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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk memperluas 

pengetahun dalam membentuk nilai, sikap dan perilaku. Selain itu, pendidikan 

juga merupakan salah satu kebutuhan manusia karena setiap manusia pasti 

membutuhkan pendidikan sampai kapanpun dan dimana pun ia berada 

Kewajiban pendidikan tidak hanya dibatasi pada transfer ilmu, akan tetapi 

juga dituntut untuk mengubah perilaku, memberikan dorongan yang positif 

sehingga siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran serta 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa bisa berkembang 

semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan yang terdapat 

dalam undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

yakni: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.1 

 

Berdasarkan sistem pendidikan nasional tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

fungsi pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan juga dapat mendorong peningkatan 

                                                           
1UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2006 
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kualitas manusia dalam meningkatkan kompetensi kognitif, afekif maupun 

psikomotorik melalui kemampuan yang telah dimiliki. 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan, mutu guru merupakan salah satu 

komponen yang mempunyai peranan penting. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan disekolah adalah dengan cara memperbaiki proses 

pembelajaran. Berbagai konsep dan wawasan baru tentang pembelajaran 

disekolah telah muncul dan berkembang seiring dengan pesatnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai pendidik yang menduduki posisi 

penting dalam dunia pendidikan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan 

konsep-konsep baru tentang pembelajaran. 

Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan secara umum melibatkan 

empat buah komponen utama yaitu: siswa, guru, lingkungan belajar dan materi 

pelajaran. Keempat komponen ini mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan 

belajar. Setiap siswa mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda jika 

dilihat dari daya tangkap terhadap pelajaran, pengetahuan yang dimilikinya dalam 

bidang yang dipelajari, keterampilan belajar, tujuan belajar dan lain-lain. Guru 

harus membimbing siswa agar dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai 

dengan bidang studi yang dipelajari. 

Proses pendidikan, guru sering kali terlalu asyik menyampaikan seluruh 

materi sehingga siswa kurang memberi tanggapan karena siswa hanya bertugas 

mendengarkan dan hanya sesekali diberi kesempatan untuk bertanya. Selain itu, 

guru merasa bahwa materi yang akan diberikan dalam satu tahun pelajaran terlalu 

banyak sehingga guru harus mengejar target dan menyelesaikan materi pelajaran 
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dengan cepat. Pengetahuan seseorang dalam bidangnya ternyata tidak cukup 

untuk menjadikannya seorang guru. Oleh karena itu, pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat sangat diperlukan karena sangat membantu kemampuan 

siswa dalam meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa khususya dalam 

memahami materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan materi-materi lain 

pada umumnya. 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan ilmu yang mempelajari 

bagaimana cara seseorang besosialisasi dan bersikap baik dengan sesama 

manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan masyarakat, maupun dengan alam.2 

Solihatin dan raharjo mengemukakan bahwa mata pelajaran IPS  bertujuan 

untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan 

lingkunganya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 3 

 

Ilmu pengetahuan sosial sebagai suatu program pendidikan merupakan 

suatu keseluruhan yang pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan 

alam fisik, maupun dalam lingkungan sosialnya dan yang bahannya diambil dari 

berbagai ilmu social seperti: geografi, sejarah, ekonomi, antopologi, sosial, 

politik, dan psikologi. Materi ilmu pengetahuan sosial (IPS) digali dari segala 

aspek kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran. Menciptakan suasana pembelajaran yang 

                                                           
2 Lely Nur Fajriana,Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui 

Penerapan Metode Index Card March di Kelas III SDN Cempaka Putih Ciputat Timur, Tahun, 

2014,  h. 3 
3 Sunarsih dkk, Menerapkan Model Coperative Learning Tipe Index Card March Dalam 

Meningkatkan Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SDN GLONTOR Tahun Ajaran 2012/2013, 

Tahun 2013 
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menyenangkan dan memberikan dorongan kepada siswa agar memiliki motivasi 

yang tinggi dalam menerima pelajaran. Keberhasilan belajar peserta didik tidak 

terlepas dari motivasi belajarnya terhadap suatu mata pelajaran. Peningkatan 

keterampilan siswa dalam belajar ini dilakukan karena pada umumnya hasil 

belajar siswa masih tergolong rendah. Ketidak tepatan guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran didepan kelas maka akan membuat siswa merasa tidak 

nyaman dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tidak ada 

motivasi dalam dirinya untuk memahami apa yang telah diajarkan oleh guru. 

