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Abstrak:
Metode Permainan Kartu Bergambar Untuk
Meningkatkan Aktivitas Belajar Tentang Sumber Energi Kelas IV
SLB Dharma Asih Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan aktivitas belajar pada materi energi di Kelas IV
Sekolah Luar Biasa Dharma Asih Pontianak dengan menggunakan
metode permainan kartu bergambar. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif .
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas.
Berdasarkan hasil pengamatan kinerja guru dalam melaksanakan
pembelajaran adalah pada siklus I sebesar 2,87 pada siklus II
sebesar 3,40 dan pada siklus III sebesar 3,53. Pengamatan
terhadap siswa terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa baik
secara fisik, mental dan emosional.
Kata Kunci:
Aktivitas Belajar, Metode Permainan Kartu
Bergambar, Pembelajaran IPA
Abstract: Methods Picture Card Games To Improve Learning
About Energy Sources Activities Fourth Grade SLB Asih Dharma
Pontianak. This research aims to enhance learning activities on
energy materials in Class IV Extraordinary School Asih Dharma
Pontianak game using picture cards. The research method used is
descriptive method with qualitative approach. Type of research is
action research. Based on observations of teacher performance in
implementing the study is on the first cycle of 2.87 on the second
cycle of 3.40 and 3.53 for the third cycle. Observation of the
students there is an increase in student learning activities both
physically, mentally and emotionally.
Keywords: Learning Activities, Methods Picture Card Games,
Learning Science

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan wahana bagi peserta didik
untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan
lebih lanjut dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
dikarenakan pembelajaran IPA menuntut adanya proses, prosedur dan produk.
Proses adalah langkah-langkah pengamatan yang tepat dan benar, sedangkan
produk adalah terdapat sebuah kesimpulan yang benar dari apa yang telah
dilakukan.
Pembelajaran IPA juga dituntut adanya keseimbangan antara aktivitas
belajar siswa yang terdiri atas aktivitas fisik, aktivitas mental dan aktivitas
emosional. Aktivitas fisik ayng dituntut dalam proses pembelajaran IPA di
kelas yaitu mengamati, membaca, menyimpulkan,mencatat. Aktivitas mental
berupa suasana yang hidup dalam proses pembelajaran misalnya muncul
keberanian siswa/i mengajukan pertanyaan, keberanian menjawab pertanyaan.
Sedangkan aktivitas emosional yaitu muncul minat pada mata pelajaran.
Pembalajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diperuntukan
bagi anak yang normal maupun untuk anak yang mengalami keterbelakangan
mental yaitu salah satunya Anak Tunagrahita Ringan. Kondisi kecerdasan
anak tunagrahita jauh dibawah rata-rata, yang ditandai dengan keterbatasan
intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Istilah anak tunagrahita
sebagai sebutan pada anak yang mempunyai rata-rata Intelligence Quotion
(IQ) 100. Anak tunagrahita atau disebut juga anak keterbelakang mental,
karena keterbatasannya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti
program pendidikan di sekolah biasa secara klasikal. Anak tunagrahita
membutuhkan pelayanan khusus sesuai dengan kemampuan anak tersebut,
oleh karena itu anak tunagrahita yang termasuk klasifikasi anak luar biasa.
Mereka memiliki hak yang sama yaitu memperoleh pendidikan yang layak.
Mengajar di SLB harus fleksibel secara informal dramatisasi menarik
perhatian anak, dan tidak boleh terikat pada jadwal mengingat anak-anak
tersebut sering mogok tidak mematuhi rencana dikelas. Sehingga dengan
demikian aspek-aspek kejiwaan anak akan terangsang begitu pula daya visual
audiotif motorik anak tertarik. Akibat dari stimulasi yang berturut-turut dan
terus menerus akan menumbuhkan mental yang tinggi. Maka dari itu
diperlukan guru yang profesional dalam menghadapi karakteristik anak, guru
harus memilki kesabaran yang tinggi kreatifitas yang tinggi untuk menarik
perhatian anak.
Pada kenyataan pada Anak Tunagrahita Ringan Kelas Dasar IV
Sekolah Luar Biasa Dharma Asih dalam proses pembelajaran khususnya
pelajaran IPA aktivitas siswa masih kurang.
Guru masih banyak
menggunakan metode ceramah. Akibatnya siswa/i bersikap pasif, kurang
bergairah dalam mengikuti pelajaran IPA di kelas sering mogok tidak ingin
belajar. Sehingga pembelajaran yang dialami siswa/i kurang bermakna.
Untuk mengatasi kurangnya aktivitas pembelajaran Anak Tunagrahita Ringan
Kelas Dasar IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih tersebut guru ingin
melakukan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan metode permainan
kartu bergambar. Guru memilih metode permainan karena sesuai dengan

karakteristik anak tunagrahita senang bermain tidak terlalu kaku dalam belajar
tetapi memperolaeh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Masalah umum penelitian ini adalah “Apakah Metode Permainan
Kartu Bergambar Dapat Meningkatkan Aktivitas Belajar IPA Anak
Tunagrahita Ringan Kelas Dasar IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih
Pontinak?”. Rumusan masalah khusus dalam penelitian ini sebagai berikut.
