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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada dunia pendidikan khususnya proses belajar mengajar sebenarnya 

memiliki banyak sarana dan materi yang dapat membantu tercapainya tujuan 

belajar dalam setiap bidang studi. Sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan 

formal pertama pada sistem pendidikan di Indonesia mempunyai tujuan 

memberikan kemampuan dasar baca, tulis, pengetahuan dan keterampilan dasar 

lainnya. Hasil kegiatan pembelajaran siswa sangat beranekaragam. Hal ini karena 

daya serap masing-masing siswa berbeda dalam menerima pelajaran, ada siswa 

yang cepat dan ada juga siswa yang lambat dalam menerima atau menyerap 

materi yang telah disampaikan oleh guru. “Guru harus bisa menerapkan metode 

atau cara mengajar yang efektif sehingga semua siswa paham dan mengerti 

dengan baik materi yang telah disampaikan oleh guru” (Sugiyono, 2013:145). 

 Menurut Arsyad Azhar (1996:2) menyebutkan bahwa dalam proses belajar 

mengajar, guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pembelajaran yang meliputi : a) media sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar; b) fungsi media dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan; c) seluk beluk proses belajar; d) hubungan antara metode 

mengajar dan media pendidikan; e) nilai atau manfaat media pendidikan dalam 

pengajaran; f) pemilihan dan penggunaan media pendidikan; g) berbagai jenis alat 

dan teknik media pendidikan; h) media pendidikan dalam setiap mata pelajaran; i) 

usaha inovasi dalam media pendidikan. Jadi keterbatasan sarana dan prasarana 

dalam proses pembelajaran dapat di minimalisir oleh guru dengan cara 
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menentukan media yang tepat, efisien dan praktis sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara maksimal. 

 Sebagai seorang pendidik guru dituntut lebih kreatif dalam melaksanakan 

proses kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam penggunaan media 

pembelajaran sebagai perantara dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan penggunaan media di kelas dapat 

membantu siswa utuk lebih mengembangkan tingkat berpikirnya yang lebih aktif 

dan kreatif. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran 

yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu 

integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan 

integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan (Peraturan Mendikbud No.67, 

2013:132). 

Berdasarkan dari hasil observasi awal pada tanggal 31 Maret 2018 di SD 

Negeri I Prambon peneliti menyimpulkan bahwa kondisi guru di sekolah masih 

belum memanfaatkan bahan pembelajaran secara maksimal kepada siswa, guru 

hanya berpedoman pada buku paket atau buku pedoman siswa saja (LKS). Hal ini 

membuat pelajaran menjadi kurang aktif pada siswa, karena guru kurang 

mengembangkan imajinasi siswa khusunya dalam penggunaan media sebagai alat 

peraga/pembantu. Metode yang digunakan guru dalam mengajar sudah 

menggunakan metode yang bervariasi, tetapi metode yang sering digunakan guru 

dalam mengajar adalah metode ceramah. Alternatif lain metode yang digunakan 

adalah metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan problem solving. Jadi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru terlihat kurang efektif dan membosankan. 
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Hal ini di sebabkan karena kurangnya informasi para guru untuk pembelajaran 

yang lebih modern dan kurangnya inovasi dalam pembelajaran di dalam kelas, 

sehingga dalam  penggunaan media kurang begitu efektif. Dalam penelitian ini 

peneliti meneliti tentang tema kayanya negeriku yaitu subtema pelestarian 

kekayaan sumber daya alam di Indonesia, dari observasi awal yang pernah 

dilakukan peneliti tersebut terdapat beberapa kendala dalam proses pembelajaran 

yaitu kurangnya guru dalam pengembangan media yang sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan, kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, sehingga peneliti memberikan solusi yaitu tentang mengembangkan 

media index card match untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran tematik khususnya pada tema Kayanya Negeriku. 

