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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan pemenuhan kualitas pendidikan menjadi fenomena yang hampir

terjadi dimana-mana. Kualitas pendidikan, disamping menjadi fokus kebijakan

pemerintah, juga karena meningkatnya kesadaran dan kualitas pengetahuan orang tua

pengguna jasa pendidikan. Tantangan perubahan sosial yang didorong oleh

perubahan ilmu pengetahuan, tehnologi, dan tern global, memaksa semua pihak untuk

meresponnya dengan peningkatan mutu pendidikan. Anak dan generasi muda yang

bermutu merupakan investasi bangsa meraih supremasinya, pendidikan yang bermutu

dianggap sebagai pintu masuk untuk menjawab tantangan dan tuntutan yang

dimaksud.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan bertujuan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. Upaya pemerintah diwujudkan dengan memperbaiki kurikulum.

Kurikulum KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum KBK yang mulai

diberlakukan pada awal tahun pelajaran 2007/2008. Kebijakan pemerintah

menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi menekankan pada pengetahuan,

keterampilan, kecakapan, kreativitas, kesehatan, akhlak, dan kewarganegaraan yang

harus dimiliki oleh lulusan sesuai jenjang pendidikan.

Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi di SD sangat dipengaruhi oleh

guru dalam menyusun silabus, sistem penilaian dan penerapan penggunaan metode
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pembelajaran. Penguasaan dan pemahaman suatu ilmu yang akan diajarkan seorang

guru kepada siswa harus mempunyai metode pembelajaran yang menarik, mudah

untuk dipahami dan dimengerti siswa. Selain hal tersebut, seorang guru dituntut

untuk mengenal berbagai jenis metode pembelajaran, agar terampil dan dapat

memilih metode pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan belajar

mengajar. Hal ini dimaksudkan karena adanya variasi tujuan pembelajaran yang akan

dicapai; adanya lingkungan belajar yang bervariasi dan keadaan siswa yang berbeda-

beda. Metode pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan sifat dan hakekat materi

pelajaran yang akan disampaikan, sesuai dengan media yang tersedia, tingkat

pemahaman, kemampuan dan perkembangan siswa, sehingga tujuan pembelajaran

dapat tercapai.

Penyusunan metode pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan materi

pelajaran yang akan disampaikan, karena pemilihan metode pembelajaran yang tepat

akan membantu tercapainya tujuan pengajaran. Pemilihan metode pembelajaran tidak

akan berarti apa-apa, namun metode pembelajaran baru berguna jika metode

pembelajaran dapat dipergunakan untuk mencapai ttujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Tujuan belajar dapat disusun menjadi daftar berupa perubahan-

perubahan yang diinginkan yang hendak dicapai, perubahan-perubahan tersebut

antara lain, perubahan dalam artian pengetahuan (kognitif), perasaan atau sikap

(afektif) dan perubahan perbuatan (psikomotor).

Peningkatan mutu pendidikan (School improvement) dianggap sebagai salah

satu pendekatan untuk melakukan perubahan pendidikan yang mempunyai dua tujuan
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yaitu: meningkatkan hasil belajar (student achievement) dan menguatkan kapasitas

sekolah untuk memenej perubahan. Inti dari perubahan perbaikan mutu pendidikan

adalah melakukan perubahan kualitas proses belajar mengajar.

Proses pengajaran akan lebih hidup dan menjalin kerjasama diantara siswa,

maka proses pembelajaran dengan paradigma lama harus diubah dengan paradigm

baru yang dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam berfikir. Arah pembelajaran

yang kompleks tidak hanya satu arah sehingga proses belajar mengajar akan dapat

meningkatkan kerjasama diantara siswa dengan siswa. Maka dengan demikian siswa

yang kurang akan dibantu oleh siswa yang lebih pintar sehingga proses pembelajaran

akan lebih hidup dan hasilnya akan lebih baik.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranan dimasa datang. Dalam

rangka usaha kita untuk mewujudkan suatu pendidikan yang berhasil dan menjadikan

anak didik (siswa) semangat untuk belajar , maka perlu adanya seorang pendidik

(guru) yang profesional diantaranya yaitu selain untuk mempunyai strategi tersendiri

didalam mengajarkan cara belajar bagi siswa. Seorang pendidik harus sedapat

mungkin memahami hakikat anak didiknya, pemberian materi pelajaran harus diukur

dengan kadar kemampuannya.

Menurut Raster dan Alice dalam Roesteah mengemukakan bahwa : “Belajar

merupakan perubahan individu dalam kebiasaan, pengetahuan dan sikap”2.Disadari

2Roslyah, AK. Masalah-Masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta: Bina Aksara, 1986). h.141.
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atau tidak, dalam satu kelas guru akan menjumpai perbedaan kemampuan awal siswa

satu dengan siswa yang lain. Perbedaan ini misalnya dalam kemampuan belajar, cara

belajar dan kepribadian masing-masing siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan

yang beragam dalam menyerap materi pelajaran. Keanekaragaman kemampuan awal

siswa akan berpengaruh terhadap penguasaan konsep belajar siswa.

