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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Deskripsi Data 

2.1.1 Hakikat Metode Pembelajaran Index Card Match 

2.1.1.1  Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran 

(Suwartiani, 2017). Oleh karena itu, peranan metode pembelajaran sebagai alat 

untuk menciptakan proses mengajar dan belajar. Dengan metode ini diharapkan 

tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar 

guru, dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Proses interaksi ini akan 

berjalan dengan lancar jika siswa banyak berperan aktif, oleh sebab itu metode 

pembelajaran yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar 

siswa.  

Merencanakan pembelajaran tidak terlepas dari penerapan metode 

pembelajaran yang merupakan perantara dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada peserta didik. Penerapan metode pembelajaran juga 

merupakan perantara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran 

terdiri dari berbagai variasi. Guru dapat menerapkan  beberapa variasi dari metode 

pembelajaran disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik peserta didik. 

Hal terpenting dari penerapan metode pembelajaran adalah guru mampu 

menguasai langkah-langkah dari metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah “suatu cara atau jalan yang harus dilalui di 

dalam mengajar” (Slameto, 2010). Pada proses pembelajaran untuk 
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menyampaikan materi yang akan diberikan oleh guru kepada peserta didik 

dibutuhkan cara yang tepat agar penyampaikan materi dapat maksimal diserap 

peserta didik, cara tersebut seringkali disebut dengan metode, tahap atau 

pendekatan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan 

guru, sehingga dalam menjalankan fungsinya, metode merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Sireger, Evelin, dan Hartin, 2010).  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk berinteraksi atau 

menyampaikan materi pembelajaran terhadap siswa agar tecapai interaksi 

edukatif. Metode pembelajaran merupakan sarana penunjang bagi pendidik untuk 

menyampaikan informasi kepada peserta didik dengan cara yang bisa dengan 

mudah peserta didik mengerti dan memahami pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar nantinya.  

2.1.1.2 Pengertian Metode Pembelajaran Index Card Match 

Metode Index card match merupakan cara yang menyenangkan dan aktif 

untuk mengkaji materi pembelajaran. Para peserta bermain dalam sebuah kuis dan 

berpasangan (Silberman, 2010). Sedangkan menurut Lestari, metode index card 

match adalah pemecahan masalah yang digunakan dalam meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Metode index cart match dapat memupuk kerja sama 

siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu-kartu indeks yang 

ada di tangan mereka. Proses pembelajaran ini lebih menarik karena siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan (Sumayana, 2015). Dengan demikian, metode index card 

match adalah suatu cara pembelajaran aktif untuk meninjau ulang materi  
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pelajaran dengan teknik mencari pasangan kartu indeks yang merupakan jawaban 

atau soal sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. Index Card Match merupakan strategi pembelajaran yang 

menuntut peserta didik untuk bekerja sama dan dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab peserta didik atas apa yang dipelajari dengan cara yang 

menyenangkan. Kegiatan belajar bersama ini dapat membantu memacu belajar 

aktif dan kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerja sama kelompok 

kecil yang memungkinkan untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi 

(Putri Cahaya Situmorang dan Uswatun Hasanah, 2016). 

Dengan demikian metode ini membuat siswa terbiasa aktif mengikuti 

pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat. Metode pembelajaran Index 

Card Match dapat melatih pola pikir siswa karena dengan metode ini siswa di 

latih kecepatan berfikirnya dalam mempelajari suatu konsep atau topik melalui 

pencarian kartu jawaban atau kartu soal, setiap siswa pasti mendapat pasangan 

kartu yang cocok lalu mendiskusikan hasil pencarian pasangan kartu yang sudah 

dicocokkan oleh siswa bersama pasangannya dan siswa lainnya. Dengan 

mendiskusikan bersama pasangannya maka siswa akan lebih mengerti dengan 

konsep materi yang sedang dipelajari. Karena pembelajaran ini dilakukan dalam 

suasana yang menyenangkan, maka diharapkan dapat meningkatkan semangat dan 

aktivitas siswa dalam belajar. Adapun tujuan metode Index Card Match ini adalah 

untuk melatih peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya 

terhadap suatu materi pokok. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran index card match adalah cara-cara yang dilakukan oleh guru untuk 
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meninjau kembali materi yang telah dipelajari dengan mencari kartu pasangan. 

Metode index card match juga merupakan cara untuk membuat pembelajaran 

tetap melekat dalam pikiran peserta didik. 

