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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Model Pembelajaran Index Card Match 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Secara etimologi, metode berasal dari kata method yang berarti suatu 

cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam 

mencapai suatu tujuan. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi 

intruksional. Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, 

menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan kepada siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak setiap metode pembelajaran sesuai 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu1. 

Menurut J.R. David, metode adalah a way in achieving something 

(cara untuk mencapai sesuatu). Metode pembelajaran adalah cara-cara 

atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru 

pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau 

secara kelompok.2 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa metode 

pembelajaran adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan oleh guru dalam 

menyajikan materi pelajaran baik dilakukan secara kelompok atau individu 

agar siswa mudah memahami materi yang diajarkan 

 

 

 

                                                           
1Martinis Yamin, Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan, (Ciputat: 

Referensi, 2013), h. 145  
2Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Ciputat: Quantum Teaching, 

2007), h. 49 
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2. Pengertian Metode Pembelajaran Index Card Match 

Pembelajaran Index Card Match adalah bentuk pembelajaran yang 

digunakan untuk mengatasi masalah belajar dengan mencocokkan atau 

mencari pasangan kartu yang berisikan pertanyaan dengan jawaban.  

Menurut Silberman Index Card Match merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang menyenangkan dan aktif untuk meninjau ulang 

materi pelajaran sebelumnya atau sesudahnya yang pernah diajarkan 

yang ditandai dengan cara permainan kartu dengan cara mencari 

pasangan menggunakan potongan kertas yang berisikan pertanyaan 

serta jawaban.3 

 

Metode pembelajaran Index Card Match berkaitan dengan cara untuk 

mengingat kembali materi yang dipelajari sebelumnya atau sesudahnya dengan 

menguji pengetahuan serta kemampuan mereka. Metode Index Card Match ini 

adalah salah satu metode dengan cara mencari pasangan berdasarkan pada 

permainan kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. Kemudian siswa mencari 

jawaban atau soal berdasarkan tulisan yang mereka peroleh lalu mencocokkan 

kedua kartu tersebut4 

Pengertian tentang metode Index Card Match dapat diartikan sebagai 

satu strategi active learning dan sebagai metode pembelajaran yang merupakan 

sebuah kesatuan sumber strategi-strategi pembelajaran konfrehensif yang 

meliputi sebagai cara membuat anak didik aktif sejak awal aktivitas-aktivitas 

                                                           
3Melvin Silberman, Active Learnig 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusa 

Media, 2006), h. 240 
4 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Microteaching, (Ciputat: Quantum Teaching, 

2009), h. 49-50 
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yang membangun kerja kelompok dalam waktu singkat membuat peserta didik 

berfikir tentang materi pelajaran.5 

Biasanya guru dalam kegiatan belajar mengajar memberikan banyak 

informasi kepada siswa agar materi ataupun topik dalam program pembelajaran 

dapat diselesaikan tepat waktu, namun guru terkadang lupa bahwa tujuan 

pembelajaran bukan hanya materi terselesaikan tepat waktu tetapi sejauh 

materi telah disampaikan dapat diingat oleh siswa. Karena itu dalam kegiatan 

pelajaran perlu diadakan meninjau ulang atau review untuk mengetahui apakah 

materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Hal ini sesuai dengan 

yang di kemukakan silberman, bahwa “ salah satu cara paling meninjau apa 

yang telah dipelajari. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran Index Card Match merupakan metode pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk saling bekerjasama  dan dapat meningkatkan rasa 

tanggungjawab siswa  atas apa yang dipelajari dengan cara yang 

menyenangkan. Siswa saling bekerjasama dan saling membantu untuk 

menyelesaikan pertanyaan dan melemparkan pertanyaan kepada pasangan yang 

lain. Kegiatan belajar bersama ini dapat memicu belajar aktif dan kemampuan 

untuk mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil yang 

memungkinkan untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi. 

Dengan demikian, metode pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

adalah suatu cara pembelajaran aktif untuk meninjau kembali materi pelajaran 

                                                           
5 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta : Rineka Cipta,2002),h. 

79. 
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dengan teknik mencari pasangan kartu Index yang berisi jawaban atau soal 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. 

