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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh 

suatu negara untuk berkembang dan bersaing dengan negara lain. Jika suatu 

negara memiliki sistem pendidikan yang buruk atau suatu negara kurang 

memperhatikan pendidikan di negaranya, maka negara tersebut akan tertinggal 

oleh negara-negara lain. Hal ini juga mendasari tujuan pendidikan di Negara 

Indonesia sebagai wujud pembangunan masyarakat dan negara. Menurut UU no 

20 tahun 2003 pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terncana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pendidikan secara 

aktif menggembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual 

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

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Sisdiknas,2003:11).  

Sebenarnya tujuan pendidikan pada Sisdiknas di atas memiliki makna 

,yakni pendidikan yang dilakukan dapat merubah berbagai aspek dalam individu 

seseorang menjadi lebih baik dan memiliki manfaat bagi kehidupan individu 

tersebut bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, keberadaan 

sisdiknas juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan 

masyarakat yang cerdas, pandai, berilmu pengetahuan yang luas, berjiwa 

demokratis. Dalam pencapaian tujuan Sisdiknas tersebut, semua perangkat dalam 

dunia pendidikan harus pula menjadi cakap, berilmu, kreatif dan bertanggung 
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jawab. perangkat tersebut adalah komponen pendidikan, meliputi guru, perangkat 

penunjang, media, metode, Stakeholderkein, lembaga pendidikan dan semua yang 

memiliki pemikiran dan sumbangsih dalam dunia pendidikan.  

Salah satu komponen pendidikan tersebut yang mengambil porsi paling 

utama adalah Guru. Guru memiliki kompleksitas sebagai ujung tombak 

pendidikan di Indonesia. Guru menjadi yang utama memikul tanggung jawab 

pencapaian tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam sisdiknas. Sehingga 

dapat dikatakan agar siswa berkembang menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab guru harus memiliki kompetensi yang komplek tersebut. Guru harus 

berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. 

Salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran adalah Pemilihan dan 

penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dilakukan pada 

setiap mata pelajaran. Namun keberadaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan 

pada mata pelajaran tersebut. Sebuah media pembelajaran mungkin memiliki 

fungsi untuk menjembatani konseptual materi dengan pola pikir anak pada satu 

pelajaran, akan tetapi apabila dikaitkan dengan pelajaran lain bisa saja tidak 

memiliki nilai manfaat apa-apa. Hal ini lebih disebabkan oleh karakteristik setiap 

pelajaran berbeda-beda sehingga penggunaan media juga berbeda.  

Salah satu contoh pentingnya peranan Media Pembelajaran pada mata 

pelajaran IPA. Pembelajaran IPA yang merupakan pembelajaran bersifat 

pengamatan akan fenomena alam akan lebih mudah diajarkan apabila siswa 

mengalami sendiri atau menggunakan media. Dengan adanya pengamatan ini 
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pembelajaran akan menjadi bermakna karena siswa mampu mengkonstruksi 

pemahamannya akan konsep konsep IPA menjadi lebih mudah daripada harus 

disuruh membaca, mengingat dan berimajinasi. 

Kenyataan akan pentingnya penggunaan Media Pembelajaran sepertinya 

tidak benar-benar dipahami di lapangan. Peneliti sebagai salah satu tenaga 

pendidik di SDN Bocek 03 melihat bahwasannya banyak guru di SDN Bocek 03 

sebagai salah satu pemangku kebijakan pelaksana tujuan pendidikan, belum 

sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran untuk mengajarkan IPA. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SDN Bocek 03 

Karangploso pada tanggal 29 Maret 2016 yang lalu, diketahui bahwa aktivitas 

belajar IPA Kelas III di SDN Bocek 03 Karangploso rendah. Hal ini ditunjukan 

dengan minat belajar siswa pada saat mengikuti pembelajaran saat kurang. Siswa 

kurang antusias mengikuti pelajaran, sering menguap ketika guru berceramah di 

depan, siswa asyik mengobrol dengan temannya tanpa menghiraukan guru, dan 

beberapa siswa sering ijin ke belakang.  

Selain aktivitas belajar rendah, siswa kelas III SDN Bocek 03 juga 

memiliki hasil belajar yang juga rendah. Dari 30 siswa dalam satu kelas yang 

telah mengerjakan soal mata pelajaran IPA, hanya 48% atau 14 orang yang tuntas 

diatas nilai standar ketuntasan minimal (75). Hal ini disebabkan karena metode 

pembelajaran yang ditetapkan guru berpacu  pada pengajaran konvensional 

sehingga  menyebabkan siswa kurang mandiri dan daya kreativitasnya. 

 Pada pengajaran konvisional guru berdiri di depan kelas mendominasi 

seluruh kgiatan pembelajaran dan berceramah panjang lebar tentang materi yang 

sedang dibahas, sedangkan siswa hanya sebagai objek pasif dalm kegiatan 
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pembelajaran tersebut. Keadaan seperti ini membuat siswa yang belajar secara 

individu kurang melibatkan interaksi sosial sehingga menimbulkan kebosanan 

siswa yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar IPA siswa.  