Metode mengajar merupakan sarana interaksi guru dengan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Metode mengajar yang baik adalah metode yang 

mampu membawa siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan melatih 

kemampuan siswa dalam berbagai kegiatan. Untuk memilih suatu metode 

mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa hal seperti materi yang 

akan diajarkan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia dan banyaknya siswa 

serta hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

Dalam observasi awal pada tanggal 8 januari 2018 penulis mengemukakan 

bahwa sebagian siswa yang ada di SDN 18 Baruga masih menggunakan metode 

mengajar yang konvensional yang didominasi oleh metode ceramah. Metode 

konvensional yang selama ini diterapkan oleh sebagian guru tidak komunikatif, 

monoton dan bersifat memaksa siswa sehingga membuat siswa merasa bosan dan 

jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran4. Pembelajaran yang membosankan 

akan mengurangi minat belajar siswa sehingga tidak mencapai ketuntasan. 

                                                           
4 Hasniawati, Wawancara Dengan Siswa Kelas VIc di SDN 18 Baruga Pada Tanggal 8 

januari 2018 
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Ketuntasan yang dimaksud penilaian guru yang memiliki standar ketuntasan 

minimal (KKM) pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) di SDN 18 

Baruga adalah apabila siswa memperoleh nilai ≥ 705. Serangkaian permasalahan 

tersebut menyebabkan hasil belajar IPS pada siswa SDN 18 Baruga masih rendah, 

dan juga terlihat dari nilai ulangan semester yang telah peneliti dapatkan dari wali 

kelas sekaligus guru mata pelajaran IPS kelas IVc SDN 18 Baruga yang hasil 

belajar dari mata pelajaran tersebut masih rendah, dimana dari 26 siswa, masih 

terdapat 11 siswa yang tidak memenuhi standar ketuntasan minimal (KKM) nilai 

yang paling rendah adalah (65) sedangkan yang paling tinggi (93) nilai rata-

ratanya 65,55.  

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dan demi tercapainya kriteria ketuntasan belajar siswa tersebut adalah 

dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran. Salah satunya adalah 

model pembelajaran Index Card Match. Metode pembelajaran Index Card Match 

melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung sehingga 

belajar menjadi proses aktif siswa dapat membangun pengetahuan sendiri. Peserta 

didik diberikan kesempatan untuk berfikir secara mandiri kemudian bekerja sama 

dengan peserta didik lainya untuk mencocokan antara soal dan jawaban yang telah 

diberikan. Dengan demikian melalui metode pembelajaran Index Card Match 

diharapkan mampu mengingatkan hasil belajar siswa6 

                                                           
5Dhojaria, Wawancara Guru IPS di SDN 18 Baruga Pada Tanggal 8 Oktober 2018 
6 Zahra Nurda, Ali Implementasi Metode Pembelajaran Index Card Match Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pencatatan Jurnal Khusus Siswa Kelas X Akutansi Smk 

Muhamadiyah I Tempel Tahun Ajaran 2016-2017, h 6-7 
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Model pembelajaran Index Card Match ini, siswa harus mampu mengkaji 

gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. 

Belajar juga harus gesit, menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Model 

pembelajaran ini membuat siswa terbiasa aktif mengikuti pembelajaran sehingga 

aktivitas siswa meningkat. Model pembelajaran ini dapat melatih pola pikir siswa 

karena dengan menggunakan model pembelajaran ini siswa dilatih kecepatan 

berpikirnya dalam mempelajari suatu konsep atau topik melalui pencarian kartu 

jawaban atau kartu soal. 

Menerapkan model pembelajaran Index Card Match ini, diharapkan bisa 

memberikan motivasi bagi siswa untuk tetap semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami materi 

pelajaran, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain dan 

memberikan kesempatan siswa untuk menuangkan ide yang dia pikirkan. Siswa 

tidak hanya berdian diri, akan tetapi ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “ Meningkatkan hasil belajar IPS melalui model 

pembelajaran Index Card Match Pada siswa kelas IVc SDN 18 Baruga” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang perlu 

diidentifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru cenderung monoton dan 

tidak menarik serta tidak membangkitkan motivasi belajar siswa. 
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2. Hasil belajar siswa kelas IVc SDN 18 Baruga khususnya pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) masih tergolong rendah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil belajar IPS dengan menerapkan model pembelajaran 

Index Card Match pada siswa kelas IVc SDN 18 Baruga? 

