar materi

kepada siswa.

4.membagi siswa

menjadi 5

kelompok.

1.mengamati

kerja sama:

keja sama

masing-masing

siswa dalam

kegiatan diskusi

kelompok.

2. keaktifan:

a. siswa aktif

dalam

menjawab

pertanyaan

dari guru.

1.mencatat

hasil

observasi

2.mengenal

hasil

observasi

3.menganalisis

hasil

4.memperbaiki

kelemahan

pada siklus I

Perencanaan
(1)

Tindakan dan
Observasi (1)

Reflesksi (1)

Refleksi
(2)

Tindakan dan
Observasi (2)

Perencanaan
(2)

Selesai
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dan evaluasi. 5.mengambil

kesimpulan/

mengklarifikasterkait

materi.

b. siswa aktif

dalam

mendengar

kan

penjelasan

materi dari

guru.

3. mengamati

kegiatan

Lanjutan tabel 3.3

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI

komunikasi:

perubahan

komunikasi

antar masing-

masing siswa

melalui

penerapan

strategi Indek

Card Match.

Tabel 3.4

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI

1.Menyusun

rencana tindakan

1. Menjelaskan

indicator yang

1.mengamati

kerja sama:

1.mencatat

hasil
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perbaikan

2.Memadukan

hasil refleksi

siklus I agar

siklus II lebih

baik

3.Mengatur waktu

4.Menyiapkan

lembar observasi

dan evaluasi.

ingin dicapai.

2. Membagikan

materi

3. Membagi

siswa menjadi

5 kelompok

4. Melaksanakan

pembelajaran

dengan

Kerja sama

masing-masing

siswa dalam

kegiatan diskusi

kelompok

2.keaktifan:

a. siswa aktif

dalam menjawab

pertanyaan dari

guru.

observasi

2.mengenal

hasil

observasi

3.menganalisis

hasil

pembelajara

n

Lanjutan tabel 3.4

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI

strategi Indek

Card Match

5. Mengambil

kesimpulan/

mengaklarifik

asi terkait

materi

b. siswa aktif

dalam

mendengarkan

penjelasan

materi dari

guru.

3. mengamati

kegiatan

komunikasi:

Perubahan

komunikasi

antar masing-

masing siswa

melalui

penerapan

strategi Indek
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Card Match.

4.hasil belajar

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No Jenis Penelitian
Waktu Minggu Ke

1 2 3 4 5 6

1 Perencanaan √

2

Persiapan √

Menyusun Konsep

Pelaksanaan

√

Menyusun Instrumen √

3 Pelaksanaan

Melakukan Tindakan

Siklus I

√

Melakukan Tindakan

Siklus II

√

4 Penyusunan Laporan

Menyusun Konsep

Laporan

√

Menyempurnakan draf

laporan

√
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo

Madrasah Ibtidaiyah Bakalan Desa Gundik Kecamatan Slahung

Ponorogo merupakan sekolah tingkat dasar di bawah naungan

Departemen Agama yang beralamatkan di jalan Raden Patah No 4

desa Desa Gundik Kecamatan Slahung Ponorogo. Adapun lokasi

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda terletak pada geografis yang sangat

cocok untuk proses belajar mengajar yang terletak di tengah

pemukiman penduduk. Madrasah ini di bangun dengan pertimbangan

tata letak bangunan yang memberikan kenyamanan untuk belajar. Hal

ini dapat di lihat dari tata letak ruang belajar yang agak jauh dari jalan

raya sehingga kebisingan dari kendaraan bermotor dan kendaraan

umum yang melintasi jalan raya apat diminimalisir dan siswa tetap

belajar dengan nyaman.

Adapun batas – batas dari komplek MI Kanzul Huda Desa Gundik

Kecamatan Slahung Ponorogo adalah sebelah selatan berbatasan

dengan jalan Desa, sebelah barat dengan makam umum, sebelah timur

berbatasan dengan jalan desa, sebelah utara berbatasan dengan ladang

penduduk.

35
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2. Sejarah berdirinya MI. Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo

Pada tahun 1966 di Dusun Bakalan Desa Gundik Kecamatan

Slahung Ponorogo telah terbentuk pendidikan bercirikan islam,

pendidikan ini berjalan atas ide bapak Drs. H. Imam Afandi sekaligus

sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kanzul Huda. Untuk kelancaran

pendidikan ini di bentuk suatu pengurus yang di seponsori oleh Bapak

H. Imam Afandi bersama Saudara beliau dan beberapa tokoh

masyarakat di antaranya : Bapak H. Syamsudin, Bapak KH. Sayuti,

Kyai Yatni Hasan, dengan memberi nama Madrasah Ibtida’iyah

Kanzul Huda, atas hasil jerih payah pengurus madrasah ini makin lama

makin bertambah jumlah muridnya.

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda merupakan salah satu lembaga

pendidikan Formal tingkat dasar Islam yang pertama berdiri di

lingkungan masyarakat Kecamatan Slahung Kota Ponorogo.

Pembangunan gedung Madrasah adalah hasil kerjasama dan secara

gotong royong oleh masyarakat desa Gundik, bantuan dari para

dermawan, tokoh masyarakat dan masyarakat kecil ikut menyumbang

sesuai dengan keikhlasannya. Akhirnya pada tahun 1966 berdirilah

gedung madrasah.
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Adapun Faktor yang melatar belakangi berdirinya MI Kanzul Huda

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan mewujudkan Kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. berjuang demi tegaknya agama Islam

c. Mencetak generasi muda islam ala ahlussunah wal jamaah yang

berakhlakul karimah.

3. Dasar, Visi, Misi dan Tujuan MI Kanzul Huda Gundik Slahung

Ponorogo

Lembaga pendidikan MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo

merupakan lembaga penyelenggara pendidikan formal di bawah

naungan Yayasan Kanzul  dan Kementerian Agama. Lembaga ini

didirikan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berbudi luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, bertanggung

jawab, mandiri, cerdas, dan terampil yang berdasarkan Pancasila dan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai

sekolah yang berbasis agama islam untuk membentuk perilaku yang

berdasarkan Al Qur’an dan Hadits sebagai landasannya.

Visi MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo yaitu:

“Meluluskan peserta didik yang unggul dalam prestasi, Tangkas

dalam kompetisi dan santun dalam budi pekerti”.
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Indikator Visi

a. Mampu bersaing dengan lulusan yang sederajat untuk

melanjutkan/diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi

b. Mampu berpikir aktif, kreatif dan keterampilan memecahkan masalah

c. Memiliki keterampilan, kecakapan non akademis sesuai dengan bakat

dan minatnya

d. Memiliki keyakinan teguh dan mengamalkan ajaran agama Islam

secara benar dan konsekuen

e. Bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat

Misi dari MI. Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo

a. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif  sehingga siswa

berkembang secara maksimal.

b. Menjadikan madrasah sebagai madrasah pioner.

c. Menjadikan madrasah sebagai pusatnya syiar islam khususnya

ahlussunnah  waljama’ah.

d. Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkembangkan

kemampuan berpikir aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan

masalah

e. Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga siswa dapat

berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya

f. Menumbuh kembangkan lingkungan  dan perilaku religius sehingga

siswa dapat mengamalkan dan mengahayati agamanya secara nyata.
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g. Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, sehat dan asri serta

nyaman bagi seluruh warga madrasah.

h. Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata sehigga

siswa dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya

i. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang tangguh, jujur dan amanah

sebagai wujud tanggung jawab seorang muslim yang menguasai sains

dan teknologi

j. Meningkatkan prestasi dalam berbagai olimpiade/lomba

k. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu lulusan

yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun secara moral dan

sosial

l. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi sehingga madrasah

semakin berkembang pendidikannya.