2.1.1.3  Fungsi Index Card Match 

Fungsi metode index card match ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan minat belajar agar anak-anak lebih cermat dalam  

pembelajaran 

b. Anak akan lebih mudah dalam memahami suatu materi 

c. Tidak merasa kejenuhan dalam pembelajara (Mafrudah, 2018). 

 

2.1.1.4   Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran Index Card 

Match 

Suprijono (2013) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode Index Card Match yaitu sebagai berikut: 

1. Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di 

dalam kelas.  

2. Bagilah kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

3. Pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan di 

belajarkan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan. 

4. Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah di buat. 

5. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara pertanyaan 

dan jawaban. 

6. Setiap siswa di beri satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas 

yang dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan 

pertanyaan dan separuh yang lain akan mendapatkan jawaban. 

7. Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 

yang sudah menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk 

duduk berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak memberi materi 

yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. 

8. Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, 

mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk 

membacakan pertanyaan yang diperoleh dengan keras kepada teman-

temannya yang lain. Selanjutnnya, pertanyaan tersebut di jawab oleh 

pasangannya. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan 

kesimpulan. (h.120) 
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Langkah-langkah metode pembelajaran index card match menurut Hisyam 

Zaini (2008) adalah sebagai berikut: 

1. Guru membuat potongan-potongan kertas sejumlah siswa yang ada di  

dalam kelas. 

2. Bagi jumlah kertas tersebut kedalam dua bagian yang sama. 

3. Tulis pertanyaan tentang materi yang tela diberikan pada setengah   

bagian kertas yang telah di siapkan. Setiap kertas berisi satu 

pertanyaan. 

4. Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan- 

pertanyaan yang telah dibuat tadi. 

5. Kocok semua kertas sehingga tercampur antara soal dengan jawaban. 

6. Beri setiap siswa satu kertas. 

7. Minta siswa untuk mencari pasangan mereka. Jika ada yang suda 

menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk atau berdiri 

berdekatan. 

8. Setelah  semua  semua  siswa  berdekatan  dan  duduk  sesuai dengan  

pasangan, setiap pasangan secara bergantian membaca soal yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya 

soal tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan lain. 

9. Akhiri proses ini   dengan  membuat  klarifikasi dan kesimpulan. 

(h.66) 

 

Berdasarkan langkah-langkah metode pembelajaran Index Card Match  

yang  dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti berpendapat bahwa langkah-

langkah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan metode pembelajaran Index Card 

Match dimulai dengan membuat potongan- potongan kertas berpasangan yang 

isinya separuh dari jumlah potongan kertas berisi pertanyaan dan separuhnya lagi 

berisi jawaban dengan benar. 

Selanjutnya kartu yang terbuat dari potongan kertas tersebut diaduk dan 

dibagikan secara acak kepada siswa. Setelah semua siswa mendapat satu potong 

kartu ditugaskan untuk mecari pasangan yang sesuai dari pertanyaan dengan 

jawaban, pasangan yang telah  menemukan pasangan kemudian bergantian maju 

kedepan kelas untuk membacakan pertanyaan dengan jelas kepada teman yang 

lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan lain. Seterunya semua 
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pasangan menyampaikan hasil pertanyaan dan jawaban secara tertib yang diakhiri      

dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan sesuai dengan pendapat Hisyam 

Zaini. Maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian adalah langkah-

langkah menurut Hisyam Zaini. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa strategi  

index card match adalah strategi untuk mengingat  kembali apa yang telah mereka 

pelajari dan menguji pengetahuan serta kemampuan mereka dengan teknik 

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Metode yang  

akan digunakan dalam penelitian adalah metode index card march menurut 

Hisyam Zaini. Karena metode ini sesuai dengan suasana dan keadaan kelas IV 

SDN 92 Kendari. 

2.1.1.5  Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Index Card Match 

a. Kelebihan Pembelajaran Index Card Match  

1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar   mengajar. 

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 bersama pengamat dan pemain. 

 

b. Kelemahan Pembelajaran Index Card Match 

1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan 

tugas dan prestasi.  

2) Guru harus meluangkan waktu yang lebih lama untuk membuat 

persiapan. 

3) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang 

memadai dalam hal pengelolaan kelas. 

4) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk 

bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 

5) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas 

(Suprijono, 2013). 
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2.1.2 Hasil Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Hasil belajar 

Hasil belajar yaitu “pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung 

menetap dari ranah kognitif, afektif dan psikomotoris  dari proses belajar yang 

dilakukan dalam waktu tertentu” (Jihad, A. dan Abdul Haris, 2012). Menurut 

Dimyanti dan Mudjiono (2013) hasil  belajar “merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar”. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya puncak proses belajar. (h.3) 

Secara sederhana yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

“kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar (Ariska Destia 

Putri, Syofnidah Ifriati, 2016).” Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, 

biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar 

adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

intruksioanal.  

Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan 

yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana dikemukakan 

oleh sunal dalam Ahmad Susanto (2013) bahwa evaluai merupakan proses 

penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa efektif suatu 

program telah memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, dengan dilakukannya 

evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan Feedback dan tindak lanjut, atau 

bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan prestasi belajar 
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siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

sikap dan keterampilan. Dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa mencakup 

segala hal yang dipelajari disekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan siswa. (h.5) 

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru 

tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui 

kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut, guru dapat menyusun dan 

membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas 

maupun individu (Rusman, 2017). 

Dari berbagai defenisi di atas dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran dalam waktu tertentu baik berupa perubahan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik kemudian akan di ukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan 

dalam angka atau pertanyaan serta merubah perilaku secara keseluruhan dalam 

interaksi antara individu dengan lingkungan dari hasil pengalamannya sendiri. 

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari 

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

a.  Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri anak 

yang dapat mempengaruhi akademik anak seperti faktor psikologis. Adapun 

faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor 
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Intelegence (Kecerdasan) dan faktor sikap. Pada umumnya, prestasi belajar yang 

ditampilkan siswa berkaitan dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. 

Intelegence (Kecerdasan) sangat mempengaruhi akademik seorang siswa, 

dimana siswa yang memiliki 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 sesuatu yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf 

kecerdasan yang rendah memiliki prestasi yang tinggi, begitupun sebaliknya 

(Suharsimi Arikunto Dan Safridun, 2004). Kemampuan Intelegence merupakan 

potensi dasar bagi pencapaian hasil belajar yang dibawa sejak lahir (Susanto, 

2013). 

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 positif terhadap pelajaran di sekolah merupakan langkah 

awal yang baik dalam proses pembelajaran di sekolah (Sudjana, 2007). 

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 

Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan 

pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang, dan 

tentu saja merupakan faktor pertama dan utama pula dalam menentukan 

keberhasilan belajar seseorang. 
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Kondisi lingkungan keluarga yang sangat menentukan keberhasilan belajar 

seseorang diantaranya ialah adanya hubungan yang harmonis diantara sesama 

anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, 

keadaan ekonomi keluarga yang cukup memadai, suasana lingkungan rumah yang 

cukup tenang, adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan 

proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. 

2) Faktor Lingkungan Sekolah 

Satu hal yang paling mutlak harus ada di sekolah untuk menunjang 

keberhasilan belajar adalah adanya tata tertib dan disiplin yang ditegakkan secara 

konsekuen dan konsisten. Disiplin tersebut harus ditegakkan secara menyeluruh 

dari pimpinan sekolah yang bersangkutan, para guru, para siswa, sampai 

karyawan sekolah lainnya. Dengan cara seperti inilah proses belajar akan dapat 

berjalan dengan baik. 

Kondisi Lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi kondisi belajar 

antara lain adalah adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup memadai 

sesuai dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup 

lengkap, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya proses 

belajar yang baik, adanya teman yang baik, adanya keharmonisan hubungan 

diantara semua personil sekolah (Malinda, 2018). 

Selain itu, 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 senang akan pelajaran, maka 
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kemampuan akademik siswa akan cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut 

tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran (Sudjana, 2007). 

3) Faktor Lingkungan Masyarakat 

Faktor Lingkungan masyarakat disebut juga sebagai faktor lingkungan 

sekitar siswa dimana ia tinggal. Faktor lingkungan masyarakat ini juga 

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan siswa. Diantaranya yaitu kegiatan 

siswa dalam masyarakat dan teman bergaul (Marbun, 2018). Dalam masyarakat 

terdapat berbagai macam tingkah laku manusia dan berbagai macam latar 

belakang pendidikan. Oleh karena itu, pantaslah dalam dunia pendidikan 

lingkungan masyarakat pun ikut memengaruhi kepribadian siswa (Susanto, 2013). 

