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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Prestasi belajar 

a. Pengertian prestasi belajar 

Prestasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie. yang berarti hasil usaha, istilalah ini berbeda dengan hasil 

belajar. Prestasi belajar pada umumnya mengacu pada aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan 

watak siswa. Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang 

yang berhubungan dengan pembelajaran, seperti pembelajaran 

olahraga, kesenian, profesi serta pendidikan-pendidikan lainnya yang 

dalam prosesnya menggunakan konsep pembelajaran. 

Arifin (2011: 12) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

merupakan suatu masalah yang bersifat perenial dalam sejarah 

kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya 

manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan 

masing-masing. Hamdani (2011:138) berpendapat, prestasi belajar 

merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam 

menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh 

dalam proses belajar, sedangkan pengertian dari belajar itu sendiri 

menurut Slameto (2010: 2) adalah suatu proses usaha yang dilakukan 
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seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Pendapat-pendapat tentang prestasi 

belajar diatas jika disimpulkan, adalah sebuah pencapaian yang 

dialami manusia dalam memilah dan memilih materi yang 

didapatnya dalam proses pembelajaran dengan kemampuannya 

masing-masing manusia untuk memperoleh sebuah perubahan. 

Fungsi utama dari prestasi belajar antara lain:  

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi menyebut hal ini sabagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3) Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya 

adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta 

didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

berperan sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

4) Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar 

dapat dijadikan indikator tingkat produktifitas suatu institusi 

pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 
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relevan dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator 

ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta didik di 

masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 

relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena 

peserta didiklah yang diharapkan dapat enyerap seluruh materi 

pelajaran. (Arifin 2011:12) 

Fungsi prestasi belajar tersebut menjelaskan bahawa 

mengetahui dan memahami prestasi belajar itu sangat penting dilihat 

dari segi manapun, karena prestasi belajar bukan hanya sebuah 

ukuran pencapaian dalam satu bidang, namun juga sebagai ukuran 

kualitas program sekolah dan sekolah itu sendiri secara umum. 

Prestasi belajar juga berguna bagi guru sebagai tolak ukur dalam 

perencanaan pembelajaran yang lebih baik. 

b. Prinsip- prinsip belajar 

Setiap guru haruslah dapat mengajar sesuai dengan 

kewajibannya, baik itu dikelas maupun diluar kelas. Guru dituntut 

untuk dapat mengembangkan kemampuan siswa secara menyeluruh 

dan tepat dimanapun pembelajaran dilakukan. Guru harus memiliki 

prinsip belajar, dan guru seharusnya dapat menyusun sendiri prinsip-

Peningkatan Sikap Kerja..., Kakung Prastyo, FKIP UMP, 2013



9 

 

prinsip belajar. Prinsip belajar yang disusun haruslah merupakan 

prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi 

yang berbeda, dan oleh setiap siswa secara individual, Berikut 

prinsip belajar menurut Slameto (2010 : 27) 

1. Berdasarkan prasyaran yang diperlukan untuk belajar 

a. Dalam belajar siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai 

tujuan instruksional 

b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan 

motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

c. Belajar perlu lingkngan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar 

dengan efektif. 

d. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya 

2. Sesuai hakikat belajar 

a. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap 

menurut perkembangannya 

b. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan 

discovery 

c. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara 

pengertian yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga 

mendapatkan pengertian yang diharapkan. Stimulus yang 

diberikan menimbulkan response yang diharapkan. 
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3. Sesuai materi yang harus dipelajari 

a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki 

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah 

menangkap pengertiannya. 

b. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu 

sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

4. Syarat keberhasilan belajar 

a. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa 

dapat belajar dengan tenang 

b. Repetisi dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/ ketrampilan/ sikap itu mendalam pada siswa. 

 Prinsip-prinsip yang telah disebutkan bermaksud 

mengarahkan guru agar dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi seorang guru seharusnya 

memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan, apakah 

sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan ataukah belum/ 

tidak. Karena prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan sebagai 

acuan akan sangat membantu siswa dalam pencapaian hasil dari 

proses pembelajaran.  

2. Sikap Kerja Keras 

a. Pengertian karakter 

Menurut Akhmad Sudrajat (Aunillah 2011:19) untuk dapat 

memahami dengan lebih makna pendidikan karakter, terlebih dahulu 
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kita harus mengerti makna dari karakter itu sendiri. Pengertian 

karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

tempramen, dan watak, sementara itu yang disebut berkarakter 

adalah berkepribadian. Menurut Aristoteles (Lickona2012 : 81) , 

Karakter sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan 

yang benar sehubungan dengan diri seseorang dengan orang lain. 