Adapun Tujuan Pendirian MI Kanzul Huda, adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia.

b. Madrasah dapat memenuhi  Standar Isi  dan Standar Proses

c. Madrasah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mumpuni

d. Madrasah memiliki sarana dan prasarana yang memadai

e. Madrasah dapat meningkatkan jumlah siswa  50 %

f. Meningkatkan nilai rata-rata Ujian Nasional/Madrasah secara

berkelanjutan
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g. Membudayakan pengamalan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan

santun) pada seluruh warga madrasah.

h. Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membentuk kelas

unggulan.

i. Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membentuk tim

olympiade

j. Mewujudkan tim olahraga dan kesenian yang mampu bersaing di

tingkat kabupaten maupun provinsi.

k. Meningkatkan kualitas ubudiyah peserta didik, tenaga pendidik dan

pendidikan melalui pembiasaan sholat dhuha dan hafalan juz ammah

Dan Juz 1

l. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, tari Reog, pramuka, qiroah,

habsy, futstal, catur, volly, drumband, kaligrafi

m. Meningkatkan kepedulian warga madrasah terhadap kebersihan,

kesehatan, ketertiban, dan keindahan lingkungan madrasah.

n. English fun pagi hari

o. Berjabat tangan menyambut kedatangan siswa-siswi di pintu gerbang

p. Meningkatkan mutu proses pembelajaran.

q. Meningkatkan prosentase siswa yang mendaftar di MTSN/SLTP

swasta unggulan

r. Mewujudkan kegiatan pengembangan diri yang mampu bersaing di

tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

s. Melaksanakan penghijauan di lingkungan madrasah
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t. Pada tahun  2018  terjadi peningkatan kepedulian dan kesadaran

warga madrasah terhadap  keamanan, kebersihan, dan keindahan

lingkungan madrasah dari pada sebelumnya.

B. Penjelasan Data Per-siklus

Pada penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dengan tahapan

(perenvanaan, tindakan, observasi, dan refleksi) yang disajikan dalam 2

siklus sebagai berikut:

1. Siklus 1

a. Perencanaan (planning) siklus 1

Pada tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai

berikut:

1) Menyusun deskripsi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

berbasis penelitian tindakan kelas yang mencakup kegiatan awal

dan akhir.

2) Hand Out materi Gerak Benda

3) Menyiapkan instrument penelitian yang akan digunakan untuk

mengukur pencapaian kompetensi.

4) Menyiapakan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi

serta menyiapkan instrument tolak ukuar keberhasilan tindakan.

5) Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

b. Tindakan (acting) meliputi penetapan mata pelajaran IPA pokok

bahasan Gerak Benda dengan alokasi waktu pelaksanaanya tanggal 2
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Pebruari 2018. Pembelajaran peningkatan motivasi, dan hasil belajar

dalam mata pelajaran IPA denag strategi Index Card Match difokuskan

pada tujuan agar siswa dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar.

1) Menentukan bacaan yang akan dipelajari.

2) Membuat kisi-kisi pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa-siswi

melalui baan bacaan yang telah dipilih.

3) Membagikan bahan-bahan bacaan dengan kisi-kisi pertanyaan.

4) Meminta masing-masing siswa-siswi mempelajari bahan bacaan

dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang dibagikan.

5) Membahas kisi-kisi pertanyaan dengan menanyakan jawaban

kepada siswa-siswi.

6) Menjelaskan secara singkat kopetensi yang akan dimiliki siswa-

siswi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

7) Menyiapakan bahan / alat yang diperlukan.

8) Menjelaskan sekilas rinci skenario kegiatan yang akan

didemonstrasikan.

9) Menunjuk beberapa siswa-siswi untuk mendemonstrasikan sesuai

skenario yang telah disiapkan secara bergantian.

10) Meminta siswa-siswi lainnya memperhatikan demonstrasi dan

menganalisanya.

11) Meminta siswa-siswi pengamat untuk mengemukakan hasil

analisanya.
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12) Mengakhiri kegiatan ini dengan memberi penguatan dan

klarifikasi.

c. Observasi (observing) siklus 1

1) Mengamati motivasi belajar masing siswa-siswi dalam materi

Gerak Benda dengan memberi contreng pada lembar observasi

terstruktur.

2) Mencatat nilai perolehan hasil belajar uji kompetensi  penguasaan

masing-masing siswa-siswi.

d. Refleksi (reflextion) siklus 1

Merefleksikan hasil pengamatan kegiatan motivasi belajar siswa

dalam materi Gerak Benda serta menganalisis nilai perolehan hasil

belajar siswa denagn menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan.

Untuk membuat keputusan apakah diperlukan siklus 2 atau tidak.

2. Siklus 2

a. Perencanaan (planning) siklus 2

Pada tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan adalah

sebagai berikut:

1) Menyusun deskripsi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

berbasis penelitian tindakan kelas yang mencakup kegiatan awal

dan akhir.

2) Hand Out materi Gerak Benda

3) Menyiapkan instrument penelitian yang akan digunakan untuk

mengukur pencapaian kompetensi.
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4) Menyiapakan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi

serta menyiapkan instrument tolak ukuar keberhasilan tindakan.

5) Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

b. Tindakan (acting) meliputi penetapan mata pelajaran IPA pokok

bahasan Gerak Benda dengan alokasi waktu pelaksanaanya tanggal 2

Pebruari 2018.

1) Pembelajaran peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar dalam

mata pelajaran IPA dengan strategi Index Card Match difokuskan

pada tujuan agar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan

hasil belajar.

2) Menentukan bacaan yang akan dipelajari

3) Membuat kisi-kisi pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa-siswi

meliputi bahan bacaan yang telah dipilih.

4) Membagikan bahan-bahan bacaan dengan kisi-kisi pertanyaan.

5) Meminta masing-masing siswa-siswi mempelajari bahan bacaan

dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang dibagikan.

6) Membahas kisi-kisi pertanyaan dengan menanyakan jawaban

kepada siswa-siswi.

7) Menjelaskan secara singkat kopetensi yang akan dimiliki siswa-

siswi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

8) Menyiapkan bahan/alat yang diperlukan.
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9) Menjelaskan sekilas rinci skenario kegiatan yang akan

didemonstrasikan.

10) Menunjuk beberapa siswa-siswi untuk mendemonstrasikan sesuai

skenario yang telah disiapkan secara bergantian.

11) Meminta siswa-siswi lainnya memperhatikan demonstrasi dan

menganalisisnya.

12) Meminta siswa-siswi pengamat untuk mengemukakan hasil

analisisnya.

13) Mengakhiri kegiatan ini dengan memberi penguatakn dan

klarifikasi.

c. Observasi (observing) siklus 2

1) Mengamati motivasi belajar masing siswa-siswi dalam materi

Gerak Benda dengan memberi contreng pada lembar observasi

terstruktur.

2) Mencatat nilai perolehan hasil belajar uji kompetensi  penguasaan

masing-masing siswa-siswi.

d. Refleksi (reflextion) siklus 2

Merefleksikan hasil pengamatan kegiatan motivasi belajar siswa

dalam materi Gerak Benda serta menganalisis nilai perolehan hasil

belajar siswa denagn menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan.

Untuk membuat keputusan apakah diperlukan siklus 3 atau tidak.
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C. Proses Analisis Data Per-Siklus

1. Siklus 1

Peneliti memaparkan hasil penelitian meliputi peningkatan

motivasi belajar dan peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran

terhadap materi dari kemudian dilanjutkan dengan Index Card Match

sebagai sistem meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar dan

penguasaan siswa terhadap materi.

a. Motivasi siswa dalam proses pembelajaran

Pada kegiatan ini aktifitas guru memberikan tugas kepada

siswa dengan menggunakan strategi Index Card Match agar siswa

dapat termotivasi dan diamati dengan instrument observasi.