2. Apakah model pembelajaran Index Cadr Macth dapat meningkatkan hasil 

belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS). Pada siswa kelas IVc SDN 18 

Baruga? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil belajar IPS dengan menerapkan model 

pembelajaran Index Card Match pada siswa kelas IVc SDN 18 Baruga? 

2. Untuk mengetahuai apakah model pembelajaran Index Card Macth dapat 

meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) pada siswa kelas 

IVc SDN 18 Baruga 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini di 

harapakan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

lansung maupun tidak lansung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat teoritis sebagai berikut: 

a. Mengembangkan teori tentang upaya memperbaiki kualitas 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran Index Card Match 

b. Sebagai dasar dan rujukan kegiatan bagi penelitian berikutnya yang 

sejenis. 

2. Manfaat praktis sebagai berikut: 

a. Bagi siswa: 

1) Dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

IPS. 

2) Dengan diterapkanya model pembelajaran Index Card Match dapat 

meningkatakan pemahaman siswa terhadap materi    pelajaran. 

b. Bagi guru : 

1) Memberikan masukan kepada guru dalam menentukan model 

pembelajaran yang  tepat, yang bisa menjadi alternatif lain dalam 

mata pelajaran IPS. 

2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa melalui penggunaan dan pemilihan model 

pembelajaran untuk digunakan pada saat proses belajar mengajar. 

c. Bagi sekolah: 

1) Sebagai masukan dalam rangka mewujudkan pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) yang bermuara pada 

peningkatan mutu hasil pembelajaran. 
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2) Meningkatkan proses pembelajaran yang berdampak pada 

peningkatan mutu pendidikan di kelas IVc SDN 18 Baruga. 

F. Definisi Operasional 

Berdasarkan dari penelitian yang akan dilakukan maka yang menjadi 

definisi operasionalnya adalah:  

a. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang di 

masudkan adalah nilai yang diperoleh siswa pada setiap akhir 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Index Card 

Match yang dievaluasi dengan menggunakan tes hasil belajar. 

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

diajarkan di SDN 18 Baruga. mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai 

ke pendidikan menengah. Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan 

integrasi berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti: sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, dan hukum budaya.  

c. Model pembelajaran Index Card March adalah strategi pembelajaran 

dengan mencari pasangan antara siswa yang satu dengan yang lain  dengan 

menggunakan kartu yang berisikan soal dan jawaban kemudian 

mencocokannya. Adapun Langkah-langkah model pembelajaran index 

card match yang dilakukan di ruangan antara lain sebagai berikut: (a) 

Guru menyiapkan potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa dalan 

kelas yang akan diajar (b) potongan-potongan kertas di bagi menjadi dua 

bagaian yang sama (c) setiap potongan kertas ditulis pertanyaan tentang 

materi yang telah diberikan sebelumnya dan setiap kertas berisian satu 

pertanyaan (d) dan sebagian potongan kertas ditulis jawaban dari 
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pertanyaan-pertanyaan yang dibuat (e) kemudian potongan-potongan 

kertas tersebut dicapur aduk secara acak sehingga tercampur antara kertas 

yang berisisan pertanyaan dan jawaban (f) guru meminta setiap siswa 

mengambil potongan kertas yang sudah di acak (g) Guru menjelaskan 

kepada siswa bahwa setiap siswa yang mendapatkan pertanyaan maka 

harus mencari jawabannya kepada teman-temannya yang lain demikian 

sebaliknya (h) Setelah siswa menemukan pasangannya, maka guru 

meminta siswa untuk duduk berdekatan sesuai dengan pasangannya (i)  

setelah semua siswa menemukaan pasangannya dan duduk berdekatan, 

maka setiap pasangan diminta untuk membacakan soal yang diperoleh 

dengan suara nyaring dan keras agar dapat didengar oleh teman-teman 

yang lainnya, kemudian pasangannya membacakan jawabannya dengan 

suara keras pula 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah model pembelajaran Index Card Match 

dapat meningkatakan hasil belajar siswa kelas IVc dalam mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial di SDN 18 Baruga. 