Dalam proses pembelajaran, biasanya guru memberikan banyak 

informasi kepada siswa agar materi dalam pembelajaran yang diajarkan dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu. Namun, guru terkadang lupa bahwa tujuan 

pembelajaran bukan hanya materi yang selesai tepat waktu tetapi sejauh mana 

materi yang telah disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Silberman, bahwa salah satu cara yang paling 

meyakinkan agar belajar dengan tepat adalah menyertakan waktu untuk 

meninjau apa yang telah dipelajari6 

3. Tujuan Metode Pembelajaran Index Card Match 

Tujuan penerapan metode pembelajaran Index Card Match adalah 

untuk melatih siswa agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap 

suatu materi pokok. Dengan metode pembelajaran ini, maka siswa akan lebih 

semangat dan antusias dalam belajarnya. Selain itu, siswa akan lebih mudah 

memahami dan mengingat suatu materi pelajaran. Dalam model pembelajaran 

Index Card Match, guru sangat senang apabila siswa berani mengungkapkan 

gagasan dan pandangan mereka. 

Seorang guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mengungkapkan gagasan-gagasan alternatif mereka, sehingga siswa dapat 

mengerjakan suatu persoalan dengan cara berbeda dari apa yang dijelaskan 

                                                           
6 Melvin Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusa 

Media, 2006), h. 239 
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oleh guru. Dengan demikian, suasana kelas akan lebih hidup, menyenangkan, 

dan siswa akan lebih bersemangat untuk selalu belajar7 

4. Langkah-Langkah Pembelajaran Index Cadr Match  

Menurut Suprijono langkah-langkah pembelajaran dengan metode ini 

adalah sebagai berikut: 8(a) Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah 

peserta didik yang ada dalam kelas (b) Bagi jumlah kertas-kertas tersebut  

menjadi dua bagian yang sama (c) Tulis pertanyaan tentang materi yang telah 

diberikan sebelumnya pada setengah bagian kertas yang telah disiapkan. 

Setiap kertas berisi satu pertanyaan. (d) Pada separuh kertas lain, tulis jawaban 

dari pertanyaan –pertanyaan yang tadi dibuat  (e) Cocokan semua kertas 

sehingga akan tercampur antara katru soal dan jawaban (f) Beri setiap peserta 

didik satu kertas / kartu. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan 

berpasangan. Separuh peserta didik akan mendapatkan soal dan separuh yang 

lain akan mendapatkan jawaban  (g) Minta peserta didik untuk menemukan 

pasangan mereka. Jika ada yang sudah menemukan pasangan, minta mereka 

untuk duduk berdekatan dan terangkan juga agar mereka tidak memberitahu 

materi yang mereka dapatkan kepada teman yang lain (h) 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. Selajutnya soal tersebut dijawab oleh 

                                                           
7 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif  (Yogyakarta: Pustaka Insan Media, 2008), 

h. 69 
8 Umi Rahmawati,DKK, Menerapkan Model Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match 

Dalam Meningkatkan Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SD.h.3 
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pasangan-pasangan yang lain (i) Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi 

dan kesimpulan 

5. Kelebihan dan kelemahan dan model pembelajaran index card match 

Metode pembelajaran Index Card Match sebagai salah satu alternatif 

yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran selama proses 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Setiap model pembelajaran 

pasti memiliki kelebihan dan kekuragan 

a. Kelebihan model pembelajaran index card match yaitu: 

1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan pembelajaran  

2) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa 

3) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan  

4) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan 

belajar. 

5) Penilaian dilakukan bersam pengamat dan penilai9 

 

b. Kelemahan dari strategi belajar aktif index card macth yaitu: 

1) Membutuhkan waktu yang alami bagi siswa untuk menyelesaikan 

tugas. 

2) Guru harus meluangkan waktu yang lebih lama untuk persiapan  

3) Guru harus memiliki jiwa demokrasi dan keterampilan yang memadai 

dalam hal pengelolaan kelas 

4) Suasana kelas menjadi ribut sehingga dapat mengganggu kelas lain10 

 

B. Hasil Belajar Sisiwa  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Slameto mengemukakan belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingakh laku secara 

                                                           
9 Zurtina, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran 

Index Card Match Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas IV MIN 10 Bandar Lampung, Skripsi: 

Pendidikan Guru Madrasyah Ibtidaiyah, IAIN Raden Intan Lampung , 2017, h. 16-17 
10 A. F. Bima Dan Widodo, Penerapan Strategi Pembelajaran Indexx Card Match Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Terdominamika, Jurnal Penelitian Pembelajaran 

Fisika Vol. 8 No. 1 April 2017, h . 228 
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keseluruahan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya11. 