(1) Bagaimana merancang pembelajaran dengan menggunakan metode
permainan kartu bergambar ?. (2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang
dilaksanakan oleh guru dengan metode permainan kartu bergambar ?. (3)
Bagaimana meningkatkan aktivitas fisik siswa/i dengan metode permainan
kartu bergambar pada materi energi di Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma
Asih Pontianak?. (4) Bagaimana meningkatkan aktivitas mental siswa/i
dengan metode permainan kartu bergambar pada materi energi di Kelas IV
Sekolah Luar Biasa Darma Asih Pontianak?. (5) Bagaimana meningkatkan
aktivitas emosional dengan metode permainan kartu bergambar siswa/i pada
materi energi di Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih Pontianak?
Tujuan umum penelitian ini adalah “meningkatkan aktivitas belajar
pada materi energi di Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih Pontianak
dengan menggunakan metode permainan kartu bergambar”. Rumusan khusus
tujuan penelitian ini sebagai berikut. (1) Untuk mendeskripsikan rencana
pelaksanaan pembelajaran yang dibuat guru dengan menggunakan metode
permainan kartu bergambar. (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan metode permainan kartu
bergambar di Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih Pontianak. (3) Untuk
mendeskripsikan peningkatan aktifitas fisik siswa/i pada materi energi di
Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih Pontianak dengan menggunakan
metode permainan kartu bergambar. (4) Untuk mendeskripsikan peningkatan
aktifitas mental siswa/i pada materi energi di Kelas IV Sekolah Luar Biasa
Dharma Asih Pontianak dengan menggunakan metode permainan kartu
bergambar. (5) Untuk mendeskripsikan peningkatan aktifitas emosional
siswa/i pada materi energi di Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih
Pontianak dengan menggunakan metode permainan kartu bergambar.
Permainan adalah pekerjaan anak-anak. Anak-anak sangat gemar
bermain ini sesuai dengan teori pembelajaran Dienes. Menurut Dienes (dalam
Supeno Djali,2007: 8) “Permainan IPA sangat penting sebab operasi IPA
dalam permainan tersebut menunjukan aturan secara konkret dan lebih
membimbing dan menajamkan pengertian IPA pada anak didik”. Bermain
bagi anak, selain merupakan alat belajar juga merupakan kebutuhan bagi
setiap anak. Diperlukan waktu yang cukup banyak untuk bermain bagi anak
terutama pada usia SD. Plato, Aristoteles dan Flabel (dalam Superno
Djali,2007: 4) : mereka menganggap bermain sebagai kegiatan yang
mempunyai nilai praktis. Artinya bermain digunakan sebagai media untuk
meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Hulock
(dalam Supeno Djali,2007: 4), bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan
untuk kesenangan. Herbert (dalam Supeno Djali,2007: 4), bermain bagi anak
adalah upaya menyalurkan energi yang berlebihan dan dapat menghindari hal-

hal negative yang di akibatkan dari tenaga yang berlebihan, salah satu contoh
akibat dari kelebihan tenaga ini adalah timbulnya perkelahian antar pelajar.
Menurut Nana Sudjana (2008: 68) media gambar adalah media yang
mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi
pengungkapan kata-kata dengan gambar-gambar. Media gambar merupakan
media yang sederhana, mudah dalam pembuatannya, dan ditinjau dari
pembiayaannya termasuk media yang murah harganya.
Langkah-langkah pembelajaran adalah siswa bermain tebak-tebakan
gambar yang terdapat pada kartu yang telah disiapkan guru, siswa
menyebutkan fungsi gambar, siswa menyebutkan energi yang terdapat pada
gambar, siswa yang paling banyak menyebutkan akan diberi hadiah oleh guru.
Menurut Sriyono (2008) aktivitas adalah segala kegiatan yang
dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses
belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa
untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi
selama proses belajar mengajar. Kegiatan – kegiatan yang dimaksud adalah
kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan
pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa
bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan.
Sebelum meninjau lebih jauh tentang aktivitas belajar, terlebih dahulu
dijelaskan tentang aktivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(1990:23) aktivitas adalah melakukan sesuatu kegiatan tertentu secara aktif.
Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2004: 97) menyatakan, ”Aktivitas
adalah banyak sedikitnya orang yang menyatakan diri, menjelmakan
perasaannya dan pikiran-pikirannya dalam tindakan yang spontan”.
Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dilihat dari prosesnya menghendaki
keseimbangan antara aktivitas fisik, mental termasuk emosional dan aktivitas
intelektualnya.
Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan
penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Menurut Gagne
(dalam Sri Anitah, 2008:1.3) bahwa, “Belajar adalah suatu proses dimana
suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman”.
Syaiful Sagala menyatakan bahwa, Belajar merupakan komponen
ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi,
baik yang bersifat eksplisit maupun implisit (tersembunyi). Teori-teori yang
dikembangkan dalam komponen ini meliputi antara lain teori tentang tujuan
pendidikan, organisasi kurikulum, isi kurikulum, dan modul-modul
pengembangan kurikulum. Kegiatan atau tingkah laku belajar terdiri dari
kegiatan psikhis dan fisis yang saling bekerjasama secara terpadu dan
komprehensif integral. (Syaiful Sagala, 2003: 11)
Aktivitas belajar menurut Oemar Hamalik (2010), “Merupakan segala
kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka
mencapai tujuan belajar” Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya
adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran akan tercipta situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan

oleh Rochman Natawijaya (dalam Oemar Hamalik, 2010) menyatakan,
“belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan
keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna
memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan
psikomotor”.