Hasil observasi tentang motivasi belajar siswa dalam

pembelajaran IPA materi Gerak Benda dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.1

Motivasi Belajar Siklus 1

NO NAMA ASPEK YANG DIAMATI JMLH KET

A B C D E F

1 Nazwa Vara
Fatin Al-Zahra

2 2 1 1 1 2 9 Tinggi

2 Salma Salsa
Bila Zulfa Budi

2 2 2 1 0 2 9 Tinggi

3 Ferlina Putri
ardiani

1 2 1 2 1 1 8 Sedang
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Lanjutan tabel 4.1

NO NAMA ASPEK YANG DIAMATI JMLH KET

A B C D E F

4 Adila Rafa Dwi
Sukmawardana

2 2 2 1 2 1 10 Tinggi

5 Keysa Chelsiana
Marvelani P.

2 1 2 2 2 2 11 Tinggi

6 Achmad Ihya
Nur Aziz
Basuki

2 2 1 2 1 2 10 Tinggi

7 Kejora
Firstanurisa
Zahira

1 1 1 0 1 1 5 Sedang

8 Rahma Lutfi
Afia

1 2 1 0 1 2 7 Sedang

9 Khaledha
Arnelita Nasuha

2 0 2 0 0 0 4 Rendah

10 Gasir Hadi Dwi
Nata

2 1 1 2 0 0 6 Sedang

11 Mirza F. A. F
2 1 1 0 2 1 7 Sedang

12 Apta Nayaka
Kirana Pratista

2 1 1 1 0 0 5 Sedang

13 Febi
1 1 0 0 1 1 4 Rendah

14 Deril
1 1 0 0 1 0 3 Rendah

15 Rena
2 1 0 0 1 0 4 Rendah

16 Tia
1 0 1 0 1 0 3 Rendah

Keterangan:

A :  Adanya hasrat dan keinginan berhasil

B :  Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar
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C :  Adanya harapan dan cita-cita masa depan

D :  Adanya penghargaan dalam belajar

E :  Adanya kegiatan yang  menarik dalam belajar

F : Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan

seorang siswa dapat belajar dengan baik.

Keterangan penilaian:

2 = Baik

1 = Sedang

0 = Rendah

Keterangan penilaian:

Tinggi = 9-12

Sedang = 5-8

Rendah = 1-4

Perhitungan prosentase perolehan:

Prosentase = Jumlah keseluruhan siswa berdaarkan rata-rata  x 100%
Jumlah siswa seluruhnya



49

Tabel 4.2

Hasil Motivasi Belajar Siklus 1

Banyak siswa Kategori Prosentase

5 Tinggi 31,25%

6 Sedang 37,5%

5 Rendah 31,25%

b. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran

Tabel 4.3

Hasil Belajar Siklus 1

No Nama Nilai Keteranagan

1 Nazwa Vara Fatin Al-Zahra
100 Tuntas

2 Salma Salsa Bila Zulfa Budi
100 Tuntas

3 Ferlina Putri ardiani
80 Tuntas

4 Adila Rafa Dwi Sukmawardana
100 Tuntas

5 Keysa Chelsiana Marvelani P.
80 Tuntas

6 Achmad Ihya Nur Aziz Basuki
100 Tuntas

7 Kejora Firstanurisa Zahira
60 Belum tuntas

8 Rahma Lutfi Afia
80 Tuntas

9 Khaledha Arnelita Nasuha
64 Belum tuntas

10 Gasir Hadi Dwi Nata
80 Tuntas
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Lanjutan tabel 4.3

No Nama Nilai Keteranagan

11 Mirza F. A. F
100 Tuntas

12 Apta Nayaka Kirana Pratista
100 Tuntas

13 Febi
36 Belum tuntas

14 Deril
24 Belum tuntas

15 Rena
24 Belum tuntas

16 Tia
36 Belum tuntas

Berdasarkan tabel diatas dapat dicari nilai rata-rata ketuntasan hasil belajar siswa

yaitu:

Perhitungan prosentase perolehan hasil belajar:

Prosentase siswa yang tuntas : . x 100% = 62,5 %

Prosentase siswa yang belum tuntas : x 100% = 37,5 %

Berdasarkan nilai rata-rata data perolehan hasil belajar siswa maka dapat

disimpulkan hasil keseluruhan perolehan hasil belajar siswa dengan prosentase

yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Hasil Belajar = Jumlah keseluruhan siswa berdaarkan rata-rata  x 100%
Jumlah siswa seluruhnya
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Tabel 4.4

Hasil  Belajar Siklus 1

Uraian Jumlah %

Jumlah Siswa 16 100

Siswa yang tuntas 10 62,5

Siswa yang belum tuntas 6 37,5

Dari tabel diatas sebagian besar waktu yang digunakan untuk

membimbing siswa dan memberikan pertanyaan kepada masing-masing

siswa. Sedangkan waktu terbanyak bagi siswa dalam mengerjakan tugas

dan menjawab pertanyaan. Namun hasil belajar dalam proses

pembelajaran belum maksimal dan belum sesuai dengan harapan sehingga

perlu siklus berikutnya. Dan pelaksanaan pembelajaran tetap

menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match.

2. Siklus 2

Peneliti memaparkan hasil penelitian meliputi peningkatan motivasi

belajar dan hasil belajar dalam pembelajaran terhadap materi dan

kemudian dilanjutkan dengan Index Card Match sebagai sistem

meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa.

Hasil observasi tentang motivasi belajar siswa dalam pembelajaran

IPA materi Gerak Benda dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.5

Motivasi Belajar Siklus 2

NO NAMA ASPEK YANG DIAMATI JMLH KET

A B C D E F

1 Nazwa Vara
Fatin Al-Zahra

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi

2 Salma Salsa
Bila Zulfa Budi

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi

3 Ferlina Putri
ardiani

2 2 2 2 2 1 11 Tinggi

4 Adila Rafa Dwi
Sukmawardana

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi

5 Keysa Chelsiana
Marvelani P.

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi

6 Achmad Ihya
Nur Aziz
Basuki

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi

7 Kejora
Firstanurisa
Zahira

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi

8 Rahma Lutfi
Afia

2 2 2 2 2 1 11 Tinggi

9 Khaledha
Arnelita Nasuha

2 2 1 2 1 2 10 Tinggi

10 Gasir Hadi Dwi
Nata

2 2 1 1 1 2 9 Tinggi
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Lanjutan tabel 4.5

NO NAMA ASPEK YANG DIAMATI JMLH KET

A B C D E F

11 Mirza F. A. F
2 1 1 2 1 1 8 Sedang

12 Apta Nayaka
Kirana Pratista

2 1 2 2 1 0 8 Sedang

13 Febi
2 2 1 1 1 1 8 Sedang

14 Deril
2 2 1 1 1 1 8 Sedang

15 Rena
1 2 2 1 1 1 8 Sedang

16 Tia
1 2 2 1 1 1 8 Sedang

Keterangan:

A :  Adanya hasrat dan keinginan berhasil

B :  Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

C :  Adanya harapan dan cita-cita masa depan

D :  Adanya penghargaan dalam belajar

E :  Adanya kegiatan yang  menarik dalam belajar

F : Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan

seorang siswa dapat belajar dengan baik.