Nana sudjana mengemukakan belajar adalah suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri siswa. perubahan sebagai hasil 

belajar dapat ditunjukan dengan berbagai bentuk, seperti perubahan 

pengetahuanya, pemahamanya, sikap dan tingak lakunya, 

keterampilanya, serta kecakapan dan kemampuan. 12 

 

Sementara itu, witherigon dalam ngalim purwanto mengemukakan 

bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian, yang menyetakan 

diri sebagai suatu pola baru dari para rekasi yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian13. Berdasarkan pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada 

diri siswa setelah berinteraksi dengan lingkungannya.perubahan tingkah laku 

itu terjadi karena usaha dan dari adanya perubahan itu akan diperoleh 

kecakapan baru. 

Masrun dan Sri Mulyani Martinah mengemukakan bahwa hasil belajar 

adalah penilaian atau pengukuran untukmengetahui apakah guru dalam 

menyejikan bahan pengajaran telah berhasil dengan baik, di samping itu juga 

untuk mengukur seberapa jauh siswa menangkap dan mengerti yang telah 

dipelajari14.  

Sedangkan sudjana mengidentifikasi “ hasil belajar sebagai 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

                                                           
11 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, ( jakarta: rineka cipta, 

2003), h. 2. 
12 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, ( Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2005), h. 18.  
13 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Remaja Rosda Karya,1999), h. 83 
14 Masrun Dan Sri Mulyani Martinah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UGM,T,Th), h, 

12 
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pengalaman belajaranya.15 “Sedangnkan menurut Nana Sudjana 

mengemukakan bahwa hasil belajar menujukan pada prestai belajar, 

sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adannya dan derajat 

perubahan tingkah laku siswa16” Berdaarkan pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar atau kemampuan yang dicapai oleh siswa 

selama berlangsung nya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu 

dengan pengalaman belajarnya. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari 

dalam (Internal) dan faktor dari luar (Eksternal). 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

anak yang dapat mempengaruhi akademik anak. Faktor ini dibedakan 

menjadi dua macam yakni: 

1) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis yang dimaksud adalah faktor yang berhubungan 

dengan kesehatan dan panca indera seperti keadaan badan dan panca 

indera. Keadaan fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi siswa 

dalam menyelesaikan program studinya. Untuk menempuh studi yang 

baik, siswa perlu memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. 

                                                           
15 Sunarto, Buku Ajar Fisika (BAF) Dengan Tugas Analisis Foto Kejadian Fisika (AFKF) 

Sebagai Alat Bantu Penguasaan Konsep Fisika, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, (Jakarta: 

Badan Pengembangan Dan Kementrian Pendidikan Nasional, 2005), H. 327-328 
16 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2001), h. 22 
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Adapun upaya memelihara kesehatan tubuh adalah dengan cara mengatur 

pola makan sehat, pola tidur dan olahraga secara teratur. 

Panca indera merupakan memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran seperti mata dan telinga karena sebagian besar hal-hal yang 

dipelajari oleh manusia pasti selalui melalui penglihatan dan 

pendengaran. Dengan demikian, seorang anak yang memiliki kecacatan 

fisik atau bahkan cacat mental akan menghambat dirinya dalam 

menerima pelajaran sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi 

belajar anak tersebut17 

1) Faktor Psikologis 

Adapun faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah faktor Intelegence dan faktor sifat. Pada umunya, prestasi belajar 

yang ditampilkan siswa berkaitan dengan tingkat kecerdasan yang 

dimiliki siswa. Adapun hakikat Intelligence adalah kemampuan untuk 

menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu 

penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan untuk menilai 

keadaan diri secara kritis dan objektif. 

Taraf Intellegence sangat mempengaruhi kemampuan akademik 

seorang siswa, dimana siswa yang memiliki taraf kecerdasan yang tinggi 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar 

yang lebih tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf kecerdasan yang 

rendah akan mengalami prestasi belajar yang rendah. Namun, bukanlah 

                                                           
17 Wirawan Sarwitos, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 204 
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sesuatu yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf kecerdasan yang 

rendah memiliki prestasi yang tinggi, begitupun sebaliknya18. Faktor 

sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap 

hal-hal tertentu. Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri 

merupakan faktor yang menghambat siswa dalam menampilkan prestasi 

belajar siswa. Sikap siswa yang posistif terhadap pelajaran di sekolah 

merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar di 

sekolah19 

b. Faktor Eksternal 

Selain faktor dari dalam diri siswa, ada beberapa hal lain dari luar 

diri siswa yang dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar siswa 

antara lain: 