Aktivitas belajar menurut Paul D. Dierich (dalam Sardiman, 2010:101)
memiliki jenis-jenis yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu
sebagai berikut. (1) Kegiatan-kegiatan Visual (Visual activities). Sebagai
contoh misalnya: melihat gambar-gambar, mengamati media, bermain dan
sebagainya. (2) Kegiatan-kegiatan Lisan (Oral Activities). Yang termasuk di
dalamnya antara lain: mengajukan pertanyaan, memberi saran,
mengemukakan pendapat, diskusi dan sebagainya. (3) Kegiatan-kegiatan
Mendengarkan (Listening actitivities). Yang termasuk di dalamnya antara
lain: mendengarkan penjelasan (uraian), mendengarkan instruksi dan lain-lain.
(4) Kegiatan-kegiatan Menulis (Writing activities). Yang termasuk di
dalamnya antara lain: menulis/mencatat, mengerjakan latihan, dan menyalin.
(5) Kegiatan-kegiatan Menggambar (Drawing activities). Yang termasuk di
dalamnya antara lain: menggambar, membuat garis bilangan dan lain-lain (6)
Kegiatan-kegiatan Motorik (Motor activities). Sebagai contoh misalnya:
menyiapkan buku-buku, alat-alat tulis, dan menyelenggarakan permainan. (7)
Kegiatan-kegiatan Mental (Mental activities). Seperti: Merenung, mengingat,
memecahkan masalah, dan lain-lain. (8) Kegiatan-kegiatan Emosional
(Emotional activities). Yang termasuk di dalamnya antara laian: Minat, ribut,
berani, tenang dan lain-lain.
Kehidupan makhluk hidup tidak terlepas dengan alam semesta.
Manusia tidak dapat hidup dengan baik apabila alam mengalami kehancuran
segala sesuatu yang berkaitan dengan alam disebut ilmu pengetahuan alam.
Menurut Leo Sutrisno, dkk (2008:19). Ilmu Pengetahuan Alam merupakan
usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang
tepat (correct) pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar (true),
dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan
kesimpulan yang betul (truth). Ilmu Pengetahuan Alam mengandung tiga hal
yaitu proses (usaha manusia mamahami alam semesta), Prosedur (pengamatan
yang tepat dan prosedurnya benar), dan produk (kesimpulannya benar).
Ilmu Pengetahuan Alam juga berasal dari kata sains yang berarti alam.
Secara umum Muslichach Asy’ari (2006: 7) mengungkapkan bahwa, “Sains
adalah pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh dengan cara yang
terkontrol. Penjelasan ini mengandung makna bahwa Sains kecuali sebagai
produk yaitu pengetahuan manusia juga sebagai proses yaitu bagaimana cara
mendapatkan pengetahuan tersebut”. Sains menurut Suyoso (1998:23)
merupakan, “Pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan
dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu
teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal”.
Sedangkan Abdullah (1998:18) menyatakan, “Ilmu Pengetahuan Alam
merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang
khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi,

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian
seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain”.
Pada prinsipnya pembelajaran di sekolah dasar memiliki tujuan,
khususnya
pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Tujuan itu
membantu siswa untuk memahami dan mengenal alam sekitar. Muslichach
Asy’ari (2006: 23) menyatakan, “Tujuan mata pelajaran sains di sekolah dasar
adalah: (1) Menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains,
teknologi, dan masyarakat. (2) Mengembangkan keterampilan proses untuk
menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. (3)
Mengembangkan pengetahuan konsep-konsep sains yang bermanfaat dan
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari”. Sejalan dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Muslichach Asy’ari, maka tujuan pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam di sekolah dasar sesungguhnya berorientasi pada siswa,
peran guru sebagai fasilitator memiliki tujuan agar siswa peka terhadap
lingkungan alam sekitar, memperkaya pengalaman belajarnya, menumbuhkan
rasa percaya diri siswa, dan ilmu yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat
dalam kehidupan sehari-hari.
METODE
Menurut Sugiyono (2009: 2) bahwa, “Metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu
diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan”.
Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh
informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Dengan
mengacu pada data dan fakta yang tampak di lapangan, maka penelitian ini
dilakukan secara kolaborasi dengan menggunakan metode deskriptif yaitu
penelitian yang dilaksanakan dengan memaparkan hasil penelitian apa adanya
berdasarkan keadaan sebenarnya.
Penelitian ini bersifat kualitatif artinya penelitian dengan pengumpulan
data kualitas bukan nominal. Menurut Sugiyono (2009: 10) bahwa, “Penelitian
kualitatif memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis hasil konstruksi
pemikiran dan interprestasi terhadap gejala yang diamati, secara utuh (holistic)
karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan”.
Bentuk penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tindakan
kelas. Menurut I. Wardhani (2007: 1.4) bahwa, “Penelitian tindakan kelas
adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui
refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru,
sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat” Masalah penelitian tindakan
kelas dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang
perlu diselesaikan bertujuan memperbaiki pembelajaran.