Keterangan penilaian:

2 = Baik

1 = Sedang

0 = Rendah



54

Keterangan penilaian:

Tinggi  = 9-12

Sedang = 5-8

Rendah = 1-4

Perhitungan prosentase perolehan:

Tabel 4.6

Hasil  Motivasi Belajar Siklus 2

Banyak siswa Kategori Prosentase

10 Tinggi 62,5%

6 Sedang 37,5%

0 Rendah 0%

Prosentase = Jumlah keseluruhan siswa berdaarkan rata-rata  x 100%
Jumlah siswa seluruhnya
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Tabel 4.7

Hasil Belajar Siswa Siklus 2

No Nama Nilai Keteranagan

1 Nazwa Vara Fatin Al-Zahra
100 Tuntas

2 Salma Salsa Bila Zulfa Budi
100 Tuntas

3 Ferlina Putri ardiani
80 Tuntas

4 Adila Rafa Dwi Sukmawardana
100 Tuntas

5 Keysa Chelsiana Marvelani P.
100 Tuntas

6 Achmad Ihya Nur Aziz Basuki
100 Tuntas

7 Kejora Firstanurisa Zahira
100 Tuntas

8 Rahma Lutfi Afia
80 Tuntas

9 Khaledha Arnelita Nasuha
100 Tuntas

10 Gasir Hadi Dwi Nata
80 Tuntas

11 Mirza F. A. F
100 Tuntas

12 Apta Nayaka Kirana Pratista
100 Tuntas

13 Febi
90 Tuntas

14 Deril
90 Tuntas

15 Rena
80 Tuntas

16 Tia
100 Tuntas
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Prosentase siswa yang tuntas : x100% = 100

Prosentase siswa yang belum tuntas : x100% = 0

Dari tabel hasil nilai belajar diatas maka dapat dijelaskan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 4.8

Hasil  Belajar Siklus 2

Uraian Jumlah %

Jumlah Siswa 16 100

Siswa yang tuntas 16 100

Siswa yang belum tuntas 0 0

Dari tabel diatas sebagian besar waktu yang digunakan untuk

membimbing siswa dan memberikan pertanyaan kepada masing-masing

siswa. Sedangkan waktu terbanyak bagi siswa dalam mengerjakan tugas

dan menjawab pertanyaan. Hasil belajar dalam proses pembelajaran sudah

maksimal dan sudah sesuai dengan harapan sehingga tidak perlu siklus

berikutnya.
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D. Pembahasan

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kegiatan

pembelajaran siklus I adalah guru kurang mengelola kelas sehingga model

pembelajaran dan media yang digunakan belum bisa diteima oleh siswa.

Motivasi siswa tidak muncul, hanya sebagian saja yang bekerjasama

dengan kelompknya, hanya sedikit siswa yang mampu mengikuti arahan

guru.

Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran siklus II, guru mulai bisa

mengelola kelas, siswa banyak yang memperhatikan ketika guru

menjelaskan materi yang diajarkan. Selain itu, guru juga memberikan

pertanyaan-pertanyaan yang menarik terkait dengan materi yang kemudian

siswa diminta untuk saling berdiskusi. Dan pada sikus II ini motivasi dan

hasil belajar siswa lebih meningkat, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian

besar siswa kompak dalam bekerjasama dalam kelompok.

Mempresentasikan hasil diskusi, membuat pertanyaan dan menjawab

pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Hasil belajarnya

juga baik seluruh siswa nilainya mencapai kriteria ketuntasan minimal

yaitu 70.

Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dalam

memahami materi pada mata pelajaran IPA dengan model pembelajaran

Index Card Match memperlihatkan motivasi siswa yang memuaskan.
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Data perbandingan kedua siklus dalam materi gerak benda untuk

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.9

Motivasi Belajar Tiap Siklus

Kategori Siklus I Siklus II

Jumlah % Jumlah %

Tinggi 5 31,2 10 62,5

Sedang 6 37,5 6 37,5

Rendah 5 31,2 0 0

Tabel 4.10

Komparasi Hasil Belajar Tiap Siklus

Aspek Siklus Banyak Siswa Prosentase

Tuntas I 10 62,5 %

II 16 100%
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas

III MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo dengan menerapkan

strategi Index Card Match untuk meningkatkan motivasi belajar dan

hasil belajar siswa mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2017/2018

diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Strategi Index Card Match dapat meningkatkan motivasi siswa.

Pada siklus 1 siswa yang sudah termotivasi sebanyak 62,5% sedangkan

yang belum termotivasi sebanyak 37,5%. Pada siklus 2 siswa yang

termotivasi naik menjadi 100% sedangkan yang belum termotivasi 0%.

Strategi Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Pada siklus 1 siswa yang sudah tuntas sebanyak 62,5% sedangkan siswa

yang belum tuntas sebanyak 37,5%. Pada siklus 2 siswa yang tuntas

naik menjadi 100% sedangkan yang belum tuntas 0%, atau seluruh

siswa berhasil dalam meningkatkan hasil belajarnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di MI

Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo pada kelas III (tiga), maka

peneliti mempunyai saran sebagai berikut ini.

59
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1. Bagi Lembaga Madrasah.

Seharusnya memberikan sarana dan prasarana yang lengkap

agar mendukung tercapainya suatu kualitas pembelajaran. Dengan

melihat hasil belajar  melalui penerapan strategi Index Card Match

tentunya harus di kembangkan dengan inovasi dan memadukan

berbagai variasi strategi dalam proses pembelajaran.

2. Bagi Guru/Pendidik.

Diharapkan guru mampu menerapkan strategi pembelajaran

yang mengakibatkan hasil belajar siswa meningkat, yakni

menerapkan Index Card Match ataupun yang lainnya, berdasarkan

langkah-langkah pembelajaran IPA maupun proses pembelajaran

bidang studi yang lain.

3. Bagi Peserta Didik.

Setelah mengikuti proses pembelajaran IPA melalui strategi

Index Card Match, diharapkan siswa termotivasi untuk mampu

menerapkannya sendiri baik di lingkungan maupun disekolah.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan

memperluas wawasan pengetahuan serta mendapatkan pengalaman

dalam mengadakan penelitian. Hal ini juga diharapkan dapat

dijadikan kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan

penelitian yang berkaitan dengan topic tersebut.
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LAMPIRAN 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

SIKLUS I

Satuan Pendidikan : MI KANZUL HUDA GUNDIK SLAHUNG PONOROGO

Mata Pelajaran : IPA

Kelas / Semester : III/ II

Alokasi Waktu :2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

1. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energy

dan sumber energy

B. Kompetensi Dasar

4.2 Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energy panas,

gerak dan bunyi dalam kehidup sehari-hari

4.3 Mendiskripsikan hasil tentang pengamatan gerak benda dipengaruhi

bentuk dan ukurannya dalam kehidupan sehari-hari

C. Indicator

4.2.1 Menyebutkan benda yang dapat bergerak

4.2.2 Menjelaskan gerak benda dipengaruhi bentuk dan ukurannya

4.2.3 Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi gerak benda

D.   Tujuan Pembelajaran

1. Setelah berdiskusi siswa dapat menyebutkan benda yang dapat

bergerak dengan tepat



2. Setelah berdiskusi siswa dapat menjelaskan gerak benda yang

dipengaruhi  bentuk  dan ukurannya

3. Setelah berdiskusi siswa dapat menjelaskan hal-hal yang

mempengaruhi gerak benda

E.    Materi Ajar

1. Macam – macam energy (Panas, Gerak dan Bunyi)

2. Gerak benda dipengaruhi bentuk dan ukurannya

3. hal-hal yang mempengaruhi gerak benda

F.    Model dan Metode Pembelajaran

1.  Model Pembelajaran

a. Index Card Match

2.  Metode Pembelajaran

a. Tanya jawab

b. Diskusi

c. Penugasan

G. Media dan Sumber Belajar

1. Media

a. Kertas Origami

2.  Sumber Belajar

a. Buku IPA kelas III



H. Langkah- langkah Pembalajaran

No Kegiatan Pembelajaran Karakter Alokasi waktu

1. Kegiatan Awal

a. Siswa mengucapkan

salam

b. Siswa berdoa menurut

agama dan keyakinan

masing-masing

c. Mengecek kehadiran

siswa

Apersepsi

“Siapa yang pernah

melihat sepeda,

kenapa sepeda tersebut

dapat bergerak”

d. Guru menyampaikan

garis besar materi

tentang pengaruh

energy panas, gerak

dan bunyi dalam

kehidupan sehari-hari

e. Guru menyampaikan

tujuan pembelajaran

hari ini

Religius

Disiplin

Tanggung

jawab

15 Menit

2. Kegiatan Inti

a. Eksplorasi

Guru menggali

pengetahuan siswa

Kerja sama

Disiplin

Tanggung

40 Menit



dengan memberikan

pertanyaan tentang

pengertian energy.