1) Faktor lingkungan keluarga 

Adapun faktor lingkungan keluarga antara lain: (a) Faktor sosial 

ekonomi keluarga. Dengan sosial ekonomi yang memadai, seseorang 

lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik 

mulai dari buku, alat tulis hingga pemilihan sekolah. (b) Pendidikan 

orang tua. Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan tinggi lebih 

cenderung memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi 

                                                           
18Suharsimi Arikunto & Safridun, Valuasi Program Pedoman Teoritis, Praktis 

Pendidikan (Jakarta: Bimu Aksara, 2004), h. 275 

 
19 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru 

Algensindo, 2007), h. 39 
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anak-anaknya, dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki 

jenjang pendidikan yang tinggi20 

2) Faktor Lingkungan Sekolah 

Ada beberapa lingkungan keluarga sekolah antara lain sebagai 

berikut: (a) Sarana dan prasarana. Kelengkapan fasilitas sekolah seperti 

papan tulis, meja, kursi, buku pelajaran, perpustakaan, ruang lab, alat 

teknologi, sirkulasi udara, dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi 

hasil belajar mengajar.21 (b) Kompetensi guru dan siswa. Kualitas guru 

dan siswa sangat penting dalam meraih hasil belajar. Kelengkapan 

sarana dan prasarana tanpa disertai kinerja yang baik dari para 

penggunanya akan sia-sia belaka. Bila seseorang siswa merasa 

kebutuhanya untuk berprestasi dengan baik disekolah terpenuhi , 

misalnya dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang 

berkualitas maka siswa akan memperoleh iklim belajar yang 

menyenangkan. Dengan demikian, siswa akan termotivasi untuk terus 

menerus meningkatkan kemampuan belajarnya.22 (c) Kurikulum dan 

metode mengajar. Metode pembelajaran yang lebih interaktif sangat 

diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran ikut serta dalam 

kegiatan pembelajaran. Faktor yang paling penting adalah faktor guru. 

Jika guru mengajar dengan metode pembelajaran yang aktif, bijaksana, 

tegas, memiliki disiplin tinggi dan mampu membuat siswa menjadi 

                                                           
20 Wirawan Sarwitos, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 206 
21Ibid, h. 209 
22 Kurniawati Euis, Komparasi Strategi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

140 
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senang akan pelajaran, maka kemampuan akademik siswa akan 

cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut tidak bosan dalam 

mengikuti proses pembelajaran23 

C. Ilmu Pengetahuan Sosial 

a. Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran yang di 

ajarkan di sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan 

menegah. Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi berbagai 

cabanag ilmu-ilmu sosial, seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya24. 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan ilmu yang mengakaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan 

isu sosial. Pada saat ini siswa menghadapi tantang berat  kerena kehidupan 

masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh kerna itu, 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di susun secara sistematis, 

konpherensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan 

dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Untuk itu mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS) di tingkat SD/MI bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

                                                           
23 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru 

Algensindo, 2007), h. 41 
24 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Motif Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2009), h. 171 
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c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkopetensi 

dalam masyarakat yang mejemuk ditingkat lokal, naional dan global.25 

 

Ilmu pengetahun sosial merupakan mata pelajaran yang memadukan 

konep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui 

pendekatan pendidikan dan psikologisserta kelayakan dan kebermaknaanya 

bagi siswa dan kehidupannya. Ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi  sangat berperan dalam 

mendukung mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan memberi 

sumbangan berupa konsep-konsep ilmu yang di ubah sebagai pengetahuan 

yang berkaitan dengan konsep sosial yang harus di pelajari siswa26. 

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka pelajaran IPS merupakan mata 

pelajaran yang mengintegrasikan tentang kehidupan sosial dari bahan realita 

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. 

b. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan ilmu pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi 

bekal ke ampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri. Suharjono 

mengatakan bahwa untuk tingkat  SD ilmu pengetahuan sosial, bertujuan 

untuk: 

a. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah 

dan kewarnegaraan, pedagogis dan psikologis. 

b. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan proses. 

c. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai soial dan 

kemanusiaan. 