Adapun subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas
IV yang ada di SLB Dharma Asih Pontianak berjumlah 10siswa orang terdiri
dari 6 putra 4 putri dan guru sebagai peneliti.

Sebelum dilaksanakannya penelitian, maka peneliti menyusun
tahapan-tahapan dalam kegiatan penelitian ini. Kusumah & Dwitagama
(2010:25) menyatakan bahwa dalam melaksanakan PTK, dibutuhkan tahapan
sebagai berikut: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4)
refleksi. Pada tahap perencanaan di siklus 1 ini direncanakan pada semester
genap pada pokok bahasan “Energi”. Guru menyiapkan segala sesuatu yang
berkenaan dalam proses pengajaran yang akan diterapkan baik dari rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), menyediakan media gambar yang sesuai
dengan materi ajar, dan alat evaluasi, lembar observasi.
Pada tahap perencanaan sudah dipersiapkan, selanjutnya melaksanakan
rencana pembelajaran yang sudah dirancang sebagai tindakan awal dari
penelitian tindakan kelas.
Pada tahap pelaksanaan, kemudian melaksanakan observasi terhadap
tindakan kelas dan proses pembelajaran yang berlangsung dengan
menggunakan lembar observasi. Dari hasil observasi maka dapat dilihat
tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu metode yang diterapkan pada proses
pelaksanaan pembelajaran. Apabila ditahap awal tingkat keberhasilan tidak
sesuai dengan harapan, maka akan dilakukan tindakan perbaikan pada tahap
berikutnya (Siklus II). Hal ini dilakukan dengan mengkaji letak kelemahan
pada tahap awal dari hasil lembar observasi. Berdasarkan dari hasil observasi
tersebut, maka guru mengkaji kelemahan-kelemahan pembelajaran pada siklus
I untuk memperbaiki pada siklus II.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
teknik observasi langsung yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan
melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek
penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa,
keadaan atau situasi yang sedang terjadi. (Hadari Nawawi, 1993:94). Data
yang diperoleh dari teknik observasi langsung dikumpulkan menggunakan
lembar observasi. Untuk mendapatkan data atau informasi dalam penelitian ini
diperlukan alat pengumpulan data dengan lembar observasi untuk siswa
mendapatkan data dari indikator kinerja yang akan diamati dan lembar
observasi guru untuk melihat kinerja guru mengajar.
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan dua cara
yaitu sebagai berikut. (1) Untuk data yang diperoleh dengan pengamatan
(observasi) akan dianalisis menggunakan presentase sebagai berikut.
Jumlah indikator yang tampak
 100
Persentase =
Jumlah seluruh siswa
(2) Untuk data yang diperoleh dengan komunikasi langsung akan dianalisis
yaitu melihat jawaban guru dari hasil wawancara dan selanjutnya jawaban
tersebut akan dideskripsikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Dari hasil refleksi awal yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan
September 2012, terhadap aktivitas belajar siswa kelas IV Sekolah Luar Biasa
Dharma Asih Pontinak pada mata pelajara IPA, sebelum dilaksanakan

tindakan kelas dengan menerapkan metode permainan kartu bergambar
menunjukkan rendahnya aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat diketahui
melalui pengamatan dalam proses pembelajaran, siswa masih banyak yang
bermain, siswa sering mogok belajar dan merasa jenuh dalam belajar.
Penyebab dari kurangnya konsentrasi siswa dan siswa pasif di kelas yaitu cara
mengajar guru yang hanya cenderung menggunakan metode ceramah tanpa
kreativitas mengajar. Maka dari tindakan sebelum penelitian ini dapat sebagai
perbandingan penggunaan metode permainan kartu bergambar pada
pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Indikasi lemahnya aktivitas belajar
siswa sebelum dilakukan tindakan kelas dengan menggunakan metode
permainan kartu bergambar pada mata pelajaran IPA khususnya dari segi
aktifitas, yang meliputi aktifitas fisik, aktifitas mental, dan aktifitas emosional
dari 10 siswa kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih Pontinak, dapat
dilihat melalui tabel berikut ini.
Berdasarkan hasil aktivitas belajar siswa ketika dilakukan pengamatan
awal sebelum dilaksanakan tindakan dengan menggunakan metode permainan
kartu bergambar.Presentase aktivitas fisik rata-rata sebesar 23,33%. Untuk
aktivitas mental rata-rata sebesar 13,33%. Sedangkan untuk aktivitas rata-rata
aktivitas emosional sebesar 33,33%.
Aktivitas yang muncul karena
pembelajaran yang dilaksanakan guru tidak melibatkan siswa dan tidak
menggunakan media sehingga aktivitas belajar siswa kurang.
Siklus I
Dalam tahap perencanaan pembelajaran siklus I, dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: (1) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi
dasar. (2) membuat silabus dan RPP (3) menyiapkan ringkasan materi
pembelajaran (4) menyiapkan topik (5) menyiapkan media pembelajaran (6)
membuat alat observasi.
Pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran siklus I dilaksanakan dalam
satu (1) kali pertemuan (3x35 menit) yakni pada hari Senin ,3 September
2012. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pemberian apersepsi tentang
anak- anak jika kita lapar kita harus?apa akhibatnya jika kita tidak makan ?
tubuh kita akan apa? Kita membutuhkan energi. Kemudian dikaitkan dengan
tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Langkah berikutnya adalah
melaksanakan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti siswa mengamati gambar
dan alat yang disediakan guru, siswa tanya jawab tentang gambar yang
disediakan guru. Siswa maju kedepan menyebutkan nama gambar, siswa
menunjukan gambar menggunakan penggaris berdasarkan nama gambar,
siswa mencocokkan gambar dengan kegunaan masing-masing benda, siswa
tanya jawab antara guru dan siswa tentang hal-hal yang belum dimengerti.
Guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman yang terjadi. Siswa
melakukan pengambilan kesimpulan akhir yang dibantu oleh guru. Pada akhir
kegiatan atau penutup, dilakukan evaluasi tertulis. Karena waktu telah habis,
maka koreksi jawaban siswa dilakukan dluar jam pelajaran, dan dilanjutkan
dengan pemberian tugas/PR sebagai tindak lanjut. Selama proses
pembelajaran berlangsung, kolaborator melakukan pengamatan terhadap

semua aktivitas yang terjadi baik yang dilakukan oleh siswa maupun oleh
guru. Dan sekaligus mengisi lembar observasi yang telah tersedia.
Setelah pelaksanaan pembelajaran, dilakukan evaluasi kinerja yang
meliputi aktivitas fisik, mental, maupun emosional siswa. Dalam pelaksanaan
tindakan ini telah terjadi peningkatan aktivitas siswa, akan tetapi masih belum
memuaskan, sebab masih ada siswa yang belum terbiasa dalam pembahasan
materi ajar masih bingung dan sibuk dengan urusannya sendiri. Hasil
observasi terhadap aktivitas siswa selama siklus I, dengan menggunakan
metode permainan kartu bergambar ternyata seluruh indikator kinerja muncul.
Dengan perincian aktivitas fisik untuk aktivitas Siswa mengamati gambargambar energi 70 %, siswa mencatat hal-hal yang penting 60%, sedangkan
siswa yang terlibat dalam penggunaan media yaitu 50% dengan rata-rata
aktivitas fisik sebesar 60%. Untuk aktivitas mental seluruh indikator kinerja
juga muncul, yaitu siswa yang aktif bertanya sebesar 30%, siswa yang aktif
menjawab pertanyaan guru sebesar 80% dan siswa yang mampu
mengungkapkan pendapat sebesar 50% dengan rata-rata presentasi aktivitas
mental sebesar 46,67%. Dari segi aktivitas emosional, juga menunjukkan
peningkatan, yaitu siswa yang tampak antusias dalam mengikuti pembelajaran
70%, siswa yang berani tampil ke depaqn kelas 50% dan siswa yang dapat
menyelesaikan tugas dengan benar sebesar 70%. dengan rata-rata aktivitas
emosional sebesar 63,33%.
Antara aktivitas belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan dengan
dilaksanakan tindakan siklus I terdapat peningkatan, yaitu: (1) Aktivitas fisik,
dari rata-rata presentase sebesar 23,33% sebelum dilaksanakan tindakan,
menjadi 60% pada tindakan siklus I, meningkat sebesar 36,67%. (2) Aktivitas
mental, dari rata-rata presentase sebesar 13,33% sebelum dilaksanakan
tindakan, menjadi 46,67% pada tindakan siklus I, meningkat sebesar 33,34%.
(3) Aktivitas emosional dari rata-rata prosentase sebesar 33,33% sebelum
dilaksanakannya tindakan, menjadi 63,33% pada tindakan siklus I, meningkat
sebesar 30%. Peningkatan yang signifikan yang terjadi pada aktvitas fisik,
yaitu 36,67% , hal ini disebabkan oleh karena metode permainan kartu
bergambar, terdapat banyak melibatkan aktivitas fisik sedangkan pada
pembelajaran konvensional siswa lebih banyak mendengar. Hasil pengamatan
yang dilaksanakan oleh kolaborator terhadap guru melaksanakan
pembelajaran dengan nilai rata-rata 2,86 dengan persentase 71,67% yang
tergolong cukup.
Berdasarkan hasil observasi kolaborator dapat diketahui metode
permainan kartu bergambar, dan kekurangan guru dalam melaksanakan
tindakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA
dikelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih. Adapun kelebihan metode
permainan kartu bergambar dan kekurangan guru dalam melaksanakan
pembelajaran yang perlu diperbaiki antara lain : (1) Kelebihan metode
permainan kartu bergambar: (a) metode permainan kartu bergambar dapat
meningkatkan aktivitas fisik, mental dan emosional dalam pembelajaran. Jika
pada pembelajaran konvensional tidak muncul, maka dengan metode
permainan kartu bergambar dapat muncul, terlihat dari tiap indicator terdapat

peningkatan aktivitas belajar siswa. (2) Kekurangan pembelajaran metode
permainan kartu bergambar: Dari hasil observasi yang dilakukan kolaborator,
kekurangan metode permainan kartu bergambar yang ditemukan adalah siswa
belum terbiasa dengan pembelajaran menggunakan permainan kartu
bergambar sehingga siswa ada yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam
permainan dan hanya duduk di kursi saja. Selain itu bagi siswa yang tidak
bisa melakukan permainan dengan baik akan diejek dengan teman yang lain.
