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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu mata pelajaran yang wajib 

ada dan diajarkan di sekolah. IPA merupakan ilmu yang berupaya untuk 

membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan 

pemahamannya mengenai alam sekitarnya dan membahas gejala-gejala alam 

(Samatoa, 2011: 3) . Mata pelajaran IPA adalah program untuk menanamkan dan 

mengembangkan pengetahuan,keterampilan, sikap dan nilai ilmiah pada siswa 

serta rasa mencintai dan menghargai kebesaran Sang Pencipta. Ketika 

mempelajarari IPA siswa dapat memahami hubungan dengan lingkungan sekitar 

dengan baik. Selain itu, mata pelajaran IPA juga penting diajarkan karena IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diujikan pada saat UAN (Ujian 

Akhir Nasional). Syarat untuk memenuhi syarat kelulusan UAN, maka wajib bagi 

siswa untuk memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini 

membuktikan bahwa hasil belajar IPA haruslah memenuhi KKM, tidak terkecuali 

ketetapan di SDN Ampeldento 02 Malang. Oleh sebab itu, sekolah dasar harus 

ada mata pelajaran tersebut untuk dijadikan salah satu mata pelajaran pokok, tidak 

terkecuali di SDN Ampeldento 02 Malang. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2012 di 

SDN Ampeldento 02 Malang, pada kelas IV semester 2 tahun ajaran 2011/ 2012 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi perubahan lingkungan 
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fisik. Tahun ajaran 2010/2011, persentase  jumlah siswa yang sudah tuntas hanya 

sebesar 46 % dan jumlah siswa yang belum tuntas sebesar 54% (lampiran 22: 

138), sedangkan menurut ketentuan sekolah kondisi idealnya 75% dari jumlah 

siswa yang memiliki ketuntasan belajar dengan KKM adalah 70, sedangkan pada 

tahun 2009/2010 jumlah siswa yang tuntas sebesar 50% dan yang belum tuntas 

sebesar 50% (lampiran 23: 139). Terdapat beberapa usaha untuk meningkatkan 

KKM yang dapat dilakukan ketika seorang guru ingin mengoptimalisasikan hasil 

belajar siswa secara akademi, diantaranya sebagai berikut: (1) pemilihan model 

pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik materi pelajaran 

sehinggga hasil belajar siswa maksimal, (2) penggunaan media yang tepat agar 

siswa dapat menyerap ilmu dengan baik, (3) penggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar agar siswa mengetahui manfaat lingkungan sekitarnya, (4) guru 

menyadarkan siswa bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan bukan keterpaksaan. 

 Usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh seorang guru di atas, penanganan 

yang sudah dilakukan adalah menyampaikan materi secara berulang dengan 

memanfaatkan di luar jam pelajaran yaitu jam pulang sekolah. Dalam seminggu 

ada dua kali pertemuan mata pelajaran tersebut yaitu selasa dan kamis, jadi 

bimbingan belajar yang dilakukan setelah jam pelajaran tersebut. Bimbingan 

belajar dilakukan setelah guru mengadakan ulangan harian, kemudian dilakukan 

remidial setelah dilaksanakannya bimbingan belajar. Hal ini tidak cukup 

membantu karena hasilnya hanya meningkatkan 6% saja dari siswa yang belum 

tuntas. Persentase jumlah yang tuntas 46% sedangkan yang tidak tuntas 54 %, 

kemudian setelah dilakukan bimbingan belajar yang tuntas menjadi 60% saja. 



3 
 

Menurut wali kelas IV, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kondisi 

seperti ini, antara lain : (1) kurang diperhatikannya penggunaan model 

pembelajaran yang mendukung untuk penyampaian materi sehingga siswa merasa 

jenuh ketika belajar, (2) kurangnya penguasaan materi yang dimiliki guru kelas 

tersebut karena di SDN Ampeldento 02 Malang ini kelas IV yang seharusnya 

adalah guru mata pelajaran disamakan dengan kelas rendah yang menggunakan 

guru kelas, (3) kurangnya waktu belajar siswa di rumah karena harus membantu 

orang tua sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. 

Lebih lanjut wali kelas IV menyatakan bahwa kondisi ini disebabkan antara 

lain: (1) siswa tidak mangusai bahasa Indonesia dengan baik karena lokasi sekolah 

dan rumah tempat tinggal yang berada di desa, (2) model pembelajaran  kurang 

diperhatikan sehingga siswa belajar secara abstrak dan monoton sedangkan 

konsep materi ini harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, (3) kurangnya 

perhatian dari keluarga karena sebagian besar orang tua mereka bekerja sebagai 

buruh pabrik rokok sehingga tidak adanya perhatian yang diberikan kepada anak 

ketika mengalami kesulitan dalam belajarnya sehingga tidak ada waktu bagi siswa 

untuk mendalami atau mengulas pelajaran yang didapat dari sekolah. berdasara 

dari faktor-faktor tersebut, adalah wajar jika hasil belajar siswa tidak memenuhi 

KKM, Hal ini merupakan masalah yang harus ditemukan solusinya. 

Salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan adalah index card 

match. Penerapan model pembelajaran tersebut yang merupakan bagian dari 

pembelajaran aktif yaitu mencari pasangan kartu, sehingga pembelajaran tidak 

membosankan. Cara tersebut memudahkan siswa memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 
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Pembelajaran aktif menurut Silberman (dalam Asmani, 65: 2012) 

dimaksudkan bahwa siswa akan belajar mengemukakan ide-ide yang mereka 

punya dengan memecahkan masalah yang ada di kelas serta menerapkan apa yang 

mereka pelajari di kelas bersama gurunya. Belajar aktif adalah belajar dengan 

cepat dan menyenangkan di dalam kelas. belajar aktif juga adalah belajar yang 

memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuannya sendiri tanpa harus mendapat 

kucuran ceramah dari gurunya. Oleh karena itu, siswa harus aktif menjawab, 

bertanya dan melakukan sendiri agar pengetahuan yang di dapat adalah dari diri 

mereka sendiri bukan dari orang lain atau gurunya. Cara belajar aktif 

memungkinkan siswa mendapat pengetahuan yang mereka alami sendiri sehingga 

mereka tidak akan dengan mudah lupa dengan apa yang mreka lakukan, sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar yang mereka dapat. 

Penjelasan di atas menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran index 

card match diharapkan aktivitas belajar siswa semakin meningkat, karena model 

pembelajaran ini memungkinkan siswa menjadi sentral pembelajaran di kelas. 

Siswa bukan lagi menerima kucuran informasi yang diberikan oleh guru. Siswa 

mencari pasangan kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban dengan 

memperhatikan terlebih dahulu instruksi yang disampaikan oleh guru. Model 

pembelajaran seperti ini tidak hanya bermanfaat meningkatkan aktivitas siswa, 

tetapi juga dapat mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan, akan 

tetapi dengan cara yang menyenangkan dan menggembirakan (Silberman, 2011: 

240). Sehingga model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

balajar siswa. Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari gurunya, akan 
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tetapi mendapatkan pengetahuan dari pembelajaran yang mereka alami sendiri 

sehingga hasil akhir dari pembelajaran ini yaitu peningkatan hasil belajar siswa. 

Sesuai pertimbangan tersebut, untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka 

peneliti tertarik untuk menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan 

dengan judul “Penerapan model pembelajaran index card match untuk 

meningkatkan hasil belajar terhadap materi perubahan lingkungan fisik siswa 

kelas IV SDN Ampeldento 02 Malang”. Model pembelajaran tersebut pada 

penelitian ini digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi 

perubahan lingkungan  pada mata pelajaran IPA. 

 

B. Fokus Masalah 

Uraian di atas menegaskan fokus masalah pada permasalahan ini adalah 

rendahnya nilai mata pelajaran IPA pada kelas IV di SDN Ampeldento 02, oleh 

karena itu peneliti akan menerapkan model pembelajaran index card match, 

karena model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran index card match terhadap materi 

perubahan lingkungan fisik siswa kelas IV SDN Ampeldento 02 Malang? 

2. Bagaimana hasil penerapan model pembelajaran index card match dapat 

meningkatkan hasil belajar terhadap materi perubahan lingkungan fisik siswa 

kelas IV SDN Ampeldento 02 Malang? 
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D. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang akan 

dicapai, tidak terkecuali penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan, 

tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai pula. Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran index card match terhadap 

materi perubahan lingkungan fisik siswa kelas IV SDN Ampeldento 02 

Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil penerapan model pembelajaran index card match dapat 

meningkatkan hasil belajar terhadap materi perubahan lingkungan fisik siswa 

kelas IV SDN Ampeldento 02 Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat yang akan 

dicapai. Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti, tentunya 

memiliki manfaat yang diperoleh setelah penelitian dilaksanakan. Manfaat 

penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan dan 

manfaat secara praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan bagi pengembangan pengetahuan khususnya peningkatan hasil belajar 

siswa dalam IPA dapat menggunakan model pembelajaran index card match, akan 

tetapi perlu adanya kajian teoritis yang melengkapi dasar penelitian selanjutnya. 

Sedangkan manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan gambaran bahwa 

penerapan model pembelajaran index card match dapat dijadikan alternatif model 

pembelajaran yang dapat  meningkatkan hasil belajar. 

 



7 
 

F. Batasan Istilah 

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang digunakan antara lain: 

1) Index card match adalah dikenal juga dengan istilah “mencari pasangan 

kartu”. Model ini berpotensi membuat siswa senang. Unsur permainan yang 

terkandung dalam index card match tentunya membuat pembelajaran tidak 

membosankan. Tentu saja penjelasan aturan permainan diberikan kepada 

siswa agar pembelajran lebih efektif. Index card match sangat tepat 

digunakan untuk mengulangi mata pelajaran yang telah diberikan 

sebelumnya. 

2) Hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan 

alat pengukuran yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes 

tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. 

3) Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli 

berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan 

suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk 

suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 

telah terencana dan tersusun sebelumnya. 

4) Peningkatan adalah proses perbuatan, cara meningkatkan, usaha dan 

sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

 


