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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar, teratur secara sitematis yang 

dilakukan  oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi 

anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan 

(Daryanto, 2010). Karenanya, pendidikan memegang peranan yang sangat penting 

dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Menurut UU No. 

20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Republik Indonesia, 2003). 

 

Berdasarkan departemen pendidikan nasional tersebut, dapat dijelaskan 

bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia khususnya peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

dapat mengembangkan potensi dirinya dalam meningkatkan kompetensi kognitif, 

afektif maupun psikomotor yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan dalam 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

Pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran seorang guru dalam 

proses pembelajaran. Guru dituntut mampu menciptakan situasi pembelajaran 

yang kondusif yaitu pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan inovatif. Untuk 

menciptakan suasana tersebut tentunya tidak mudah karena banyak faktor yang 

dapat menjadi penghambat, faktor tersebut “bisa datang dari peserta didik yang 

cenderung pasif atau bahkan faktor dari guru sendiri yang kurang inovatif, 
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sehingga dalam kegiatan pembelajaran cenderung monoton. Hal ini akan 

membuat peserta didik merasa bosan dalam belajar” (Hamalik, 2002). 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, 

guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyajian informasi, tetapi juga harus 

mampu bertindak “sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih 

banyak memberikan kepada siswa untuk mencari sendiri informasi” (B.uno, 

2009). Sebagai pengajar, guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan 

keterampilan teknik mengajar serta menguasai bahan pelajaran yang akan 

disampaikannya kepada siswa. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata “sebagai 

pengajar yang melakukan transfer of knowledge, tetapi juga sebagai pendidik 

yang melakukan transfer of values dan sekaligus sebagai pembimbing yang 

memberikan pengarahan dan tuntunan siswa dalam belajar” (Sardiman, 2007). 

Dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik mampu 

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Jika dilihat dari daya tangkap 

terhadap pelajaran, pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang yang dipelajari, 

keterampilan belajar, tujuan belajar dan lain-lain, karena Setiap siswa mempunyai 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa agar siswa 

dapat mengembangkan kemampuan belajarnya.  

Setelah dilakukan penelusuran awal berupa wawancara dengan salah satu 

siswa di SD Negeri 92 Kendari yang mengemukakan bahwa Guru yang ada di 

SDN 92 Kendari  khususnya guru mata pelajaran IPS masih menggunakan metode 

mengajar yang monoton yang didominasi oleh metode ceramah. Kemudian, 

setelah menjelaskan materi, Siswa disuruh mencatat setiap pokok bahasan yang 
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diajarkan dan siswa diberikan tugas lalu mereka disuruh jawab dibuku masing-

masing sehingga hal tersebut membuat siswa merasa bosan dan jenuh dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap guru kelas IV SDN 92 

Kendari  mengemukakan bahwa :  

Setiap mata pelajaran yang termuat dalam pembelajaran tematik hasil 

belajarnya masih rendah, termasuk mata pelajaran IPS. Karena ketika 

proses pembelajaran berlangsung, sebagian siswa hanya bermain-main 

dalam kelas dan tidak memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan 

oleh guru. Siswa dituntut untuk memperoleh nilai ketuntasan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan sekolah khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) adalah apabila siswa memperoleh nila  ≥ 76. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai ulangan harian siswa diantaranya dari 23 siswa, yang 

mencapai KKM 76 adalah sebanyak 15 siswa atau sekitar 65,21%  dan 

yang tidak mencapai KKM sebanyak 8 siswa atau sekitar 34,78%. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut perlu mencari metode pembelajaran yang 

efektif sehingga dapat memperbaiki pembelajaran. Penerapan metode 

pembelajaran harus sesuai dan dapat memberikan pengalaman yang baru bagi 

siswa dan menciptakan suasana yang berbeda sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar yang akan dicapai. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah metode Index Card Match. Metode 

Index Card Match ini merupakan salah satu bagian dari metode pembelajaran 

aktif. Metode ini dikemas dalam suatu permainan menemukan pasangan kartu, 

dimana siswa dituntut aktif untuk menemukan pasangan dari kartu yang 

dimilikinya. Dengan begitu siswa menjadi terpacu semangat belajarnya sehingga 

dapat menemukan jawaban dari pertanyaan kartu indeks yang dimilikinya dan 

tentu saja dapat meningkatkan hasil belajar yang akan didapatkan oleh siswa. 

Selain itu dengan penggunaan metode ini akan menimbulkan interaksi siswa 
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dengan guru maupun siswa dengan siswa, sehingga pembelajaran yang 

berlangsung tidak hanya monoton dan satu arah saja.  

Dengan adanya beberapa masalah yang muncul di SD Negeri 92 Kendari  

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENERAPAN METODE 

INDEX CARD MATCH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

SISWA PADA PELAJARAN IPS KELAS IV SD NEGERI 92 KENDARI” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang perlu 

diidentifikasi yaitu sebagai berikut : 

1. Sebagian siswa tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan materi 

pelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Guru masih kurang menerapkan metode pembelajaran aktif serta media yang 

bervariasi. 

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 92 Kendari  

masih rendah. 

1.3  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran Index Card Match untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS di kelas IV  SD Negeri 92 Kendari? 

2. Apakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dapat meningkatkan 

melalui penerapan metode pembelajaran Index Card Match untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS di kelas IV SDN 92 Kendari? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Index Card Match dalam 

meningkatkan hasil belajar IPS di kelas IV SD Negeri 92 Kendari. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

kelas IV SD Negeri 92 Kendari  melalui penerapan metode pembelajaran 

Index Card Match 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoristis maupun praktis adapun manfaat tersebut sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi program studi pendidikan guru sekolah dasar, sebagai referensi 

atau acuan tentang upaya meningkatkan hasil belajar IPS dengan 

metode Index Card Match. 

b. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya 

yang akan megkaji masalah yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti 

Bagi peneliti calon pendidik, dapat menjadi bekal untuk terjun di dunia 

pendidikan. 

b. Bagi guru 
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Sebagai masukan bagi guru untuk dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dan efektif. 

c. Bagi siswa  

Memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar yang baik. 

d. Bagi sekolah 

Hasil penelitan ini akan memberikan informasi yang berharga terhadap 

upaya perbaikan pembelajaran sehingga dapat menunjang tercapainya 

terget kurikulum dan daya serap siswa yang diharapkan. Karena 

prestasi belajar siswa yang baik dapat menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap sekolah. 

1.6  Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atas maksut utama penulis dalam 

penggunaan judul, maka akan dijelaskan definisi istilah berikut: 

1. Metode Index Card Match  (mencari pasangan) adalah salah satu metode 

pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi masalah belajar siswa, yang 

dilakukan dengan cara bermain kartu pasangan, dimana guru mengajak 

peserta didik untuk menemukan jawaban yang cocok dengan pertanyaan yang 

sudah disiapkan. 

2. Hasil belajar yang dimaksud dalam pendidikan ini adalah nilai yang diperoleh 

siswa kelas IV SDN 92 Kendari  setelah mengikuti proses pembelajaran yang 

diajar melalui metodel pembelajaran Index Card Match yang diukur melalui 

tes hasil belajar. 
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3. Mata pelajaran IPS yang di maksud dalam pendidikan ini adalah mata 

pelajaran yang diajarkan pada peserta didik di tingkat sekolah dasar dan 

menengah, yang mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial dalam kehidupan 

masyarakat. 


