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ABSTRAK 

 

Chairul Liza. NIM 1103311008. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Metode Belajar Aktif Tipe Index Card Match (ICM) Pada 

Mata Pelajaran Matematika Kelas V SD Negeri 020260 Binjai Utara Tahun 

Ajaran 2013/2014 

    

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa bila metode belajar 

aktif tipe Index Card Match (ICM) diterapkan pada materi luas bangun datar di kelas V SD 

Negeri 020260 Binjai Utara Tahun Ajaran 2013/2014.  

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 020260 Binjai Utara yang 

berjumlah 25 orang. Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar, dalam pembelajaran yang 

menggunakan metode belajar aktif tipe Index Card Match (ICM). Instrumen yang digunakan 

untuk memperoleh data adalah tes dan lembar observasi. Tes digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa, observasi digunakan untuk melihat aktivitas siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung yang menggunakan metode belajar aktif tipe Index Card Match (ICM).  

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, 

Siklus I dan Siklus II masing-masing memiliki dua pertemuan. Pada setiap pertemuan peneliti 

melakukan tes hasil belajar terhadap siswa untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa. 

Dari hasil analisis data pada pre test diperoleh 6 siswa (24%) yang mencapai syarat ketuntasan 

belajar dan 19 siswa (76%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai rata-rata 

42,4. Dari hasil analisis data pada Siklus I diperoleh 13 siswa (52%) telah mencapai tingkat 

ketuntasan belajar, 12 siswa (48%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai rata-

rata 61,02. Sedangkan hasil tes pada Siklus II diperoleh 22 siswa (88%) telah mencapai tingkat 

ketuntasan belajar, 3 siswa (12%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai rata-

rata 79,7. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pada observasi kegiatan guru Siklus I 

nilai yang diperoleh 65 (Pertemuan I) dan 77,5 (Pertemuan II), sedangkan pada Siklus II nilai 

yang diperoleh 85 (Pertemuan I) dan 92,5 (Pertemuan II). Pada observasi kegiatan siswa Siklus I 

nilai yang diperoleh 55 (Pertemuan I) dan 65 (Pertemuan II), sedangkan pada Siklus II nilai yang 

diperoleh 72,5 (Pertemuan I) dan 90 (Pertemuan II).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan Metode Belajar Aktif Tipe 

Index Card Match (ICM) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 020260 

Binjai Utara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan Metode Belajar 

Aktif Tipe Index Card Match (ICM) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi luas 

bangun datar.  

 

  