Sebagian besar pembelajaran yang dilakukan di SD selama ini adalah dengan

menggunakan metode ceramah atau kuliah mimbar, keberhasilan metode ini sangat

tergantung pada kemampuan guru dalam menguasai bahan, forum/audience dan

keterampilan bahasa dan intonasi. Penerapan metode ceramah dapat menimbulkan

kejenuhan kepada siswa, kurang dapat merangsang perkembangan kreativitas siswa

dan proses belajar terjadi hanya satu arah dari guru kepada siswa.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan adanya pemilihan metode

pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran secara tepat, adanya pemilihan

metode pembelajaran dan media pembelajaran diharapkan dapat membantu

meningkatkan penguasaan konsep belajar siswa sekaligus siswa dapat lebih aktif

dalam kegiatan belajar mengajar. Penguasaan konsep belajar yang diharapkan adalah

masuknya informasi atau pesan pada siswa yang relatif lama dan sulit untuk diubah

akibat adanya interaksi dengan orang lain dan lingkungan.

Dalam pembelajaran Index card match para siswa juga dituntut

menyelesaikan tugas kelompok dan setiap siswa anggota kelompok harus saling
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bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran, belajar

kelompok memungkinkan siswa terlibat aktif dalam belajar karena siswa mempunyai

tanggung jawab belajar yang lebih besar dan memungkinkan berkembangnya daya

kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa. Guru berperan sebagai organisator

kegiatan belajar-mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk

belajar, serta penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Salah satu metode

pembelajaran kooperatif yang telah di kembangkan adalah Index card match, metode

Index card match dapat diterapkan pada ilmu-ilmu sosial, sastra, beberapa bagian

sains, dan bidang studi lain yang tujuan pelajarannya lebih menekankan pada konsep,

keterampilan dan sikap.

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu

proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke

penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang

ada dalam kurikulum. Upaya pembaharuan didalam pendidikan lebih ditekankan

kearah belajar mengajar, disamping menata kembali arah dan tujuan pendidikan.

Dahulu, masalah dalam pembelajaran ditekankan melalui bentuk kata-kata sehingga

menjurus kearah verbalisme, kemudian orang mulai berpikir kearah diperlukannya

alat bantu pelajaran yang bersifat audio visual, seperti gambar-gambar, slide, model,

pita kaset, film bersuara, radio dan televisi. Penggunaan media untuk kepentingan

belajar merupakan salah satu bentuk strategi belajar. Media pembelajaran berperan

sebagai perantara dalam pembelajaran yang dilakukan antara guru dengan siswa.
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Media audio merupakan salah satu pilihan dalam meningkatkan penguasaan konsep

belajar siswa. Salah satu kelebihan dari media audio adalah untuk mengatasi

lemahnya budaya membaca siswa.

Perkembangan teknologi yang semakin tidak terkendali, berpengaruh ke

dalam segala aspek kehidupan dan sangat dirasakan oleh khususnya negara-negara

berkembang, termasuk Indonesia. Dalam dunia pendidikan mengakibatkan berbagai

perubahan menuju kearah perkembangan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri

dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penggunaan audio visual, seperti

Video Compact Disc (VCD) dapat digunakan sebagai media pembelajaran.

Penayangan film pendidikan dan pengemasan yang menarik dapat membantu

mengatasi lemahnya budaya membaca siswa.

Sejalan dengan hal di atas, tulisan ini akan mengkaji tentang penerapan

pembelajaran Index card match ditinjau dari kemampuan awal siswa terhadap

penguasaan konsep belajar siswa kelas V.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimana penerapan pembelajaran Index card match pada Pendidikan

Agama Islam di SDN 2 Towua Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka?
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b. Bagaimana hasil belajar mata Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Towua Kec.

Wundulako Kabupaten Kolaka?

c. Apakah Metode Pembelajaran Index card match dapat meningkatkan hasil

belajar di SDN 2 Towua Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran Index

card match berlangsung di SDN 2 Towua Kec. Wundulako Kabupaten

Kolaka.

b. Untuk mengetahui hasil belajar pada mata palajaran Pendidikan Agama

Islam di SDN 2 Towua Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai bahan masukan bagi pelaksana pendidikan dalam meningkatkan

mutu pendidikan dan mutu lulusan.

b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi segenap tenaga kependidikan

pada SDN 2 Towua Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka.

c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan

penelitian lebih lanjut.
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d. Bagi peneliti lain hal ini merupakan data dasar bagi penulis selanjutnya

mengenai metode pembelajaran Index card match.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan dari penelitian yang akan dilakukan maka yang menjadi definisi

operasionalnya adalah :

1. Metode Index card match adalah suatu proses interaksi antara guru dan siswa

untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dengan menggunakan

sesuatu cara atau langkah-langkah tertentu agar proses pembelajaran dapat

berjalan efektif sesuai yang diharapkan. Metode Index card match atau

Mencari Pasangan adalah strategi yang cukup menyenangkan yang

digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Namun

demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan strategi ini dengan

catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan

terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal

pengetahuan.

2. Hasil belajar  pada pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah  nilai akhir

atau hasil akhir yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses

pembelelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan metode

pembelajaran Index card match.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa

metode Index card match untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran

Pendidikan agama Islam adalah suatu proses pembelajaran atau metode pembelajaran
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yang digunakan oleh guru dalam mengajar dengan menggunakan metode Index card

match khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.