(3) Kekurangan guru dalam melaksanakan pembelajaran: (a) guru kurang
memberi penguatan kepada siswa. Seharusnya guru lebih sering memberikan
penguatan kepada siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri.
(b)
Pendekatan individual kepada siswa perlu ditambah. Guru sebaiknya
melakukan pendekatan individual kepada siswa karena tingkat kemampuan
yang dimiliki setiap siswa berbeda-beda. (c) Guru kurang menciptakan
suasana belajar yang menyenangkan. Seharusnya guru dapat menciptakan
suasana belajar rileks yang tidak tegang. (d) Guru seharusnya lebih
memperkaya penggunaan media pembelajaran . (e) Pada saat pembelajaran
berlangsung metode permainan guru belum terlihat maksimal karena kendala
siswa yang tidak mau tampil ke depan kelas.
Berdasarkan hasil refleksi siklus I masih terdapat indikator yang
dibawah 60% dan masih terdapat siswa yang belum terbiasa maka akan
dilaksanakan siskus II untuk meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran
menggunakan permainan kartu bergambar.
Siklus II
Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I, meskipun telah terjadi
peningkatan aktivitas belajar siswa, akan tetapi dipandang perlu adanya
tindakan siklus II karena masih terdapat indicator yang rendah. Hal ini perlu
dilakukan mengingat masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam
menerapkan metode permainan kartu bergambar pada siklus sebelumnya oleh
guru, misalnya masih rendahnya aktivitas mental siswa, suasana yang masih
kaku dan tegang, kurang fleksibelnya penggunaan media pembelajaran dan
lain sebagainya. Tujuan dilaksanakannya tindakan pembelajaran siklus II ini
adalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan penerapan pembelajaran
dengan metode permainan kartu bergambar pada siklus sebelumnya.
Setelah mengetahui kelemahan-kelemahan pembelajaran siklus I,
dilakukan langkah-langkah perbaikan perencanaan pembelajaran sebagai
berikut: (1) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. (2)
membuat silabus dan RPP (3) menyiapkan ringkasan materi pembelajaran (4)
menyiapkan media pembelajaran (5) membuat alat observasi.
Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan satu (1) kali
pertemuan (3x35 menit) yakni pada hari Senin, 10 September 2012. Kegiatan
pembelajaran diawali dengan pemberian apersepsi kemudian dilanjutkan
dengan pemberian informasi tentang tujuan pembelajaran. Kegiatan
pembelajaran diawali dengan pemberian apersepsi anak-anak kemarin kita
sudah belajar tentang apa? Mengapa tubuh kita butuh energy?. Kemudian
dilanjutkan penyampaian tujuan pembelajaran khusus. Langkah berikutnya

adalah melaksanakan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti siswa dibagi menjadi
dua kelompok yaitu kelompok yang memegang gambar-gambar energy dan
teman yang satunya lagi memegang nama gambar dengan hitungan sampai
ketiga siswa mulai mencari pasangan gambar dan nama, setelah siswa
memperoleh pasangan dibahas bersama. Kemudian siswa diminta mencari
kartu yang sesuai dengan perubahan energy yang terdapat digambar. siswa
tanya jawab antara guru dan siswa tentang hal-hal yang belum dimengerti.
Guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman yang terjadi. Siswa
melakukan pengambilan kesimpulan akhir yang dibantu oleh guru.
Pada akhir kegiatan atau penutup, dilakukan evaluasi tertulis. Karena
waktu telah habis, maka koreksi jawaban siswa dilakukan dluar jam pelajaran,
dan dilanjutkan dengan pemberian tugas/PR sebagai tindak lanjut.
Selama berlangsungnya proses pembelajaran disiklus II yang
mempergunakan metode permainan kartu bergambar, terlihat siswa lebih aktif
dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa lebih fokus pada materi dan aktif
melaksanakan kegiatan. Siswa juga mulai mampu menemukan konsep materi
tentang energi. Selain munculnya aktivitas-aktivitas yang lebih banyak dan
konkrit ada sesuatu yang baru mereka rasakan, yaitu munculnya sikap
gembira. Hal ini dapat dilihat dari perilaku siswa dalam pembelajaran. Siswa
lebih banyak yang tersenyum ketika ia mampu menemukan contoh konsep
sendiri. Ada kepuasan yang mereka rasakan. Pada pengamatan dilakukan
oleh teman sejawat terhadap peneliti yang melaksanakan pembelajaran pada
siklus II dengan menggunakan metode permainan kartu bergambar.
Pengamatan dilakukan pada siswa dan guru selama proses pembelajaran. Hasil
pengamatan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran pada siklus II
tergolong kriteria baik yaitu dengan nilai rata-rata 3,40 dan persentase 85%.
Berdasarkan pengamatan oleh kolaborator pada pembelajaran
menggunakan metode permainan kartu bergambar terdapat kelebihan dan
kekurangan guru dalam melaksanakan pembelajaran antara lain : (1)
Kelebihan metode permainan kartu bergambar: (a) metode permainan kartu
bergambar dapat meningkatkan aktivitas fisik, mental dan emosional dalam
pembelajaran. Rata-rata tiap aktivitas pembelajaran lebih dari 60% siswa aktif.
Semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. (2) Kekurangan pembelajaran
metode permainan kartu bergambar:
seharusnya pencocokan gambar
dilakukan bergantian agar semua siswa memegang gambar-gambar energi
yang disediakan oleh guru. Pada aktivitas mental masih terdapat indicator
pembelajaran yaitu siswa yang aktif bertanya hanya 50%. (3) Kekurangan
guru dalam melaksanakan pembelajaran guru hendaknya menyiapkan hadiah
kepada siswa agar siswa benar-benar antusias dalam pembelajaran.
Berdasarkan hasil refleksi siklus II guru dan kolaborator bersepakat untuk
melaksanakan tindakan siklus III untuk memaksimalkan pembelajaran
menggunakan metode permainan kartu bergambar.
Siklus III
Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II, meskipun secara
keseluruhan pembelajaran telah maksimal namun atas kesepakatan guru dan

kolaborator dirasakan perlu diadakan siklus III guna pemaksimalan
pembelajaran karena pada siklus II masih terdapat kekurangan. Pada siklus III
ini akan disiapkan hadiah bagi siswa yang dapat melaksanakan permainan
dengan baik. Dengan cara ini akan meningkatkan motivasi siswa dalam
belajar dan siswa dapat belajar dengan gembira tanpa beban serta tujuan
pembelajaran tercapai.
Setelah mengetahui kelemahan-kelemahan pembelajaran siklus II,
dilakukan langkah-langkah perbaikan perencanaan pembelajran sebagai
berikut: (1) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. (2)
membuat silabus dan RPP (3) menyiapkan ringkasan materi pembelajaran (4)
menyiapkan media pembelajaran (5) membuat alat observasi.
Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan satu (1) kali
pertemuan (3x35 menit) yakni pada hari Senin, 17 September 2012. Kegiatan
pembelajaran diawali dengan pemberian apersepsi anak-anak kemarin kita
sudah belajar tentang apa? Contoh energi yang menghasilkan cahaya ?.
Kemudian dilanjutkan penyampaian tujuan pembelajaran khusus. Langkah
berikutnya adalah melaksanakan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti siswa
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang memegang gambargambar energy dan teman yang satunya lagi memegang nama gambar dengan
hitungan sampai ketiga siswa mulai mencari pasangan gambar dan nama,
setelah siswa memperoleh pasangan dibahas bersama. Siswa menyebutkan
cara menghemat energi yang terdapat digambar. Siswa tanya jawab antara
guru dan siswa tentang hal-hal yang belum dimengerti. Guru bersama siswa
meluruskan kesalah pahaman yang terjadi. Siswa melakukan pengambilan
kesimpulan akhir yang dibantu oleh guru.
Pada akhir kegiatan atau penutup, dilakukan evaluasi tertulis. Karena
waktu telah habis, maka koreksi jawaban siswa dilakukan dluar jam pelajaran,
dan dilanjutkan dengan pemberian tugas/PR sebagai tindak lanjut.
Pada saat proses pembelajaran disiklus III berlangsung, terlihat siswa
lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa lebih fokus pada
materi dan aktif melaksanakan kegiatan.
Siswa juga mulai mampu
menemukan konsep materi tentang energi. Selain munculnya aktivitasaktivitas yang lebih banyak dan konkrit ada sesuatu yang baru mereka
rasakan, yaitu munculnya sikap gembira. Hal ini dapat dilihat dari perilaku
siswa dalam pembelajaran. Siswa lebih banyak yang tersenyum ketika ia
mampu menemukan contoh konsep sendiri. Ada kepuasan yang mereka
rasakan.
Pada pengamatan pada siklus III dilakukan oleh teman sejawat
terhadap peneliti yang melaksanakan pembelajaran dengan mempergunakan
metode permainan kartu bergambar pada kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma
Asih. Pengamatan dilakukan pada siswa dan guru selama proses
pembelajaran. Hasil pengamatan kemampuan guru melaksanakan
pembelajaran pada siklus III tergolong kriteria baik yaitu dengan nilai rata-rata
3,53 dan persentase 88,33%. Selama berlangsungnya proses pembelajaran di
siklus III, aktivitas siswa terlihat lebih merata. Jumlah siswa yang proaktif
lebih banyak.Selain lebih aktif dan bersemangat, siswa juga terlihat lebih

bergembira. Indikasi munculnya kegembiraan siswa dapat diamati dari
perilakunya saat berlangsungnya proses pembelajaran, misalnya wajah ceria
dan berseri-seri. Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus II dan hasil diskusi
dengan kolaborator/teman sejawat, maka dapat disepakati menghentikan
siklus sampai siklus III.
Pembahasan
Sebagaimana telah diketahui dalam pembahasan sebelumnya, bahwa
aktivitas belajar siswa sebelum dilakukan tindakan siklus I tergolong rendah,
hal ini dipengaruhi karena pendekatan pembelajaran yang digunakan masih
konvensional, yaitu pembelajaran dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan.
Berdasarkan hasil pengamatan dengan menggunakan pendekatan
konvensional, sebelum dilaksanakannya tindakan dengan metode permainan
kartu bergambar, Presentase rata-rata aktivitas siswa sangat rendah, yaitu
aktivitas fisik rata-rata Sebesar 23,33%, aktivitas mental rata-rata sebesar
13,33%, dan rata-rata aktivitas emosional sebesar 33,33%.
