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Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar siswa. Siswa kurang memahami materi pembelajaran yang dipelajari, 

karena siswa kurang memperhatikan pembelajaran sehingga menyebabkan hasil 

belajar siswa rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran index card match 

pada mata pelajaran IPA dengan materi pokok Sumber Daya Alam. 

 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN 101776 Sampali di kelas IV
B
 pada semester genap T. A 

2015/ 2016 dengan 27 siswa. Terdiri dari 14 siswa laki- laki dan 13 siswa 

perempuan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan observasi dan tes berupa soal pilihan berganda. Lembar 

observasi yang digunakan adalah lembar observasi guru dan lembar observasi 

siswa.  Penelitian ini terdiri dari tahap awal dan dua siklus yaitu siklus I dan siklus 

II. Masing- masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi.. 

 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada tahap awal diperoleh 

nilai rata- rata siswa sebesar 52,77 dan ketuntasan klasikal 18, 52%. Pada tahap 

awal ini siswa yang tuntas sebanyak 5 siswa dan yang belum tuntas 22 siswa.  

Selanjutnya pada siklus I, diperoleh nilai rata- rata siswa sebesar 69,07 dan 

ketuntasan klasikal 66, 66%. Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas adalah 

sebanyak 18 siswa dan 9 siswa dinyatakan belum tuntas. Pada siklus II nilai rata- 

rata siswa sebesar 81,11 dan ketuntasan klasikal sebesar 88, 88%. Pada siklus II 

siswa yang tuntas adalah sebanyak 24 siswa dan 3 siswa dinyatakan belum tuntas 

 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan dengan 

menggunakan model pembelajaran index card match dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas IV SDN 101776 Sampali T. A 

2015/ 2016. 


