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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang semakin pesat maka lembaga pendidikan 

dituntut untuk lebih meningkatkan mutu pendidikannya guna menghasilkan 

sumber daya manusia yang siap berkompetisi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun dalam persaingan dunia usaha dan dunia kerja baik dalam 

skala regional maupun nasional, bahkan global. 

Secara real, usaha pengembangan mutu sumber daya manusia di 

lembaga pendidikan/sekolah dimanifestasikan melalui peningkatan mutu 

pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa ditempa dengan 

sejumlah kompetensi baik yang sifatnya pengetahuan, pengembangan sikap 

keperibadian, maupun dasar-dasar keterampilan atau kecakapan kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran harus selalu 

mendapatkan perhatian untuk dapat melahirkan sumber daya manusia yang 

unggul dan berkualitas.  

Diantara faktor yang paling mendasar dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah metode guru dalam mengajar. Metode 

mengajar adalah cara guru dalam menyajikan materi pelajaran kepada siswa agar 
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siswa mampu memahami materi tersebut dengan mudah. Metode mengajar yang 

efektif adalah yang mampu mengantarkan siswa menguasai kompetensi materi 

pelajaran yang diajarkan di kelas.  

Secara prinsip, tidak ada metode mengajar yang benar-benar bisa 

diterapkan pada semua kondisi dan cocok untuk semua materi pelajaran. Setiap 

metode mengajar memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang hanya cocok 

untuk diterapkan pada keadaan atau situasi yang kompatibel dengan karakteristik 

metode tersebut. Karena itu, metode mengajar yang terbaik adalah metode yang 

memiliki kesesuaian dengan karakteristik materi yang ingin dipelajari, tujuan 

yang ingin dicapai, dan yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan dan kejelian 

guru dalam memilih metode mengajar yang tepat agar pembelajaran dapat 

berjalan efektif dan mudah mencapai tujuannya. Lebih dari itu, kompleksitas 

materi pelajaran dengan karakteristiknya masih-masing sesungguhnya menuntut 

kreativitas guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode yang 

bervariasi agar pembelajaran lebih menarik dan siswa tidak bosan.  

Dalam kenyataanya banyak guru yang tidak menyadari pentingnya 

pemilihan metode mengajar yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran. 

Sebagian guru melaksanakan pembelajaran di kelas sekedarnya saja dengan 

metode pembelajaran dan media yang juga seadanya. Metode mengajar yang 

paling umum digunakan adalah metode ceramah sambil dirangkaikan dengan 

metode tanya jawab dan pemberian tugas. Dengan metode tersebut, guru-guru 
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menjejali siswanya dengan seperangkat pengetahuan yang harus dihafalkan tanpa 

mempertimbangkan aspek kenyamanan siswa dalam belajar. Suasana 

pembelajaranpun menjadi sangat kaku dan menegangkan, alih-alih 

membangkitkan minat siswa, pembelajaran malah dianggap sebagai suatu yang 

menakutkan.  

Fenomena pembelajaran yang digambarkan di atas tampaknya 

merupakan gejala yang umum dan banyak terjadi di sekolah-sekolah. Hasil 

observasi awal peneliti di kelas IV SD Negeri 2 Laosu juga menemukan gejala 

yang hampir sama. Metode mengajar guru di sekolah tersebut belum banyak 

berkembang. Rendahnya kreativitas guru dalam mengajar membuat para guru 

lebih nyaman menggunakan metode-metode konvensional yang tidak repot dan 

mudah dilaksanakan. Pembelajaran juga bersifat searah dan masih terpusat pada 

guru sedang siswa pasif dan hanya menerima sajian informasi dari guru untuk 

kemudian dihafalkan sebagai bekal dalam menghadapi ujian. Walhasil, 

penguasaan siswa pada materi pelajaran tergolong rendah. Hal itu berdasarkan 

nilai rata-rata pada mata pelajaran PAI di kelas IV semester ganjil yang hanya 

mencapai 68. Ini artinya, dilihat dari nilai rata-rata siswa belum memenuhi 

standar kriteria ketuntasan minimal yaitu 70.  

Bertolak dari hasil pengamatan tersebut, peneliti tertarik untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di atas melalui sebuah pembelajaran yang 

lebih menghargai hak-hak peserta didik sebagai subjek belajar, yang harus 

dijauhkan dari situasi penuh tekanan, dan diberi kesempatan untuk mengalami 
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dan mengkonstruksi pembelajarannya sendiri. Pembelajaran sebagai proses 

pemerolehan pengetahuan dan kecakapan harusnya dikemas menarik dan 

menyenangkan agar siswa tidak jenuh dalam belajar. Disinilah pentingnya 

menvariasikan metode pembelajaran dengan permainan-permainan asik namun 

tetap dalam koridor belajar.  

Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dipandang relevan untuk 

mewujudkan suasana pembelajaran yang demikian itu adalah metode index card 

match. Metode index card match adalah satu satu metode pembelajaran yang 

dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 

melalui permainan menjodohkan kartu. Melvin L. Silberman menjelaskan bahwa  

index card match adalah ungkapan dari bahasa Inggris yang artinya “mencari 

jodoh kartu tanya jawab”.
1
 Menurut Ismail index card match adalah suatu 

metode alternatif yang dapat digunakan oleh guru untuk dapat menambah 

keaktifan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok.
2
  

Berdasarkan pemaparan di atas, penerapan metode index card match 

dalam pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar 

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengemukakan topik “Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Melalui Penerapan Metode Index Card Match 

di Kelas IV SD Negeri Laosu Kabupaten Konawe” 

                                                           
1
 Melvin L. Silberman, op.cit., h. 240 

2
 Ismail SM, Strategi pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail Media 

Group, 2008), h. 72 



5 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI tergolong rendah  

2. Metode mengajar guru konvensional dan monoton 

3. Siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas  

 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu pada hasil identifikasi masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: apakah penerapan metode 

Index card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI di kelas IV di SD Negeri 2 Laosu?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa melalui penerapan metode Index card match pada siswa Kelas IV SD 

Negeri 2 Laosu 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

intelektual bagi insan civitas akademika dalam memahami pentingnya aspek 
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pemilihan metode yang tepat dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas, 

khususnya pada mata pelajaran PAI di sekolah dasar.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

a. Bagi guru di SD, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran 

tentang perlunya pemilihan strategi dan metode mengajar yang tepat dalam 

melaksanakan pembelajaran 

b. Bagi siswa SD, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat dan 

minat siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI di kelas. 

c. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti pada bidang kajian yang sama, 

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi pembanding 

untuk kemudiaan ditelaah dan dikaji secara lebih komprehensip dan 

mendalam. 

 

F. Definisi Operasional 

Dalam rangka menghindari kekeliruan dalam memaknai maksud dan 

tujuan penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai 

berikut:  

1. Metode Index card match yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu teknik dalam menyajikan materi pelajaran yang dilakukan dengan 

cara bermain kartu pasangan, dimana anak dibagi dalam dua kelompok 
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besar, kelompok satu memegang kartu soal dan kelompok dua 

memegang kartu jawaban. Setiap siswa selanjutnya mencari 

pasangannya kemudian duduk berpasangan. 

2. Hasil belajar PAI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor nilai 

yang diperoleh siswa dalam evaluasi belajar yang menggambarkan 

tingkat penguasaan siswa pada materi pelajaran PAI di kelas. Hasil 

belajar siswa diperoleh melaui tes hasil belajar dengan menggunakan 

instrumen tes. Tes hasil belajar dilaksanakan pada setiap akhir siklus 

pembelajaran atau setelah treatmen dilakukan.  

 

 