2.1.3 Konsep Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.3.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil 

kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam 

sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum 

tersebut, IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada 

jenjang sekolah dasar dan menengah. 

Sapriya mengemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan sebuah 

nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi 

serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Sedangkan menurut Ross, studi sosial 

dalam arti luas yaitu persiapan kaum muda agar mereka memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam 

masyarakat (Siska, 2016). 



 
 

19 
 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah mata pelajaran 

yang diajarkan pada peserta didik ditingkat sekolah dasar dan menengah, yang 

mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial dalam kehidupan masyarakat. 

2.1.3.2 Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan pendidikan IPS diarahkan pada proses pengembangan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap positif, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-

hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Permendiknas No.22 Tahun 2006 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran 

IPS, yaitu agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitemen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global 

(BSNP, Permendiknas RI, 2006). 

 

2.1.3.3 Fungsi IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) selain mempunyai tujuan membentuk 

warga negara yang baik, dengan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan kehidupan dimasyarakat, juga memiliki fungsi aplikatif fungsi 

yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan. Fungsi ilmu 

pengetahuan sosial sebagai pendidikan, selain memberikan bekal pengetahuan dan 

keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud keterampilan 

sosial, yaitu keterampilan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 

kepentingan hidup masyarakat, seperti bekerja sama, gotong royong, tolong 
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menolong sesama umat manusia, dan melakukan tindakan dalam memecahkan 

persoalan sosial masyarakat. Sedangkan keterampilan intelektual dalam ilmu 

pengetahuan sosial adalah keterampilan berpikir, kecepatan dalam memanfaatkan 

pikiran, cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan sosial di masyarakat. 

Menurut sumaatmadja dalam bukunya Rasimin (2012), fungsi ilmu 

pengetahuan sosial sebagai program pendidikan adalah mengembangkan 

perhatian dan kepedulian sosial siswa terhadap kehidupan di masyarakat dan 

bermasyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi ilmu pengetahuan 

sosial sebagai pendidikan adalah membina siswa menjadi warga negara yang baik 

yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna 

bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara. Mengingat bahwa 

kehidupan di masyarakat dan bermasyarakat berkembang secara terus menerus, 

maka landasan pengembangan ilmu pengetauan sosial sebagai program 

pendidikan harus di sesuaikan dengan tuntutan dan perubahan sekaligus kemajuan 

masyarakat. 
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2.2  Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

NO Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Si Ngurah 

Putu Suta 

Prawira 

Pengaruh Penerapan 

Strategi 

Pembelajaran Aktif 

Tipe Index Card 

Match Terhadap 

Hasil Belajar IPS 

Siswa SD 

Hasil  penelitian ini 

menunjukkan hasil analisis 

dengan uji-t. Hasil uji 

hipotesis dengan uji-t 

menunjukkan thitung = 

2.708, sedangkan ttabel 

dengan dk = 67 dan taraf 

signifikan 5% didapat 

angka batas penolakan 

hipotesis 2.00. 

Berdasarkan kriteria 

pengujian, thitung > ttabel  

(2.708 > 2.00), sehingga 

Ha diterima dan H0 

Persamaannya terdapat pada 

model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model 

pembelajaran index card 

match dan mata pelajaran 

ips 

Perbedaannya terdapat pada 

tempat, subjek  penelitian, Si 

Ngurah Putu Suta Prawira 

melakukan penelitian di Gugus III 

Mengwi, Bandung dan subjek 

penelitian pada siswa kelas V. 

sedangkan penelitian ini 

dilaksanakan di SD 92 Kendari 

pada siswa kelas IV. 
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ditolak. Ini berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan 

hasil belajar IPS antara 

siswa yang belajar melalui 

strategi pembelajaran aktif 

tipe Index Card Match 

dengan siswa yang belajar 

melalui pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran aktif 

tipe Index Card Match 

berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas V 

Gugus III Mengwi, 

Badung Tahun Pelajaran 

2013/2014 (Si Ngurah 

Putu Suta Prawira, Siti 
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Zulaika, I Gst Agung Oka 

Negara, 2014). 

2. Agung 

Prasetyo 

Penerapan Hasil 

Belajar Matematika 

Melalui Penerapan 

Strategi 

Pembelajaran Index 

Card Match Bagi 

Siswa Kelas V SDN 

32 Mataram Tahun 

pelajaran 2016/2017 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan 

aktivitas belajar yang 

berkategori aktif pada 

siklus I dan berlanjut  

siklus  II  yang  

mendapatkan  kategori  

aktif.  Rata-rata  hasil 

belajar siswa  pada  siklus  

I sebesar 74,48 dan pada 

siklus II sebesar 84,48. 