                                                           
25 Permendiknas, Standar Isi, (Jakarta: BNSP,2006), h. 8 
26 Fakih Samlawe Dan Bunyami Maftuh, Konsep Dasar IPS, (Jakarta: Depdikubud, 

1998). h.1 
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d. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global27. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di SD dapat mengembangkan segala kemampuan 

yang ada pada diri siswa, membentuk sikap mengembangkan berbagai 

kemampuan siswa, khususnya untuk kemampuan hidup ditengah-tengah 

masyarakat. Selain itu, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mampu 

mengantarkan siswa kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

c. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Kelas IV SD 

Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar disederhanakan sesuai 

dengan tingkat kematangan dan perkembangan siswa, hal ini berarti sumber 

dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah sosial yang disesuaikan dengan 

tingkat pertumbuhan dan usia siswa 

Nenurut Atmaja ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial merupakan 

kehidupan manusia dimasyarakat yang mempelajari gejala dan masalah sosial 

yang terjadi dari berbagai kehidupan tersebut. Pendapat Atmaja sejalan 

dengan kurukulum tingkat satuan pendidikan tentang standar isi dan standar 

kelulusan, ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan sosial  terdiri dari: 

a. Manusia, tempat dan lingkungan  

b. Waktu, keberlanjutan, dan perubah 

c. Sistem sosial dan budaya 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.28 

                                                           
27 Suharjono, Diklat Pengembangan Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial, ( Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2004), h. 30 
28 Dinas Pendidikan DIY, Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kelas Dasar 

(Yogyakarta: Dinas Pendidikan DIY, 2006). h. 159 
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Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa pengetahuan sosial 

dapat diperoleh melalui tempat dan lingkungan berdasarkan system sosial 

yang dilakukan dengan cara terus menerus  sehingga memperoleh peningkatan 

ekonomi dan kesejahteraan. Memperoleh pegetahuan merupakan cara untuk 

merubah kondisi masyarakat untuk lebih baik. Dalam rangka pembelajaran 

maka manusia dapat dikonotasikan oleh tenaga pengajar dan siswa yang 

berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan melalui penerapan model 

pembelajaran. Proses pemebelajaran harus dilakukan dengan kontinu agar 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan mandiri yang dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. 

D. Hasil Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

No  Peneliti  Judul  Hasil  Persamaan  Perbedaan  

 Irnawati Penerapan29 

Strategi 

Pembelajaran 

Index Card 

Match Dalam 

Meningkatkan 

Hesil Belajar 

Siswa Kelas VII 

SMP Gu Kec. 

Gu Kab. Buton. 

Skripsi: Jurusan 

Tarbiyah Prodi 

PAI STAIN 

Kendari, 2014 

 

menyatakan bahwa 

penerapan metode 

pembelajaran Index Card 

Match dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil 

belajar yang diperoleh 

dari setiap siklus. 

Dimana, pada siklus I 

mengalami peningkatan 

yaitu 65% dengan nilai 

rata-rata 70% dan pada 

siklus ke-II siswa 

memperoleh persentase 

ketuntasan belajar 

Menggunakan 

metode 

pembelajaran 

Index Card 

Match 

Dilakukan 

pada tingkat 

SMP kelas VII  

                                                           
29 Irnawati, Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card Match Dalam Meningkatkan 

Hesil Belajar Siswa Kelas VII SMP Gu Kec. Gu Kab. Buton. Skripsi: Jurusan Tarbiyah Prodi PAI 

STAIN Kendari, 2014 
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klasikal yaitu 85% 

 Zuhari Penerapan 

Model30 

Pembelajaran 

Index Card 

Match Dalam 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Siswa Kelas 

Vb Pada Mata 

Pelajaran Ipa 

Disdn I 

Talaga Besar 

Kecamatan 

Talaga Raya 

Kabupaten 

Buton 

Tengah. 

Skripsi: 

Jurusan 

Tarbiyah 

Prodi PGMI 

IAIN Kendari, 

2016 

Mengatakan bahwa 

penerapan metode Index 

Card Match dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil 

yang diperoleh siswa 

dalam setiap siklus. 

Dimana, pada siklus 

pertama dengan 

persentase nilai siswa 

66,66% dengan nilai 

rata-rata 71,96. Pada 

siklus kedua persentase 

keberhasilan siswa 

adalah 77,77 % dengan 

nilai rata-rata 72,14. 