Untuk mengatasi masalah di atas, perlu dikembangkan metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat dan aktivitas siswa salah 

satunya ialah penerapan metode belajar aktif tipe Index Card Match (ICM).  

Metode belajar aktif Tipe Index Card Match merupakan metode pengulangan 

(peninjauan kembali) materi, sehingga siswa dapat meningkatkan kembali materi 

yang sudah dipelajarinya. Alasan penggunaan metode tersebut adalah Index Card 

Match mudah diaplikasikan kepada siswa kelas III terutama pada mata pelajaran 

IPA. 

Dalam metode pembelajaran Index Card Match siswa dituntut untuk 

menguasai dan memhami konsep melalui pencarian kartu Index, dimana kartu 

Index terdiri dari dua bagian yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Setiap siswa 

memiliki kesempatan untuk memperoleh satu buah kartu. Dalam hal ini siswa 

diminta mencari pasangan dari kartu yang diperolehnya. Siswa yang mendapatkan 

kartu soal mencari siswa yang memiliki kartu jawaban, demikian sebaiknya. 

Metode pembelajaran ini mengandung unsur permainan sehingga diharapkan 

siswa tidak bosan dalam belajar IPA.  

Berdasarkan uraian diatas, masalah ini penting untuk diteliti sehingga 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Metode 

Index Card Match (ICM) Untuk Meningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

IPA Pada Siswa Kelas III SDN Bocek 03 Karangploso.  
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1.2 Fokus Masalah  

Permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPA kelas III SDN Bocek 03 

Karangploso adalah adanya siswa yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Hasil belajar yang dicapai siswa belum mencapai kriteria ketuntsan  minimal  

sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah yakni sebesar 75.  

 Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka perlu diterapkannya 

metode yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Metode yang dapat 

digunakan untuk membuat siswa lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru adalah metode index card match . Metode index crad 

match akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi hubungan antara 

keadaan awan dan cuaca pada siswa kelas III di SDN Bocek 03 Karangploso.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di 

atas, rumusan masalah pada peneliti ini adalah  

1.3.1 Bagaimana pelaksanaan metode Index Card Match dalam meningkatkan 

aktivitas  siswa IPA pada siswa kelas III SDN Bocek 03 ?  

1.3.2 Bagaimana hasil pelaksanaan metode index card match terhadap Aktivtias 

dan Hasil belajar IPA siswa kelas III SDN Bocek 03 ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan atau aktivitas yang disadari pasti mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Mendiskripsikan pelaksanaan metode Index Card Match dalam 

meningkatkan aktivitas  siswa IPA pada siswa kelas III SDN Bocek 03. 
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1.4.2 Mendiskripsikan hasil pelaksanaan metode index card match terhadap 

Aktivtias dan Hasil belajar IPA siswa kelas III SDN Bocek 03. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh seseorang haruslah bermanfaat bagi orang 

lain, karena itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian yang 

peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis.   

1.5.1 Manfaat Teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan inovasi baru 

dalam penyampaian pembelajaran IPA . Selain itu, hasil dari penelitian 

dapat dijadikan acuan maupun pedoman dalam penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

manfaat praktis bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa dan bagi peneliti. Bagi 

sekolah, diharapkan dengan adanya penelitian ini SDN Bocek 03 

Karangploso mampu meningkatkan hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pelajaran menggunakan metode Index Card Match pada pembelajaran 

IPA. Sedangkan bagi guru, akan menambah variasi mengajar dalam 

memilih dan menggunakan metode-metode mengajar IPA sehingga terjadi 

perbaikan dan peningkatan efektifitas pembelajaran di kelas 
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Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan antusias 

dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran IPA 

lebih bermakna dan menyenangkan serta mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa agar  lebih tanggap dan cermat. Manfaat bagi peneliti, peneliti akan 

mendapatkan pengalaman tentang “Penerapan Metode Index Card Match pada 

pembelajaran IPA  peneliti juga akan mengetahui bentuk pelaksaaan metode 

pembelajaran tersebut terhadap hasil belajar siswa. 

 

1.6 Penegasan Istilah  

Menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka 

perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah yang berada pada judul. Adapun 

batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan PTK ini adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah diterapkan (Fathurrohman, 2010: 15). 

1.6.2 Metode index card match adlah metode “ mencari pasangan “ cukup 

menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang 

telah diberikan sebelumnya (Suprijono, 2009 :120 ). 

1.6.3 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiiki setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2011 :22). 

1.6.4 IPA adalah Menurut Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan makna 

alam dari berbagai fenomena, perilaku, dan karakteristik yang dilemas 

menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses 

ilmiah yang dilakukan manusia. (Setyono,2015 :2) . 
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1.6.5 Materi Kelestarian dan Pemeliharaan Alam adalah segala sesuatu yang 

berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk keberlangsungan manusia baik 

yang berasal dari makhluk hidup lain maupun yang tidak hidup 

(Suyatman, 2008; 209) 

 

 