Pendapat Lickona (2012 : 81) Karakter terdiri dari nilai 

operatif atau tindakan, kita bertindak dalam karakter kita, seiring 

suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat 

diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut 

moral baik. Karakter adalah sikap-sikap dan perilaku manusia dalam 

bertindak sesuai dengan batinnya yang berproses menuju kebaikan 

untuk berinteraksi dengan manusia lain. Pendidikan karakter adalah 

sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta 

didik, yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran 

individu, tekad serta adanya kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai- nilai, baik terhadap tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan maupun bangsa sehingga akan 

terwujud insan kamil (Aunillah 2011 : 18). Menurut Ratna 

Megawangi (Kesuma, Triatna, Permana 2012 : 5) pendidikan 

karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya 
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dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya. 

Kesuma, Triatna, Permana (2012 : 5-6) mendefinisikan 

bahwa pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan 

pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada 

suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Definisi tersebut 

dalam penjabarannya sebagai berikut: 

1) Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi 

dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran  

2) Diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak 

secara utuh. Asumsinya anak merupakan organisme manusia 

yang memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan. 

3) Penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang 

dirujuk sekolah (lembaga). 

Karakter berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku manusia itulah yang disebut 

karakter. Sikap kerja keras merupakan salah satu karakter dari nilai-

nilai karakter bangsa yang harus dimiliki bangsa indonesia. Nilai 

karakter kerja keras harus ditamamkan sejak dini, yang bertujuan 

agar terciptanya Sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja 

dengan keras, berusaha, dan pantang menyerah. Tingkatan Sekolah 

Dasar mulai menanamkan sikap kerja keras yang tujuannya untuk 

menunjang proses dan prestasi belajar siswa. Kerja keras adalah 
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sikap yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) 

dengan sebaik-baiknya (Mustari 2011: 51). Pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sikap kerja keras merupakan usaha serius yang 

dilakukan manusia untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan 

tugasnya dengan bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah-

masalah dialaminya. 

Sikap kerja keras menunjukkan seseorang yang pantang 

menyerah dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu dan tetap 

menjalankan tugasnya sekalipun dalam prosesnya menemui masalah 

ataupun rintangan. Pendidikan kerja keras itu harus dilakukan, baik 

di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Guru disekolah 

haruslah mendidik siswanya agar mau bekerja keras meraih prestasi 

belajar. Belajar merupakan proses yang dialami oleh semua manusia 

dan tidak ada manusia yang sukses tanpa belajar, jadi untuk menuju 

suatu keberhasilan haruslah dilakukan dengan bekerja keras. 

Indikator keberhasilan pada sikap kerja keras di SD dapat dilihat 

pada tabel berkut. 
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Tabel 2.1 

Indikator keberhasilan untuk kelas dan sekolah dalam 

implementasi karakter sikap kerja keras (Sulistyowati Endah, 

2012:74) 

Indikator Sekolah Indikator Kelas 

 Menciptakan 

suasana kompetisi 

yang sehat. 

 Menciptakan 

suasana sekolah 

yang menantang dan 

memacu untuk 

bekerja keras. 

 Memiliki pajangan 

tentang slogan atau 

motto tentang kerja. 

 Menciptakan suasana 

kompetisi yang sehat. 

 Menciptakan kondisi etos 

kerja, pantang menyerah dan 

daya tahan belajar. 

 Menciptakan suasana belajar 

yang memacu daya tahan kerja. 

 Memiliki pajangan tentang 

slogan atau motto tentang giat 

bekerja dan belajar. 

 

3. Pembelajaran Index Card Match 

Pembelajaran index card match merupakan salah satu metode dari  

pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran 

yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Siswa dalam hal ini lebih 

berperan aktif dalam pembelajaran dan lebih mendominasi dalam proses 

pembelajaran dari pada guru. Siswa dengan ini secara aktif dapat 

menggunakan otak untuk memahami materi, mengaplikasikannya dan 

memecahkan masalah yang didapati. Index Card Match adalah 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

Metode pembelajaran ini sangat menyenangkan baik untuk mengulang 

materi maupun untuk belajar materi baru. Berikut ini adalah langkah-

langkah pembelajaran Index Card Match menurut Zaini, Munthe, Aryani 

(2008: 67-68). 
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Langkah-langkah pembelajaran Index Card Match 

1. Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik yang ada 

dalam kelas. 

2. Bagi jumlah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

3. Tulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan sebelumnya 

pada setengah bagian kertas yang telah disiapkan. Setiap kertas 

berisi satu pertanyaan. 