Guru menjelaskan

macam energy yang

ada di lingkungan

sekitar

b. Elaborasi

Guru mengajak siswa

untuk berdiskusi

tentang macam-

macam benda yang

bergerak

Guru mengajak siswa

untuk berdiskusi

tentang gerak benda

yang dipengaruhi

bentuk dan ukurannya.

Guru menjelaskan

tentang hal-hal yang

mempengaruhi gerak

benda

Guru menyuruh siswa

untuk maju kedepan

dan menyebutkan

macam-macam benda

yang bergerak

Guru memberikan

jawab

Tekun



sebuah kartu yang

bertuliskan

pernyataan tentang

macam-macam gerak

benda, gerak benda

yang dipengaruhi

bentuk dan ukurannya,

serta hal-hal yang

mempengaruhi gerak

benda

Siswa kemudian

menjodohkan kartu

tersebut antara yang

benar dan yang salah

c. Konfirmasi

Guru dan siswa

bertanya jawab

mengenai materi yang

masih belum mengerti

3. KegiatanAkhir

Guru bersama dengan

siswa membuat

kesimpulan atau

rangkuman hasil

belajar yang telah

dipelajari

Guru memberikan soal

evaluasi pada siswa

Religius

Disiplin

Rasa hormat

dan perhatian

15 enit



Siswa berdoa menurut

agama dan

kepercayaan masing-

masing

I. Penilaian

Prosedur Penilaian   : Penilaian Proses dan Penilaian Akhir

Teknik penilaian : tugas individu

Bentuk penilaian : tugas tertulis

Alat penilaian : pilihan ganda dan isian

J. Lampiran-lampiran

a. Handout Materi

b. Instrument penilaian (Soal-kunci-Pedoman Penskoran)

c. Lembar analisis KKM

d. Instrumen penilaian karakter

Menyetujui

Kepala  MI Kanzul Huda

Moh. Rofiq Hidayat. I, S.Th.I

NIP. -

Ponorogo,   4  April 2018

Peneliti

Novi Dwi Juniawati

NIM. 210614019



Lampiran 1

RANGKUMAN MATERI

A. Macam – Macam Energi Gerak

Energy gerak disebut juga energy kinetic. Energy kinetic adalah energy yang

dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya, air yang mengalir,

angin, orang yang berlari, kereta yang berjalan, dan roda yang berputar.

Udara yang bergerak disebut juga angin. Pakaian masih basah dapat kering

karena tiupan angin. Energy dari gerakan angin disebut energy gerak yang

dihasilkan angin dapat menghasilkan listrik. Caranya dengan menggerakkan

kincir angin. Selain angin, energy gerak dihasilkan oleh air. Pernahkah kamu

melihat air terjun? Gerakan air terjun merupakan sumber energy gerak. Energy

dari gerakan air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

B. Gerak Benda Dipengaruhi Oleh Bentuk dan Ukurannya

Gerak benda bermacam – macam. Bergantung pada bentuk dan yang

menggerakkan. Gerak benda bisa menggelinding, bisa juga jatuh, mengalir,

memantul, atau berputar.

1. Menggelinding

Sepeda bergerak karena ada gaya. Gaya dihasilkan dari kayuhan kakimu.

Selain itu, karena roda sepeda bentuknya bulat. Gerakan roda disebut

menggelinding. Jadi, benda bulat akan menggelinding. Apabila ada yang

menggerakkan.



2. Jatuh

Jatuh adalah apabila benda bergerak atau terlepas menuju ke bawah. Benda

jatuh karena ada gaya tarik bumi. gaya tarik bumi disebut gaya gravitasi.

Semakin tinggi atau semakin berat benda itu jatuh. Semakin cepat pula

bergerak jatuh ke bawah.

3. Mengalir

benda yang gerakkannya mengalir adalah air dan udara. Air megalir di sungai.

Sedangkan angin adalah udara yang mengalir. Kecepatan air mengalir

tergantung kemiringan sungai. Semakin tinggi kemiringannya semakin cepat

air mengalir. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi. Menuju tempat yang

rendah.

4. Memantul

Coba perhatikan bola yang jatuh. Bola itu akan kembali ke atas. Setelah bola

menyentuh tanah. Gerakan seperti itu disebut memantul. Tidak semua benda

dapat memantul.  Hanya benda yang lentur bisa memantul. Hasil pantulan

benda dipengaruhi oleh ketinggian, dan juga bantuk bendanya.

5. Berputar

Berputar adalah salah satu gerakan benda. Seperti membentuk lingkaran.

Tetapi, berumpu pada porosnya.

C. Hal-Hal yang Mempengaruhi Gerak Benda

Gerak setiap benda tidak selalu sama. Karena dipengaruhi oleh bentuk, ukuran,

berat, dan permukaan benda. Gerak benda akan lebih mudah apabila bendanya



ringan. Berbentuk bulat dan permukaannya licin. Gerak benda akan lebih susah,

apabila bendanya berat. Bendanya berbentuk persegi dan permukaannya kasar.

Pernahkah kamu bersepeda di jalan yang rusak. Atau bersepeda di dijalan  yang

beraspal mulus. Mana yang lebih banyak menggunakan energy. Tentu saja saat

bersepeda di jalan yang rusak. Karena permukaan benda yang licin lebih sedikit

menggunakan energy



Lampiran 2

SOAL EVALUASI

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat !

1. Salah satu manfaat energy panas yaitu . . . .

a. Membakar hutan

b. Membunyikan radio

c. Menghangatkan udara

d. Menyalakan lampu

2. Kincir air dapat berputar karena . . . .

a. Panas matahari

b. Batu baterai

c. Gerak angin

d. Air mengalir

3. Energy bunyi dihasilkan oleh. . . .

a. Lampu yang terang

b. Benda bergetar

c. Udara panas

d. Aliran udara

4. Senar gitar yang dipetik menghasilkan energy . . . .

a. Bunyi

b. Cahaya

c. Panas

d. Gerak

5. Kipas angin jika dinyalakan akan menghasilkan energy . . . .

a. Gerak

b. Panas

c. Cahaya

d. Listrik



B. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Apakah  yang dimaksud energy ?

2. Sebutkan 3 macam energy yang kamu ketahui !

3. Apakah manfaat energy panas ?

4. Roda berbentuk . . . . agar mudah bergerak.

5. Sebutkan 3 benda dirumah yang dapat mengahsilkan energy panas!



KUNCI JAWABAN

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat!