Pengembangan pembelajaran dimulai dengan mengembangkan media 

pembelajaran yang menarik atau membuat media baru dan unik. Peneliti 

melakukan inovasi membuat media yang baru dan unik agar siswa tertarik dan 

senang pada saat pembelajaran berlangsung. Media didesain dengan cara yang 

sederhana dan bentuk yang efisien. Media berbahan triplek berbentuk persegi 

panjang dan ditempelkan pada papan pohon pintar yang terbuat dari banner 

beralaskan seng yang disusun secara rapi. Media dirancang dengan menarik 

memakai bahan-bahan yang sederhana yang dapat dikreasikan sesuai dengan 

keinginan guru. Media berisi tentang mencocokan kartu sesuai petunjuk guru, 

diharapkan siswa dapat mencocokan soal dan jawaban dengan benar di depan 

kelas, sehingga membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. Cara 

tersebut memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Pembelajaran aktif menurut Silberman (dalam Asmani, 65: 2012) dimaksudkan 
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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. 

Adapun penelitian yang sudah menggunakan media index card match yang 

dilakukan oleh Tutut Fridayanti (2011) dengan judul “Pengembangan Media 

Index Card Match untuk Materi Pecahan Senilai Siswa Kelas 4 SD”. Dalam 

permasalahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, guru masih 

menggunakan sistem pembelajaran dengan ceramah sehingga dalam pembelajaran 

guru yang terlihat aktif, sedangkan siswa bersifat pasif, sehingga siswa cepat 

bosan dalam proses pembelajaran. Hal ini terbukti pada saat kegiatan 

pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa siswa mengantuk dan tidak 

memperhatikan materi yang disampaikan pada saat pembelajaran. 

Selain itu perubahan yang ada setelah menggunakan media index card match 

pada mata pelajaran Matematika, yakni pada proses pembelajaran siswa banyak 

yang mengalami peningkatan dalam aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran 

Matematika kelas 4 SDN Resapombo 4 Kabupaten Blitar dilihat dari aspek 

perhatian, keaktifan bertanya, mencatat materi, menggunakan media dalam 

pembelajaran dan mengerjakan soal dalam pembelajaran. proses pembelajaran 

masih didominasi oleh guru sehingga keaktifan siswa dalam kelas masih kurang. 

Pada proses pembelajaran dikelas siswa tidak banyak yang aktif dalam 

pembelajaran. Sehingga nilai belajar rata-rata siswa masih di bawah KKM. 

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu respon siswa terhadap media index card match yang 

dikembangkan pada siswa kelas IV SD dan penerapan pada pembelajarannya 
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yaitu pembelajaran tematik. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran perlu 

dilakukan, sehingga media akan membantu siswa dalam pembelajaran. 

Penggunaan media yang sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran 

diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam menyerap 

informasi secara cepat dan efisien. Siswa SD perkembangan kognitifnya masih 

pada tahap operasi konkret sehingga dengan adanya media pembelajaran dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi dengan baik. Berdasarkan uraian 

tersebut, dalam skripsi ini peneliti memberikan solusi yang dikembangkan dalam 

judul “Pengembangan Media Index Card Match Pada Pembelajaran Tematik 

Kelas IV SD Tema Kayanya Negeriku Subtema Pelestarian Kekayaan 

Sumber Daya Alam di Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumusan 

masalah dalam pengembangan ini adalah bagaimana efektifitas pengembangan 

media Index Card Match dalam pembelajaran tematik tema Kayanya Negeriku 

Subtema Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk kelas IV 

Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai, 

tidak terkecuali penelitian ini , tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai pula. 

Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan bagaimana hasil produk 

Pengembangan Media Index Card Match pada dapat meningkatkan aktivitas 
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belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas IV SD Tema Kayanya Negeriku 

Subtema Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. 