Setelah
dilaksanakan tindakan siklus I terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa
pada pembelajaran IPA yaitu rata-rata persentase aktivitas fisik 60%, rata-rata
persentase aktivitas mental 46,67%, Rata-rata persentase aktivitas emosional
63,33%. Pada Siklus II peningkatan aktivitas belajar sebesar rata-rata aktivitas
fisik sebesar 93,33%, rata-rata aktivitas mental sebesar 63,33%, rata-rata
aktivitas emosional sebesar 86,67%. Sedangkan pada siklus III peningkatan
aktivitas belajar sebesar rata-rata aktivitas fisik sebesar 100%, rata-rata
aktivitas mental sebesar 70%, rata-rata aktivitas emosional sebesar 96,67%.
Berdasarkan data yang terkumpul terlihat terdapat peningkatan dari setiap
tindakan.
Pada siklus I, sebagian siswa sudah terlibat aktif walaupun masih
terdapat siswa yang tidak mau berpartisipasi karena siswa belum terbiasa.
Guru tidak berani memaksa karena siswa yang memiliki keterbelakangan
mental ini tidak boleh dipaksa mereka harus dibujuk lembut dan apabila tidak
mau bisa dicoba lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sedangkan pada siklus
II guru mulai menjelaskan permainan yang akan dilaksanakan siswa diajak
gembira bersama dengan bermain gambar-gambar. Siswa mulai antusias
dengan malu-malu siswa mulai berani mencoba guru memberikan motivasi
bagi semua siswa. Guna memaksimalkan pembelajaran guru berserta
kolaborator bersepakat melaksanakan tindakan siklus III dengan lebih
memotivasi siswa dengan hadiah bagi siswa yang dapat bermain dengan
media gambar dengan baik.
Berdasarkan diagram kinerja guru di atas terjadi peningkatan kinerja
guru dalam melaksanakan pembelajaran disetiap siklus. Pada siklus I sebesar
2,87 pada siklus II sebesar 3,40 dan pada siklus III sebesar 3,53. Berdasarkan
uraian di atas, pada umumnya terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa kelas
IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih dengan mempergunakan metode
permainan kartu bergambar. Dengan kata lain metode permainan kartu
bergambar cocok diterapkan pada mata pelajaran IPA di Kelas IV Sekolah
Luar Biasa Dharma Asih karena terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka
dapat dikemukakan kesimpulan bahwa metode permainan kartu bergambar
dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran IPA di Kelas IV Sekolah Luar
Biasa Dharma Asih. Adapun secara rinci kesimpulan tentang aktivitas
pembelajaran IPA di Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih sebagai
berikut: (1) Rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang sesuai dengan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, silabus pembelajaran dan sesuai
dengan UU No. 41 Tahun 2007 tentang proses pembelajaran yang
memberikan konfirmasi terhadap hasil ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi.
(2) Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pada pembelajaran
IPA di Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih menggunakan metode
permainan kartu bergambar sudah baik. Berdasarkan pengamatan kinerja
guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah pada siklus I sebesar 2,87
pada siklus II sebesar 3,40 dan pada siklus III sebesar 3,53. (3) Penggunaan
metode permainan kartu bergambar pada pembelajaran IPA di Kelas IV
Sekolah Luar Biasa Dharma Asih dapat meningkatkan aktivitas fisik siswa
yang dapat dilihat sebelum dilaksanakan tindakan hanya 23,33% setelah
dilaksanakan siklus I terjadi peningkatan sebesar 60% dan pada pelaksanaan
siklus II 93,33% serta pada siklus III sebesar 100% , sehingga terjadi
peningkatan sebesar 76,67%. (4) Penggunaan metode permainan kartu
bergambar pada pembelajaran IPA di Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma
Asih dapat dapat meningkatkan aktivitas mental siswa sebelum dilaksanakan
tindakan hanya 13,33% setelah dilaksanakan siklus I terjadi peningkatan
sebesar 46,67% dan pada pelaksanaan siklus II menjadi 63,33% serta pada
siklus III menjadi 70%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 56,67%. (5)
Penggunaan metode permainan kartu bergambar pada pembelajaran IPA di
Kelas IV Sekolah Luar Biasa Dharma Asih dapat dapat meningkatkan
aktivitas emosional siswa sebelum dilaksanakan tindakan hanya
33,33%setelah dilaksanakan siklus I terjadi peningkatan sebesar sebesar
63,33% dan pada pelaksanaan siklus II menjadi 86,67% serta pada siklus III
menjadi 96,67%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 63,34%.
Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat
dikemukakan dalam penelitian ini, dari keberhasilan penggunaan metode
permainan kartu bergambar pada pembelajaran IPA di Kelas IV Sekolah Luar
Biasa Dharma Asih, antara lain: (1) Hendaknya guru menggunakan media
dalam mengajar agar materi ajar mudah di pahami siswa sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai. (2) Sebaiknya guru mampu mengemas
pembelajaran dengan media gambar dengan menarik agar motivasi siswa
dalam pembelajaran khususnya pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam lebih
meningkat. (3)Sebaiknya media gambar yang digunakan harus berwarna agar
siswa lebih tertarik dan rasa ingin tahu lebih tinggi sehingga motivasi siswa
lebih meningkat.
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