1. C

2. D

3. B

4. A

5. A

B. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Energy adalah kemampuan untuk melakukan usaha

2. Energy panas, energy gerak, dan energy bunyi

3. Mengeringkan pakaian, menyetrika baju dan memasak

4. Lingkarann/ bundar

5. Setrika, kompor, dan oven

PEDOMAN PENSKORAN

No Jenis Soal Jumlah Soal Skor Skor
Maksimal

1 Pilihan ganda 5 2@ 10
2 Uraian 5 2@ 10

Jumlah Skor 10x10=100



Lampiran 3

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
NAMA SEKOLAH : MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo
MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam
KELAS /SEMESTER : III/ II
ALOKASI WAKTU : 2X 35 menit (1x pertemuan)
KOMPETENSI DASAR : Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh

energy panas,   gerak dan bunyi dalam kehidup

sehari-hari

NOMOR
INDIKATOR

ASPEK

KRITERIA KETUNTASAN
MINIMAL

PENILAIAN

Komple
ksitas

Daya
dukung

Intake
siswa

Rata-
rata
(kkm)

Jenis
tagihan

Bentuk
instrumen

Menyebutkan

benda yang

dapat bergerak
Kognitif 75 70 65 70

Tes
Tulis

Uraian

Menjelaskan

gerak benda

dipengaruhi

bentuk dan

ukurannya

Kognitif 75 70 65 70
Tes
Tulis

Uraian

Menjelaskan

hal-hal yang

mempengaruhi

gerak benda

Kognitif 75 70 65 70
Tes
Tulis

Uraian



LAMPIRAN 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

SIKLUS II

Satuan Pendidikan : MI KANZUL HUDA GUNDIK SLAHUNG PONOROGO

Mata Pelajaran : IPA

Kelas / Semester : III/ II

Alokasi Waktu :2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

1. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energy

dan sumber energy

B. Kompetensi Dasar

4.2 Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energy panas,

gerak dan bunyi dalam kehidup sehari-hari

4.3 Mendiskripsikan hasil tentang pengamatan gerak benda dipengaruhi

bentuk dan ukurannya dalam kehidupan sehari-hari

C.   Indicator

4.2.2 Menjelaskan gerak benda dipengaruhi bentuk dan ukurannya

4.2.3 Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi gerak benda

D.   Tujuan Pembelajaran

1. Setelah berdiskusi siswa dapat menyebutkan benda yang dapat

bergerak dengan tepat

2. Setelah berdiskusi siswa dapat menjelaskan gerak benda yang

dipengaruhi  bentuk  dan ukurannya



3. Setelah berdiskusi siswa dapat menjelaskan hal-hal yang

mempengaruhi gerak benda

E.    Materi Ajar

1. Macam – macam energy (Panas, Gerak dan Bunyi)

2. Gerak benda dipengaruhi bentuk dan ukurannya

3. hal-hal yang mempengaruhi gerak benda

F.    Model dan Metode Pembelajaran

1.  Model Pembelajaran

a. Index Card Match

2.  Metode Pembelajaran

a. Tanya jawab

b. Diskusi

c. Penugasan

G. Media dan Sumber Belajar

1. Media

a. Kertas Origami

2.  Sumber Belajar

a. Buku IPA kelas III



H. Langkah- langkah Pembalajaran

No Kegiatan Pembelajaran Karakter Alokasi

waktu

1. Kegiatan Awal

a. Siswa mengucapkan salam

b. Siswa berdoa menurut

agama dan keyakinan

masing-masing

c. Mengecek kehadiran

siswa

Apersepsi

“Siapa yang pernah

melihat sepeda, kenapa

sepeda tersebut dapat

bergerak”

d. Guru menyampaikan garis

besar materi tentang

pengaruh energy panas,

gerak dan bunyi dalam

kehidupan sehari-hari

e. Guru menyampaikan

tujuan pembelajaran hari

ini

Religius

Disiplin

Tanggung

jawab

15 Menit

2. Kegiatan Inti

a. Eksplorasi

Guru menggali

pengetahuan siswa dengan

memberikan pertanyaan

Kerja sama

Disiplin

Tanggung

jawab

40 Menit



tentang pengertian energy.

Guru menjelaskan macam

energy yang ada di

lingkungan sekitar

b. Elaborasi

Guru mengajak siswa

untuk berdiskusi tentang

macam-macam benda

yang bergerak

Guru mengajak siswa

untuk berdiskusi tentang

gerak benda yang

dipengaruhi bentuk dan

ukurannya.

Guru menjelaskan tentang

hal-hal yang

mempengaruhi gerak

benda

Guru menyuruh siswa

untuk maju kedepan dan

menyebutkan macam-

macam benda yang

bergerak

Guru memberikan sebuah

kartu yang bertuliskan

pernyataan tentang

macam-macam gerak

benda, gerak benda yang

Tekun



dipengaruhi bentuk dan

ukurannya, serta hal-hal

yang mempengaruhi gerak

benda

Siswa kemudian

menjodohkan kartu

tersebut antara yang benar

dan yang salah

c. Konfirmasi

Guru dan siswa bertanya

jawab mengenai materi

yang masih belum

mengerti

3. KegiatanAkhir

Guru bersama dengan

siswa membuat

kesimpulan atau

rangkuman hasil belajar

yang telah dipelajari

Guru memberikan soal

evaluasi pada siswa

Siswa berdoa menurut

agama dan kepercayaan

masing-masing

Religius

Disiplin

Rasa hormat

dan perhatian

15 Menit



I. Penilaian

Prosedur Penilaian   : Penilaian Proses dan Penilaian Akhir

Teknik penilaian : tugas individu

Bentuk penilaian : tugas tertulis

Alat penilaian : pilihan ganda dan isian

J. Lampiran-lampiran

e. Handout Materi

f. Instrument penilaian (Soal-kunci-Pedoman Penskoran)

g. Lembar analisis KKM

h. Instrumen penilaian karakter

Menyetujui

Kepala  MI Kanzul Huda

Moh. Rofiq Hidayat. I, S.Th.I

NIP. -

Ponorogo,  18 April 2018

Peneliti

Novi Dwi Juniawati

NIM. 210614019



Lampiran 1

RANGKUMAN MATERI

A. Macam – Macam Energi Gerak

Energy gerak disebut juga energy kinetic. Energy kinetic adalah energy yang

dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya, air yang mengalir,

angin, orang yang berlari, kereta yang berjalan, dan roda yang berputar.

Udara yang bergerak disebut juga angin. Pakaian masih basah dapat kering

karena tiupan angin. Energy dari gerakan angin disebut energy gerak yang

dihasilkan angin dapat menghasilkan listrik. Caranya dengan menggerakkan

kincir angin. Selain angin, energy gerak dihasilkan oleh air. Pernahkah kamu

melihat air terjun? Gerakan air terjun merupakan sumber energy gerak.

Energy dari gerakan air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

B. Gerak Benda Dipengaruhi Oleh Bentuk dan Ukurannya

Gerak benda bermacam – macam. Bergantung pada bentuk dan yang

menggerakkan. Gerak benda bisa menggelinding, bisa juga jatuh, mengalir,

memantul, atau berputar.

1. Menggelinding

Sepeda bergerak karena ada gaya. Gaya dihasilkan dari kayuhan

kakimu. Selain itu, karena roda sepeda bentuknya bulat. Gerakan roda

disebut menggelinding. Jadi, benda bulat akan menggelinding. Apabila

ada yang menggerakkan.



2. Jatuh

Jatuh adalah apabila benda bergerak atau terlepas menuju ke bawah.

Benda jatuh karena ada gaya tarik bumi. gaya tarik bumi disebut

gaya gravitasi. Semakin tinggi atau semakin berat benda itu jatuh.

Semakin cepat pula bergerak jatuh ke bawah.

3. Mengalir

benda yang gerakkannya mengalir adalah air dan udara. Air megalir

di sungai. Sedangkan angin adalah udara yang mengalir. Kecepatan

air mengalir tergantung kemiringan sungai. Semakin tinggi

kemiringannya semakin cepat air mengalir. Air selalu mengalir dari

tempat yang tinggi. Menuju tempat yang rendah.

4. Memantul

Coba perhatikan bola yang jatuh. Bola itu akan kembali ke atas.

Setelah bola menyentuh tanah. Gerakan seperti itu disebut

memantul. Tidak semua benda dapat memantul.  Hanya benda yang

lentur bisa memantul. Hasil pantulan benda dipengaruhi oleh

ketinggian, dan juga bantuk bendanya.

5. Berputar

Berputar adalah salah satu gerakan benda. Seperti membentuk

lingkaran. Tetapi, berumpu pada porosnya.