Hasil belajar siswa 

menunjukkan terjadi 

peningkatan dari siklus 

dengan siswa yang tuntas 

Persamaannya terdapat pada 

model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model 

pembelajaran index card 

match. 

Perbedaannya terdapat pada 

tempat penelitian, subjek 

penelitian, dan mata pelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Agung Prasetyo dilaksanakan di 

SDN 32 Mataram pada siswa 

kelas V, dan pada mata pelajaran 

Matematika. Sedangkan penelitian 

ini dilaksanakan di SD 92 Kendari 

pada siswa kelas IV dan pada 

mata pelajaran IPS. 
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sebanyak 19 siswa dengan 

ketuntasan klasikal 66%, 

dan pada siklus II yang 

tuntas sebanyak 25 siswa 

dengan ketuntasan 86% 

(Prasetyo, 2016/2017). 

3. Dalilah 

Nopani 

peningkatan 

aktivitas belajar 

siswa melalui 

metode 

pembelajaran Index 

Card Match pada 

mata pelajaran IPS 

kelas VIII A SMP 

Negeri 15 

Yogyakarta tahun 

ajaran 2012/2013” 

penerapan metode 

pembelajaran Index Card 

Match dapat meningkatkan 

aktifitas belajar siswa. Hal 

tersebut dapat di buktikan 

dengan adanya 

peningkatan rata-rata 

persentase indikator 

aktivitas belajar siswa 

pada siklus II dan siklus 

III. Pada siklus I rata-rata 

persentase indikator 

Persamaannya terdapat pada 

metode pembelajaran yang 

digunakan yaitu metode 

pembelajaran index card 

match. 

Perbedaannya terdapat pada 

tempat penelitian dan subjek 

penelitian. Dalilah Nopani 

melakukan penelitian di SMP 

Negeri 15 Yogyakarta pada siswa 

kelas VIII A SMP. Sedangkan 

penelitian ini dilaksanakan di SD 

92 Kendari pada siswa kelas IV. 
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aktivitas belajar adalah 

62%. Pada siklus II 

meningkat sebesar 9% 

menjadi 71%. Pada siklus 

III menjadi 85% atau 

mengalami peningkatan 

sebesar 14% dari siklus ke 

II. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting menciptakan suatu 

kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa supaya bersemangat 

melakukan aktifitas belajar. Dengan proses pembelajaran yang bervariasi dan 

menumbuhkan daya tarik pada siswa maka di harapkan pada akhirnya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pengamatan di kelas IV SDN 92 Kendari  pembelajaran IPS 

terasa monoton, menggunakan metode pembelajaran konvensional, sedangkan 

prestasi belajar IPS juga rendah. Metode pembelajaran index card match 

diharapkan dapat memecahkan masalah ini sehingga proses pembelajaran di kelas 

tidak lagi monoton sehingga prestasi belajar IPS siswa juga akan meningkat. 

Berikut langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang peneliti tawarkan dapat 

di lihat skema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Kondisi Awal Tindakan Kondisi Akhir 

Model pembelajaran guru 

kurang bervariasi, dan guru 

tidak menggunakan metode 

dalam pembelajaran 

sehingga siswa kurang 

aktif dan kurang 

berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Sehingga 

menyebabkan hasil belajar 

siswa rendah 

Menerapkan 

metode 

pembelajaran 

index card 

match 

Siswa aktif 

dan 

berpartisipasi 

dalam proses 

pembelajaran 

Hasil belajar siswa meningkat 
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Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa pada kondisi awal proses 

pembelajaran masih didominasi oleh guru yang hanya ceramah yang tidak 

menggunakan model pembelajaran bervariasi, dan guru tidak menggunakan serta 

memanfaatkan metode pada saat proses pembelajaran. Sehingga siswa tidak aktif 

dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran, hal ini dapat mengakibatkan hasil 

belajar siswa rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya tindakan 

yang sesuai dengan menerapkan metode pembelajaran Index Card Match.  

Melalui metode pembelajaran Index Card Match tersebut diharapkan siswa 

dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

pada kondisi akhir hasil belajar siswa meningkat. 

4.2     Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS dapat meningkat melalui penerapan metode 

pembelajaran Index Card Match kelas IV SDN 92 Kendari. 