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

pertanyaan yang dibuat. 

5. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan 

jawaban. 

6. Beri setiap peserta didik satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah 

aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separoh peserta didik akan 

mendapatkan soal dan separoh yang lain akan mendapatkan jawaban. 

7. Minta peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 

yang sudah menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk 

berdekatan. Terangkan juga agar mereka tidak memberitahu materi 

yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. 

8. Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk 

berdekatan, minta setiap pasangan secara bergantian untuk 

membacakan soal yang diperoleh dengan keras kepada teman-teman 

yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan- 

pasangan yang lain. 

9. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 
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4. Pembelajaran IPA 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada penelitian ini 

dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yaitu dengan: 

 Standar Kompetensi : Memahami hubungan antara struktur 

bagian tumbuhan dengan fungsinya. 

 Kompetensi Dasar : Memahami hubungan antara struktur akar, 

batang, daun dan bunga tumbuhan dengan fungsinya adapun 

pengertian dan latar belakang dari pembelajaran Ilmu pengetahuan 

Alam adalah sebagai berikut.  

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu pengetahuan alam adalah bagian dari ilmu pengetahuan 

atau sains yang semula berasal dari bahasa inggris science. Kata 

sciencesendiri berasal dari bahasa latin centia yang berarti saya tahu. 

Science terdiri dari social science (Ilmu Pengetahuan Alam) namun 

dalam perkembangannya science sering diterjemahkan sebagai sains 

yang berarti ilmu pengetahuan alam saja. 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah suatu kumpulan teori yang 

sistematis, secara umum dalam penerapannya terbatas pada gejala-

gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti 

observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti sikap 

kerja keras, terbuka, jujur, dan sebagainya (Trianto 2010 : 136). 

Menurut Aly dan Rahma (1998 : 18) Ilmu Pengetahuan Alam adalah 
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suatu pengetahuan teoretis yang diperoleh atau disusun dengan cara 

yang khas/khusus yaitu melakukan observasi eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan 

demikian seterusnya kait-mengkait antara satu dengan yang lain. 

Kedua pendapat tersebut sebenarnya mempunyai arti yang sama, 

benar bahwa Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang teoretis, 

akan tetapi teori-teori yang ada pada IPA sudah berdasarkan 

pengamatan dan percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan terhadap 

gejala-gejala yang terjadi pada alam. Ilmu Pengetahuan Alam adalah 

suatu pengetahuan teoritis, yang diperoleh atau disusun dengan cara 

yang khas/khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan 

demikian seterusnya saling berkaitan antara yang satu dengan yang 

lainnya. 

b. TujuanPembelajaran IPA 

Menurut Trianto (2010:143) hakikat dan tujuan pembelajaran IPA 

diharapkan dapat memberikan antara lain sebagai berikut: 

1) Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk 

meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan 

konsep, fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, 

dan hubungan antara sains dan teknologi. 
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3) Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, 

memecahkan masalah dan melakukan observasi. 

4) Sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitive, obyektif, jujur 

terbuka, benar, dan dapat bekerjasama. 

5) Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir analitis induktif 

dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains 

untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam. 

6) Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari 

keindahan keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam 

teknologi. (Depdiknas 2003:2) 

5. Materi Pokok 

Bagian- bagian tumbuhan 

Akar  

Akar tidak terlihat dari luar, karena akar berada di dalam tanah. 

Akar tumbuh dan memanjang ke arah bawah. Ukuran akar pada 

tumbuhan muda masih sangat kecil. Ketika tumbuhan semakin besar 

maka ukuran akar pun semakin panjang dan besar. Akar tumbuhan 

berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam 

tanah dan menyokong tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak.  

Saat menyerap air dan unsur hara, akar dibantu oleh rambut-

rambut akar. Rambut akar berukuran kecil dan halus. Sehingga dapat 

menyerap air dan unsur hara sampai partikel tanah yang terkecil. Akar 

tumbuhan tumbuh ke bawah dan menerobos tanah. Pertumbuhan 
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akaryang seperti ini dapat merusak akar. Oleh karena itu, akar dilindungi 

oleh suatu lapisan yang disebut tudung akar. Lapisan ini berada di ujung 

akar.  

Dilihat dari bentuknya, akar terbagi atas dua jenis, yaitu akar 

serabut danakar tunggang. Akar serabut adalah akar yang ukurannya 

sama dan tumbuh kesegala arah. Akar tunggang adalah akar yang 

bentuknya tidak sama. Akar tunggang terdiri atas akar utama dan cabang 

akar. Akar utama disebut akar primer, sedangkan cabang akar disebut 

akar sekunder. 