C. Hal-Hal yang Mempengaruhi Gerak Benda

Gerak setiap benda tidak selalu sama. Karena dipengaruhi oleh bentuk, ukuran,

berat, dan permukaan benda. Gerak benda akan lebih mudah apabila bendanya

ringan. Berbentuk bulat dan permukaannya licin. Gerak benda akan lebih susah,

apabila bendanya berat. Bendanya berbentuk persegi dan permukaannya kasar.

Pernahkah kamu bersepeda di jalan yang rusak. Atau bersepeda di dijalan  yang

beraspal mulus. Mana yang lebih banyak menggunakan energy. Tentu saja saat

bersepeda di jalan yang rusak. Karena permukaan benda yang licin lebih sedikit

menggunakan energy



Lampiran 2

SOAL EVALUASI

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat !

1. Gerak benda yang berbentuk bulat disebut. . .

a. Berputar

b. Memantul

c. Jatuh

2. Semakin berat benda, jatuh benda itu akan semakin. . .

a. Lama

b. Ringan

c. Cepat

3. Contoh benda yang dapat memantul adalah. . .

a. Buku

b. Besi

c. Bola

4. Gerak benda akan terhambat. Apabila permukaannya. . .

a. Licin

b. Kasar

c. Datar

5. Gerakan mengalir biasa dilakukan oleh . . .

a. Air dan bola

b. Air dan angin

c. Angin dan buku



B. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Benda yang berbentuk bulat lebih mudah melakukan gerakan. . .

2. Udara yang bergerak disebut. . .

3. Benda jatuh ke bawah karena pengaruh gaya. . .

4. Gerakan benda menggelinding dimanfaatkan untuk. . .

5. Gerakkan terlepas dan menuju ke bawah disebut . . .



KUNCI JAWABAN

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat!

1. A

2. C

3. C

4. C

5. A

B. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Berputar

2. Angin

3. Gerak/grafitasi

4. Memindahkan benda

5. Menggelinding

PEDOMAN PENSKORAN

No Jenis Soal Jumlah Soal Skor Skor
Maksimal

1 Pilihan ganda 5 2@ 10
2 Uraian 5 2@ 10

Jumlah Skor 10x10=100



Lampiran 3

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
NAMA SEKOLAH : MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo
MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam
KELAS /SEMESTER : III/ II
ALOKASI WAKTU : 2X 35 menit (1x pertemuan)
KOMPETENSI DASAR :  Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh

energy panas,   gerak dan bunyi dalam kehidup

sehari-hari

NOMOR
INDIKATOR

ASPEK

KRITERIA KETUNTASAN
MINIMAL

PENILAIAN

Komple
ksitas

Daya
dukung

Intake
siswa

Rata-
rata
(kkm)

Jenis
tagihan

Bentuk
instrumen

Menjelaskan

gerak benda

dipengaruhi

bentuk dan

ukurannya

Kognitif 75 70 65 70
Tes
Tulis

Uraian

Menjelaskan

hal-hal yang

mempengaruhi

gerak benda

Kognitif 75 70 65 70
Tes
Tulis

Uraian



LAMPIRAN 3

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor : 01/D/04-IV/2018

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi :Proses Belajar Mengajar Siswa

Tanggal Pencatatan :4 April 2018

Jam pencatatan :08.00-10.00 WIB



TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor : 02/D/04-IV/2018

Bentuk Tulisan : Tulisan

Isi Dokumentasi : Sarana dan Prasarana

Tanggal Pencatatan : 4 April 2018

Jam Pencatatan : 10.00-10.30 WIB

SARANA DAN PRASARANA

No Jenis Perlengkapan Banyaknya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Meja kursi belajar siswa

Meja kursi kepala sekolah

Meja kursi guru

Meja kursi tamu

Papan tulis

Papan pengumuman

Papan statistik

Almari Kantor

Gambar presiden dan wakil presiden

Gambar Pancasila

Mesin ketik

Komputer

Laptop

75 set

1 set

12 set

1 set

8 buah

1 buah

1 buah

4 buah

10 pasang

6 buah

1 buah

1 unit

1 buah



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jam dinding

Bel

Alat peraga IPA

Alat Olahraga

Alat kesenian

Peta

Globe

Kipas angina

12 buah

1 buah

0 set

4 set

1 set

5 buah

4 buah

8 buah



TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor : 03/D/04-IV/2018

Bentuk Tulisan : Tulisan

Isi Dokumentasi : Struktur Organisasi

Tanggal Pencatatan : 4 April 2018

Jam Pencatatan : 10.00-10.30 WIB

Struktur Organisasi

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda adalah sekolah dibawah naungan

Departemen Agama setingkat SD, yang berciri khas agama islam, tentunya

mempunyai susunan kerja atau struktur organisasi yang bertanggung jawab pada

tugasnya masing – masing demi kelancaran aktivitas belajar mengajar dan

terselenggaranya pendidikan yang kondusif di MI Kanzul Huda.

1. Ketua Yayasan : Drs H. Imam Afandi

2. Ketua Komite : Shoiman Luqman Hakim

3. Kepala Madrasah : Moh. Rofiq Hidayat. I, S.Th.I

4. Tata Usaha : Hanifatin, S.Pd.I

5. Operator : Siti Masvuvah, S.Pd.I

6. Bendahara BOS : Kolif Dwi Lestari, S.Pd.I

7. Bendahara MI : Suprihatin, S.Pd.I

8. Kurikulum : Ida Mariyatul Kiptiyah, S.Pd.I

9. Kesiswaan : Ahmad Syaekhoni, S.Pd.I

10. Humas : Fathul Mujib, S.Pd

11. UKS : Khoirul Huda Salim, S.Pd

12. Perpustakaan : Damiyem, S.Pd.I

13. Kerohanian : Imam Mustaqim, S.Pd.I

14. Koperasi-Kantin : Hanifatin, S.Pd.I



TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor : 04/D/04-IV/2018

Bentuk Tulisan : Tulisan

Isi Dokumentasi : Daftar Nama Guru dan Karyawan

Tanggal Pencatatan : 4 April 2018

Jam Pencatatan : 10.00-10.30 WIB

NO NAMA GURU KETERANGAN

1 Moh.Rofiq Hidayat I,S.Th.I Kepala S1

2 Ida Mariyatul Kiptiyah,S.Pd.I Guru Kelas S1 Wali kelas 1

3 Suprihatin,S.Pd.I Mapel S1 Wali kelas 3

4 Kolif Dwi Lestari,S.Pd.I Guru Kelas S1 Wali kelas 4

5 Siswoyo,S.Pd Guru Kelas S1 Wali kelas 5

6 Damiyem,S.Pd.I Mapel S1

7 Hanifatin,S.Pd.I Guru Kelas S1

8 Siti Masvuvah,S.Pd.I Guru Kelas S1 Wali kelas 3

9 Suryani,S.Pd Guru Kelas S1 Wali kelas 6

10 Ahmad Syaekhoni,S.Pd.I Guru Kelas S1

11 Khoirul Huda Salim,S.Pd Guru Kelas S1

12 Puji Lestari, S.Pd Guru Kelas S1 Wali kelas 2

13 Yeti Novitasari, S.Pd Guru Kelas S1 Wali kelas 2

14 Imam Mustaqim, S.Pd.I Juz Amma/BTA S1

15 Roisatul Munawaroh Juz Amma/BTA MTs

16 Fathul Mujib, S.Pd.I Juz Amma/BTA S1

17 Mukaromah Tahfidz MA



18 Luthfi Fathoni Tenaga Kependidikan MA

19 Umi Tenaga Kebersihan MTS



DAFTAR NAMA GURU MI KANZUL HUDA TAHUN PELAJARAN

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor : 05/D/04-IV/2018

Bentuk Tulisan : Tulisan

Isi Dokumentasi : Data Siswa

Tanggal Pencatatan : 4 April 2018

Jam Pencatatan : 10.00-10.30 WIB

Data Siswa 5 (lima tahun terakhir):