Sehingga dengan melihat 

hasi tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa 

penerapan Index Card 

Match berhasil 

dilaksanakan 

Penerapan 

metode Index 

Card Match 

Dilakukan 

pada tingkat 

SD kelas V b 

pada mata 

pelajaran IPA 

 Mas’udah Upaya 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Baca Tulis Al-

Qur’an 

Melalui 

Metode Index 

Card Match 

Di Ra 

Muslimat Nu 

Angin-Angin 

Buko Wedung, 

Demak, 

Skripsi: 

Jurusan 

Tarbiyah, Iain 

Walisongo, 

2011 

menyatakan bahwa 

upaya meningkatkan 

kemampuan baca tulis 

Al-Qur’an melalui 

metode Index Card 

Match dapat 

meningkatkan 

kemampuan anak dalam 

baca tulis Al-Qur’an. Hal 

ini dapat dilihat pada 

hasil yang diperoleh 

yakni pada pra siklus 

hasil yang di dapat 

sebesar 18,18 %,  siklus I 

sebesar 40,90 %, pada 

siklus II sebesar 72,72% 

dan pada siklus III 

meningkat menjadi 

Menggunakan 

metode Index 

Card Match 

Meningkatkkan 

kemampuan 

baca tulis Al-

Qur’an 

(Pesantren) 

                                                           
30 Zuhari, Penerapan Model Pembelajaran Index Card Match Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas Vb Pada Mata Pelajaran Ipa Disdn I Talaga Besar Kecamatan Talaga 

Raya Kabupaten Buton Tengah. Skripsi: Jurusan Tarbiyah Prodi PGMI IAIN Kendari, 2016 
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95,45%. Berdasarkan 

hasil yang diperoleh 

tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa 

penerapan metode Index 

Card Match berhasil 

dilaksankan 

 Endang 

Yusnita 

Pengaruh 

model31 

pembelajaran 

kooperatif 

tipe index 

card match 

terhadap 

kemampuan 

pemahaman 

konsep 

matematika 

kelas VIII B 

di SMP 

Negeri 2 

Solo” 

hasil penelitian ini 

didapatkan bahwa ada 

pengaruh pembelajaran 

kooperatif tipe index 

card match terhadap 

kemampuan pemahaman 

konsep matematika siswa 

kelas VIIIB di SMP 

Negeri 2 Solo 

Mengunakan 

metode Index 

Card Match 

Kuantitatif 

murni yang 

digunakan 

untuk 

mengetahui 

pengaruh 

 Aminah menerapkan 

model32 

pembelajaran 

langsung 

dengan 

strategi 

Index Card 

Match 

terhadap 

hasil belajar 

matematika 

siswa kelas 

X SMAN 01 

Tualang kec. 

Tualang 

Kab. Siak. 

Berdasarkan hasil 

penelitian , rata-rata hasil 

belajar matematika siswa 

pada pertemuan sebelum 

tindakan adalah 52,8 

sedangkan rata-rata 

setelah menerapkan 

Strategi Index Card 

Match dalam 

pembelajaran langsung 

adalah 63,5. Pada siklus i 

dan 73,5 siklus II. Ini 

berarti adanya pengaruh 

penerapan Strategi Index 

Card Match dalam 

pembelajaran langsung 

untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika  

Index Card 

Match 

Pembelajaran 

digunakan 

strategi Index 

Card Match 

untuk 

mengetahui 

hasil belajar 

                                                           
31 Endang Yunita , Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Indexx Cadr Match 

Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII B Di SMP Negeri 2 

Solo, (2010), h 21 
32 Aminah, Penerapan Model Pembelajaran Langsung Dengan Strategi Index Card 

Match Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 01 

Tulang Kec. Tulang Kab. Siak. 2010, h. 25 
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E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan metode pembelajaran Index Card Match dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SDN 18 Baruga 

dengan pertimbangan metode pembelajaran mampu mengembangkan dan 

menyalurkan pengetahuan serta nilai-nilai dan pengalaman belajar siswa, juga 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, 

keterampilan sosial (berkelompok dan berkomunikasi) serta adanya proses 

belajar mengajar siswa yang lebih memperkuat daya ingat siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

Hasil belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh peserta didik 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang studi setelah 

mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Suharsimi Arikunto, & Safrudin, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis 

Praktis Bagi Praktisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.269. 
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Gambar 2.1. Skema kerangka berfikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari skema di atas sebagai berikut: 

Pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru 

dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah yang kurang bervariasi di 

dalam metode tersebut sehingga siswa tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran dan dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Untuk 

menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai dengan 

menerapkan metode pembelajaran aktif tipe Index Card Match. Melalui model 

pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga pada kondisi akhir hasil belajar siswa 

meningkat. 

Kondisi Awal 

 

Metode mengajar guru kurang 

bervariasi sehingga siswa 

kurang aktif dan kurang 

berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran sehingga 

menyebabkan hasil belajar 

siswa rendah 

 

Menerapkan metode 

pembelajaran Index Card 

Match 

 

Tindakan 

 

Siswa aktif dan berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran 

 

Hasil belajar siswa meningkat 

 

Kondisi Akhir 

 