1.4 Spesifikasi produk yang Diharapkan 

Media pembelajaran Index Card Match memiliki spesifikasi berdasarkan 

konten dan konstruk, adapun spesifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Konten 

Media pembelajaran index card match memiliki materi usaha pelestarian 

kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian yang disesuaikan 

dengan materi siswa kelas 4 sekolah dasar, yaitu : muatan IPA KD 3.5 

Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber 

energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan 

nuklir) dalam kehidupan sehari-hari; KD 4.5 Menyajikan laporan hasil 

pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan. Muatan IPS 

KD 3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi; KD 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 

Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar 

pertanyaan; KD 4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku 

dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Media pembelajaran Index card match 

digunakan agar siswa dapat mengenal Usaha pelestarian kekayaan hayati hewan 

dan tumbuhan dengan metode permainan. 
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2. Konstruk 

Media pembelajaran index card match memiliki spesifikasi konstruk sebagai 

berikut : (a) Media papan pohon pintar berukuran 50 cm x 50 cm sebanyak 8 

untuk dijadikan kerangka; (b) Media papan berbentuk persegi yang ditempel 

banner dan ditata rapi; (c) Media tersebut merupakan media yang ramah 

lingkungan dan murah karena memakai bahan-bahan bekas, sehingga mudah 

untuk dibuat; (d) Pada bagian kartu menggunakan bahan fiber glass dengan 

ukuran 11 cm x 7 cm dan ditempel dengan magnet; (e) Membuat desain index 

card menggunakan kertas stiker; (f) Bahan kartu fiber glass yang sudah diberi 

magnet kemudian ditempel kertas stiker yang sudah didesain. 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Setiap Pengembangan media pembelajaran index card match dilakukan 

sebagai salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi 

siswa kelas IV SD dan dijadikan sumber masukan atau rujukan untuk 

mengembangkan kurikulum sekolah. Adapun pentingnya pengembangan media 

pembelajaran Index card match adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Sebagai media pembelajaran yang dapat mempermudah siswa dalam 

memahami pembelajaran tematik pada tema kayanya negeriku subtema 

pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Selain itu, media index card 

match dapat membangkitkan minat belajar siswa sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat dengan baik. 
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2. Bagi Guru 

Memberi bekal pengetahuan, pengalaman, motivasi, berinovasi, dan berkreasi 

dalam mengembangkan media pembelajaran Sekolah Dasar sesuai kebutuhan 

siswa yang sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan kontribusi bagi Sekolah Dasar dalam upaya memperbaiki 

proses belajar mengajar dan mengembangkan media pembelajaran tematik 

sehingga pembelajaran lebih bermakna dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman dan menambah 

pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

Pengembangan media pembelajaran ini mengacu pada beberapa asumsi, yaitu:  

1. Dengan media pembelajaran ini, akan menarik minat siswa dalam belajar. 

2. Media pembelajaran ini dapat mengungkap kekuatan, dan kelemahan proses 

kegiatan belajar mengajar yang ditujukan guna meningkatkan daya tarik dan 

efektivitasnya. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan,yaitu sebagai berikut:  

1. Keterbatasan alat dan pemilihan bahan-bahan yang sederhana, sehingga media 

yang dikembangan belum bisa optimal. 

2. Siswa cepat bosan dalam proses pembelajaran dan tidak memperhatikan materi 

yang disampaikan pada saat pembelajaran. 
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1.7 Definisi Istilah 

Untuk memudahkan dan menghindari agar tidak terjadi salah pengertian 

terhadap judul penelitian maka penulis perlu menjelaskan kedalam definisi istilah, 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan  

Menurut Borg dan Gall (dalam Setyosari, 2010:19) penelitian pengembangan 

adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. 

2. Pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema (Peraturan Mendikbud No.67, 2013:132). 

3. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajar 

(siswa) (Zainal Aqib, 2013:50). 

4. Index card match 

Index card match adalah dikenal juga dengan istilah “mencari pasangan”. 

Model media ini berbentuk persegi yang beralaskan banner , tiap tepi mempunyai 

batas yang dibatasi kayu , Kemudian  guru membagikan kartu soal dan jawaban 

yang diberikan berupa kertas stiker yang ditempel pada fiber glass. Magnet 

digunakan untuk menempelkan kartu tersebut pada papan pohon pintar yang 

diberi beberapa warna agar lebih menarik dalam pembelajaran di kelas guna siswa 

paham tentang materi yang diajarkan. 