Th.
Pelajar

an

Jml
Pendaftar

(Cln
Siswa
Baru)

Kela
s I

Kela
s II

Kela
s III

Kela
s

IV

Kela
s
V

Kela
s

VI

Jumlah
(Kls. I-VI)

Jml
Siswa

Jml
Siswa

Jml
Siswa

Jml
Siswa

Jml
Siswa

Jml
Siswa

Sisw
a

Rombe
l

2013/201
4

13 13
14

12
7

3
15 64 6

2014/201
5

18 18
13

13
11

8
3 66 6

2015/201
6

33 33
20

15
14

12
9 103 7

2016/201
7

35 34
31

22
14

14
12 127 8

2017/201
8

30 27
33

31
24

13
14 141 8



Lampiran 4

Instrumen Penilaian Karakter

No Nama

Nilai pendidikan Karakter (NPK)

Percaya diri Disiplin Kerja sama

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM

1. Nazwa Vara Fatin Al-Zahra √ √ √

2. Salma Salsa Bila Zulfa Budi √ √ √

3. Ferlina Putri ardiani √ √ √

4. Adila Rafa Dwi Sukmawardana √ √ √

5. Keysa Chelsiana Marvelani P. √ √ √

6. Achmad Ihya Nur Aziz Basuki √ √ √

7. Kejora Firstanurisa Zahira √ √ √

8. Rahma Lutfi Afia √ √ √

9. Khaledha Arnelita Nasuha √ √ √

10. Gasir Hadi Dwi Nata √ √ √



11. Mirza F. A. F √ √ √

12. Apta Nayaka Kirana Pratista √ √ √

13. Febi √ √ √

14. Deril √ √ √

15. Rena √ √ √

16. Tia √ √ √

Keterangan :

BT :Belum Terlihat MB : Mulai Berkembang

MT :Mulai Terlihat SM : Sudah Membudaya



ANALISIS NILAI

NO NAMA NILAI KKM

KETERANGAN

TUNTAS TIDAK TUNTAS

1 Nazwa Vara Fatin Al-Zahra 100 70 √

2 Salma Salsa Bila Zulfa Budi 100 70 √

3 Ferlina Putri ardiani 80 70 √

4 Adila Rafa Dwi Sukmawardana 100 70 √

5 Keysa Chelsiana Marvelani P. 80 70 √

6 Achmad Ihya Nur Aziz Basuki 100 70 √

7 Kejora Firstanurisa Zahira 60 70 √

8 Rahma Lutfi Afia 80 70 √

9 Khaledha Arnelita Nasuha 64 70 √

10 Gasir Hadi Dwi Nata 80 70 √

11 Mirza F. A. F 100 70 √

12 Apta Nayaka Kirana Pratista 100 70 √



13 Febi 36 70 √

14 Deril 24 70 √

15 Rena 24 70 √

16 Tia 36 70 √



Lampiran 4

Instrumen Penilaian Karakter

No Nama

Nilai pendidikan Karakter (NPK)

Percaya diri Disiplin Kerja sama

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM

1. Nazwa Vara Fatin Al-Zahra √ √ √

2. Salma Salsa Bila Zulfa Budi √ √ √

3. Ferlina Putri ardiani √ √ √

4. Adila Rafa Dwi Sukmawardana √ √ √

5. Keysa Chelsiana Marvelani P. √ √ √

6. Achmad Ihya Nur Aziz Basuki √ √ √

7. Kejora Firstanurisa Zahira √ √ √

8. Rahma Lutfi Afia √ √ √



9. Khaledha Arnelita Nasuha √ √ √

10. Gasir Hadi Dwi Nata √ √ √

11. Mirza F. A. F √ √ √

12. Apta Nayaka Kirana Pratista √ √ √

13. Febi √ √ √

14. Deril √ √ √

15. Rena √ √ √

16. Tia √ √ √

Keterangan :

BT :Belum Terlihat MB : Mulai Berkembang

MT :Mulai Terlihat SM : Sudah Membudaya



ANALISIS NILAI

NO NAMA NILAI KKM

KETERANGAN

TUNTAS TIDAK TUNTAS

1 Nazwa Vara Fatin Al-Zahra 100 70 √

2 Salma Salsa Bila Zulfa Budi 100 70 √

3 Ferlina Putri ardiani 80 70 √

4 Adila Rafa Dwi Sukmawardana 100 70 √

5 Keysa Chelsiana Marvelani P. 80 70 √

6 Achmad Ihya Nur Aziz Basuki 100 70 √

7 Kejora Firstanurisa Zahira 100 70 √

8 Rahma Lutfi Afia 80 70 √

9 Khaledha Arnelita Nasuha 100 70 √

10 Gasir Hadi Dwi Nata 80 70 √



11 Mirza F. A. F 100 70 √

12 Apta Nayaka Kirana Pratista 100 70 √

13 Febi 90 70 √

14 Deril 90 70 √

15 Rena 80 70 √

16 Tia 100 70 √



Lampiran 4

Instrumen Penilaian Karakter

No Nama

Nilai pendidikan Karakter (NPK)

Percaya diri Disiplin Kerja sama

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM

1. Nazwa Vara Fatin Al-Zahra √ √ √

2. Salma Salsa Bila Zulfa Budi √ √ √

3. Ferlina Putri ardiani √ √ √

4. Adila Rafa Dwi Sukmawardana √ √ √

5. Keysa Chelsiana Marvelani P. √ √ √

6. Achmad Ihya Nur Aziz Basuki √ √ √

7. Kejora Firstanurisa Zahira √ √ √

8. Rahma Lutfi Afia √ √ √

9. Khaledha Arnelita Nasuha √ √ √

10. Gasir Hadi Dwi Nata √ √ √



11. Mirza F. A. F √ √ √

12. Apta Nayaka Kirana Pratista √ √ √

13. Febi √ √ √

14. Deril √ √ √

15. Rena √ √ √

16. Tia √ √ √

Keterangan :

BT :Belum Terlihat MB : Mulai Berkembang

MT :Mulai Terlihat SM : Sudah Membudaya



ANALISIS NILAI

NO NAMA NILAI KKM

KETERANGAN

TUNTAS TIDAK TUNTAS

1 Nazwa Vara Fatin Al-Zahra 100 70 √

2 Salma Salsa Bila Zulfa Budi 100 70 √

3 Ferlina Putri ardiani 80 70 √

4 Adila Rafa Dwi Sukmawardana 100 70 √

5 Keysa Chelsiana Marvelani P. 80 70 √

6 Achmad Ihya Nur Aziz Basuki 100 70 √

7 Kejora Firstanurisa Zahira 100 70 √

8 Rahma Lutfi Afia 80 70 √

9 Khaledha Arnelita Nasuha 100 70 √

10 Gasir Hadi Dwi Nata 80 70 √

11 Mirza F. A. F 100 70 √

12 Apta Nayaka Kirana Pratista 100 70 √



13 Febi 90 70 √

14 Deril 90 70 √

15 Rena 80 70 √

16 Tia 100 70 √





LAMPIRAN 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NOVI DWI JUNIAWATI dilahirkan pada tanggal 06 Juni 1995 di Wates

Slahung Ponorogo, putri ke dua dari Bapak Mujianto dan Ibu Siti Suprapti.

Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 2008 di SDN 1 Wates Slahung Ponorogo.

Pendidikan berikutnya dijalani di SMP Negeri 2 Slahung Ponorogo dan

ditamatkan pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan kembali di SMA Negeri 1

Slahung Ponorogo dan ditamatkan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikannya ke Institut Agama Islam

Negeri Ponorogo (IAIN) dengan mengambil program studi Pendidikan Guru

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sampai sekarang.
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