
1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya. Pendidikan adalah suatu masalah menarik dan tak pernah ada

habisnya untuk dibahas karena melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan

pendidikan akan segera tercapai. Salah satu tujian pendidikan Nasional yang ingin

dicapai dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa

Pendidikan Nasional berfungsi:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara
yang demokrasi sehingga bertanggung jawab.1

Berdasarkan sistem pendidikan Nasional tersebut, dapat dijelaskan bahwa

fungsi pendidikan merupkan salah satu bidang yang sangat penting bagi

kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan juga dapat mendorong peningkatan

kualitas peserta didik dalam meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, maupun

psikomotorik melalui kemampuan yang telah dimiliki.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikian, mutu guru dalam

mengembangkan potensi siswa merupakan pemegang yang amat sentral. Guru

adalah jantungnya pendidikan, tanpa peran aktif guru, kebijakan perubahan

1 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2006, h. 8
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pendidikan secanggih apapun akan sia-sia. Oleh karena itu, diperlukan guru yang

mampu mengembangkan potensi dan kemampuan siswanya. Salah satu upaya

untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 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 dalam

dunia pendidikan di tuntut untuk terus mengikuti perkembangan konsep-konsep

tentang pembelajaran.

Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan secara umum melibatkan

empat 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.

Mata pelajaran IPA merupakan konsep pembelajaran alam yang

mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia.

Pembelajran IPA sangat berperan dalam proses pembelajaran dan juga

perkembangan teknologi, karena IPA memiliki upaya untuk membangkitkan

minat manusia serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta

yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia sehingga hasil penemuannya
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dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, IPA memiliki peran

yang sangat penting. Kemajuan IPTEK yang begitu pesat sangat mempengaruhi

perkembangan dalam dunia pendidikan terutama pendidikan IPA di indonesia dan

negara-negara maju.

Seorang guru yang baik harus memilih model pembelajaran yang tepat

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Menciptakan suasana pembelajaran

yang menyenangkan 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 model pembelajaran di

depan 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.

Model pembelajaran merupakan sarana interaksi guru dengan siswa dalam

kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran yang baik adalah model

pembelajaran yang mampu membawa siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran

dan melatih kemampuan siswa dalam berbagai kegiatan. Untuk memilih suatu

model pembelajaran, seorang guru perlu memperhatikan hal seperti materi yang

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

serta hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
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Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada

tanggal 11 Oktober 2018 di MIN I Kendari, dalam pembelajaran IPA menunjukan

bahwa proses pembelajaran masih bersifat teacher center karena model yang

digunakan belum bervariasi, sehingga siswa kurang mendapat kesempatan untuk

aktif berfikir, mengeluarkan pendapat, berinteraksi dengan teman sekelasnya.

Selain itu, guru hanya menyuruh siswa membuka buku paket IPA kelas Va

SD/MI, kemudian siswa disuruh mendengarkan penjelasan materi yang di

jelaskan guru sehingga guru lebih aktif dan siswa merasa jenuh dan bosan serta

pembelajaran kurang menyenangkan.2 Dengan demikian, siswa mudah lupa

dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut terlihat juga

dari hasil belajar IPA yang belum mencapai Kriteria ketuntasan Minimum (KKM)

nilai rata-rata ulangan harian siswa pada mata pelajaran IPA belum mencapai

KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah yakni≥70. Untuk mengetahui nilai rata-

rata ulangan harian siswa pada mata pelajaran IPA terdapat pada halaman

lampiran. Menurut Iriati hal ini memberikan gambaran bahwa hasil belajar siswa

pada mata pelajaran IPA belum mencapai target yang telah ditetapkan.3 Selain itu

hasil ulangan harian mata pelajaran IPA juga menunjukan bahwa dari 28 siswa

hanya 13 siswa 48% yang mencapai KKM dan 15 siswa 52% belum mencapai

KKM pada siswa kelas Va MIN I Kendari.

Berdasarkan hal tersebut, maka upayah untuk meningkatkan hasil belajar

siswa dan demi tercapainya kriteria ketuntasan nilai belajar siswa tersebut adalah

dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran, salah satunya adalah

2 Wawancara Penulis Dengan Siswa Kelas Va MIN I Kendari pada Tanggal 11 Oktober
2018

3 Iriati, Guru Wali Kelas Va wawancara pada Kamis 11 Oktober 2018
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model pembelajaran Index Card Match. Model pembelajaran Index Card Match

merupakan salah satu model pembelajaran kelompok aktif yang melibatkan siswa

lebih aktif dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokan kartu index yang ada

ditangan mereka. Dengan menggunakan model pembelajaran Index Card Match

ini, maka proses pembelajaran akan lebih menarik karena siswa mencari pasangan

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang

menyenangkan.

Dengan menerapkan model pembelajaran Index Card Macth 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 bediam diri, akan tetapi ikut aktif dalam kegiatan

pembelajaran.

Berpijak pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka maka peneliti

tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan

tersebut yaitu dengan melakukan penelitian yang berjudul “ Meningkatkan Hasil

Belajar IPA Melalui  Model Pembelajaran Index Card Macth (Mencari

Pasangan) Siswa Kelas Va MIN I Kendari”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Apakah model pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan hasil

belajar  siswa pada mata pelajaran IPA kelas Va MIN I Kendari?

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Index Card Macth pada mata

pelajaran IPA kelas Va MIN I Kendari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPA kelas Va MIN I Kendari melalui penerapan model Index Card Match.

2. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Index Card Match pada

mata pelajaran IPA kelas Va MIN I Kendari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah terdiri dari dua macam yaitu

manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoristik adalah sebagai berikut:

a. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas Va

MIN I Kendari pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan penerapan

model Index Card Match.

b. Sebagai sebuah pijakan untuk mengetahui pendekatan kepada siswa

dengan penggunaan model Index Card Match.

2. Manfaat praktis yaitu sebagai beriku:

a. Bagi siswa, menggunakan model pembelajaran Index Card Match dapat

menimbulkan minat belajar siswa, meningkatkan aktivitas siswa di dalam

kelas, dan meningkatkan hasil belajar siswa.
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b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator, motivator

perencana pembelajaran, pengelola pembelajaran, mediator dan evaluator

c. Bagi sekolah, mengembangkan peningkatan hasil belajar siswa dalam

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Index Card Match.

d. Bagi peneliti, memperoleh pengalaman lapangan langsung dalam

menerapkan pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Index Card

Match.
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