Batang 

Batang merupakan bagian utama tumbuhan. Batang umumnya 

berkayu, tetapi ada juga yang tidak berkayu. Batang memiliki fungsi 

anatara lain, mengangkut air dari akar, mengangkut sari-sari makanan, 

menegakkan tubuh tumbuhan dan memberi bentuk pada tubuh tumbuhan. 

Pertumbuhan batang biasanya sesuai dengan arah datangnya sinar 

matahari. Batang memiliki cabang. Ukuran cabang batang lebih kecil dari 

batang utama. Cabang batang ini disebut dahan pohon. Dahan pun 

bercabang lagi menjadi ranting.  

Ada tiga jenis batang, yaitu batang basah, batang berkayu, dan 

batang rumput. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. 

Contoh tumbuhan berbatang basah yaitu bayam, kangkung, dan teratai. 

Batang berkayu terdapat pada tumbuhan yang ukuran tubuhnya tinggi. Di 

dalam batangnya mengandung kayu. Tumbuhan batang rumput beruas-
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ruas dan berongga. Contoh tumbuhan berbatang rumput yaitu tanaman 

padi dan rumput-rumputan. (Aprilia & Achyar 2009: 52-53) 

Daun 

Daun umumnya berwarna hijau. Warna hijau daun disebabkan 

adanya zat hijau daun (klorofil). Namun, ada juga tumbuhan yang 

daunnya tidak berwarna hijau. Daun berada di bagian paling atas pada 

tumbuhan. Daun melekat pada tangkai daun. Daun membuat tumbuhan 

menjadi rindang. Tumbuhan yang besar memiliki daun yang rimbun. 

Tumbuhan kecil memiliki daun yang lebih sedikit. Pertumbuhan daun 

mengarah ke atas. Semakin besar tumbuhan, daun akan semakin banyak. 

Daun berfungsi untuk: 

1. tempat keluar masuknya udara 

2. tempat pembuatan makanan (fotosintesis) 

3. tempat pengeluaran air (penguapan) dari dalam tubuh tumbuhan. 

Udara masuk ke daun melalui lubang atau celah yang dinamakan 

stomata (mulut daun). Stomata juga berfungsi sebagai tempat keluarnya 

air melalui proses penguapan. Bentuk daun bermacam-macam. Bentuk 

daun dipengaruhi oleh bentuk susunan tulang daun. Bentuk susunan 

tulang daun antara lain: 

 tulang daun menyirip 

 tulang daun menjari 

 tulang daun sejajar 

 tulang daun melengkung. 
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Tulang daun menyirip mengingatkan kitap ada susunan sirip-sirip 

ikan. Sehingga susunannya disebut bertulang menyirip. Tulang daun 

jenis ini dapat kita lihat pada daun mangga, rambutan, jambu, dan 

nangka. Tulang daun menjari berbentuk seperti jari tangan. Tulang daun 

jenis ini terdapat pada daun pepaya, singkong, jarak, dan kapas. Tulang 

daun sejajar yaitu tulang daun yang berbentuk seperti garis garis lurus 

yang sejajar. Jenis tulang daun ini terdapat pada daun pandan dan 

rumput-rumputan. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis 

lengkung. Tulang-tulang daun ini memencar pada pangkalnya lalu 

kembali menyatu pada ujungnya.  

Tulang daun yang melengkung terdapat pada daun genjer dan 

daun sirih. Berdasarkan jumlah helaian daun, daun dibedakan menjadi 

daun tunggal dandaun majemuk. Daun tunggal yaitu hanya terdapat satu 

helai daun pada satu tangkai daun. Contoh daun tunggal yaitu daun 

mangga. Daun majemuk yaitu daun yang memiliki beberapa helai daun 

dalam satu tangkai. Contoh daun majemuk yaitu daun belimbing dan 

daun putrimalu. Daun berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara, 

penguapan air, dan fotosintesis. (Aprilia & Achyar 2009: 55-57) 

Bunga 

Bunga merupakan bagian tumbuhan yang paling menarik. Bunga 

memiliki warna-warna yang indah dan harum baunya. Bunga merupakan 

alat kelamin pada tumbuhan. Di dalam bunga terdapat alat kelamin yaitu 

putik dan benang sari. 
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Warna dan bau bunga menarik perhatian serangga untuk 

mendekati. Kehadiran serangga dapat membantu proses penyerbukan. 

Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala 

putik. Bunga terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang 

sari.Tangkai bunga berfungsi untuk menegakkan bunga. Tangkai juga 

menghubungkan bunga dengan ranting pohon (batang). Tangkai bunga 

umumnya berwarna hijau.  

Kelopak bunga berada di atas tangkai dan di bawah mahkota. 

Kelopak bunga berwarna hijau. Bentuk kelopak mirip seperti daun. 

Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga agar tidak 

mudah rusak. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari. Benang sari 

ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Di bagian tengah 

bunga terdapat putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada 

tumbuhan. Bagian atas benang sari disebut kepala sari. Di dalam kepala 

sari terdapat serbuk sari. Jika serbuk sari menempel di kepala putik, maka 

akan terjadi penyerbukan. Penyerbukan ini merupakan awal terjadinya 

perkembangbiakan pada tumbuhan. (Aprilia & Achyar 2009: 58-59) 

 

B. Penelitian Relevan 

Wiyoga, Hendri, Satria (Sumber:http//ejurnal.bunghatta.ac.id) dalam 

karya ilmiahnya yang berjudul “Peningkatan aktivitas dan hasilbelajar siswa 

pada pembelajaran IPA dengan metode pembelajaran aktif tipe index card 

match (ICM) di kelas V SD Negeri 11 Kapujan Kabupaten Pesisir Selatan” 
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terbukti berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada siklus I diperoleh 

presentase rata-rata untuk indikator melakukan diskusi kelompok 65%, 

melakukan percobaan 50%, menjawab pertanyaan 50%, memberikan 

tanggapan 40%, dan untuk indikator menyelesaikan tugas tepat waktu 75%, 

sedangkan pada siklus II diperoleh presentase aktivitas siswa adalah untuk 

melakukan diskusi kelompok 85%, melakukan percobaan 75%, menjawab 

pertanyaan 80%, memberikan tanggapan 75% dan untuk indikator 

menyelesaikan tugas tepat waktu 100%. 

Secara umum nilai aktivitas yang terbaik adalah dalam mengerjakan 

tugas tepat waktu, melalui strategi pembelajaran ICM dapat meningkat. Hasil 

belajar juga meningkat, dapat terlihat dari hasil belajar siklus I adalah 60% 

meningkat menjadi 75% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian 

disarankan agar guru dapat menggunakan model pembelajaran tipe ICM untuk 

meningkatkan aktivitas hasil belajar.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya 

diketahui bahwa kondisi siswa SD Negeri 4 Mersi sebelum belajar 

menggunakan Pembelajaran aktif Index Card Match, prestasi belajarnya 

masih rendah, keadaan tersebut dikarenakan proses pembelajarannya tidak 

dapat membuat siswa menjadi aktif dalam belajar. Siswa tidak memiliki 

sikap kerja keras yang lebih dalam belajar, sehingga menjadikan prestasi 
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belajarnya menurun. Keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pada proses 

pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajarnya. Sikap kerja keras akan 

menjadikan siswa lebih giat dalam belajar. 

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang cocok 

untuk mendorong siswa agar selalu mencari berbagai hal yang belum ia 

ketahui. Guru juga harus dapat membuat suasana nyaman dan mendukung 

pembelajaran dikelas, sehingga memunculkan Sikap kerja keras yang lebih 

pada diri siswa, dengan melakukan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran yang cocok serta tersedianya media pembelajaran yang 

menarik dan efisien. Peneliti memilih menggunakan pembelajaran Index 

card match untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam proses 

pembelajaran serta meningkatkan sikap kerja keras siswa  dan prestasi 

belajar IPA materi bagian-bagian tumbuhan pada kelas IV SD Negeri 4 

Mersi. 

Pembelajaran Index Card Match yang akan  dilaksanakan dalam 

penelitian rencana penggunaannya seperti berikut:  
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Bagan 3.1 

Skema Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerengka berpikir diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan kelasnya sebagai berikut: 

1. Melalui metode pembelajaran Index card Match dapat meningkatkan 

sikap kerja keras siswa pada mata pelajaran IPA materi bagian-bagian 

tumbuhan kelas IV SD Negeri 4 Mersi. 

2. Melalui metode pembelajaran Index Card match dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi bagian-bagian 

tumbuhan kelas IV SD Negeri 4 Mersi. 

Kondisi awal 

Belum 
menggunakan 
metode 
pembelajaran yang 
bervariatif 

Rendahnya prestasi 
belajar IPA 

Melalui pembelajaran Index Card 
Match dapat meningkatkan sikap 
kerja keras dan prestasi belajar IPA 
kelas IV SD negeri 4 Mersi 

Siklus II 

Tindakan 
Siklus I Menggunakan 

pembelajaran 
Index Card Match 

Refleksi 

Kegiatan akhir 
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