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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bentuk usaha dari guru agar siswanya belajar adalah dengan cara membuat 

pembelajaran yang menarik, dengan belajar diharapkan akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang belajar, akan tetapi perubahan itu tidak dapat 

dirasakan secara cepat, memerlukan waktu yang relatif lama sesuai dengan 

kemampuan siswa tersebut, hal inilah yang biasa di sebut dengan proses 

pembelajaran. Komponen dalam proses pembelajaran tersusun atas sejumlah unsur 

yang saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain seperti siswa, guru, 

tujuan, isi pelajaran, metode, media pembelajaran,evaluasi serta kurikulum yang 

digunakan pada proses pembelajaran tersebut. Saat ini penggunaan media 

pembelajaran di sekolah-sekolah pada saat proses pembelajaran sangat minim 

sekali. Kejadian tersebut disebabkan oleh banyak faktor terutama karena tingginya 

biaya pembuatan media serta membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk 

pembuatan media itu sendiri, itulah sedikit faktor yang membuat guru jarang sekali 

menggunakan media pembelajaran. 

 Media pembelajaran merupakan perangkat yang digunakan pendidik untuk 

menunjang proses pembelajaran dalam menyampaikan materi (Permendikbud No. 

22, 2016 : 6). Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami 

materi yang disampaikan pendidik. Mengingat input peserta didik tingkat sekolah 

dasar memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam memahami materi yang 

bersifat abstrak. 
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Peserta didik pada usia sekolah dasar (7-12 tahun) memasuki tahap operasional 

konkret hingga tahap awal operasional formal, dimana peserta didik sudah dapat 

berpikir konkret. Namun belum dapat menangkap konsep yang bersifat abstrak, 

sehingga untuk menghindari keterbatasan berpikir, peserta didik membutuhkan 

gambaran konkret terkait materi yang diberikan agar ia mampu menganalisis dan 

menyelesaikan persoalan yang ada (Piaget dalam Surna & Pandeirot, 2014 : 64-82). 

Kehadiran media menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran tersebut. 

Melalui media pembelajaran peseta didik tidak hanya menyerap informasi, 

tetapi juga ikut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Media 

pembelajaran memiliki beberapa kelebihan : (1) Siswa memiliki pengalaman yang 

beragam dari segala media. (2) Dapat menghilngkan kebosanan siswa karena media 

yang digunakan lebih bervariasi. (3) Sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri (4) 

Memudahkan peserta didik untuk membandingkan, mendeskripsikan suatu benda. 

(5) Menghasilkan keseragaman pengetahuan. Di samping itu pengembangan media 

juga memiliki kelemahan diantaranya : (1) Biayanya cukup mahal. (2) Memerlukan 

perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional. (3) Memerlukan waktu 

yang cukup lama dalam proses pembuatan. Penggunaan media pembelajaran yang 

sesuai dengan konten materi akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan minat 

peserta didik (Winanti, 2014 : 2). 

Hasil Observasi yang dilakukan bersama dengan Ibu Zahroh Wulandari, S.Pd 

selaku wali kelas II A MI Iskandar Sulaiman Kota Batu pada hari Jum’at tanggal 

02 Maret 2018, beliau menyebutkan bahwa di kelas II A MI Iskandar Sulaiman 

Kota Batu menerapkan pembelajaran dengan sistem tematik. Satu Tema dalam 

pembelajaran terdiri dari 5 mata pelajaran yaitu PKn, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, 
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SBDP yang dikaitkan satu dengan yang lain yang disusun dalam suatu tema 

tertentu. Selain itu beliau juga menyebutkan siswa kelas II A berjumlah 26 anak 

dengan kondisi kemampuan yang beragam. Dengan kondisi siswa yang 

kemampuannya bermacam-macam merupakan salah satu penyebab kesulitan yang 

dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran, beberapa anak mempunyai 

kemampuan belajar yang sangat lambat, sebagian mempunyai kemampuan belajar 

yang normal ada beberapa anak yang mempunyai kemampuan belajar yang cepat 

atau tergolong anak cerdas. Menurut guru kelas II A Ibu Zahroh Wulandari, S.Pd 

bahwa ada kesulitan materi yang sulit di ajarkan kepada siswa kelas II A di MI 

Iskandar Sulaiman yaitu tentang materi Pengenalan Pancasila, beliau mengatakan 

di kelas II A 70% siswanya belum hafal pancasila. Peneliti mencoba menyuruh 

kepada siswa untuk menyebutkan 5 simbol dalam Pancasila serta bunyi dari sila 

dari simbol sila tersebut, ternyata dari 5 anak tersebut yang dapat menyebutkan 5 

simbol dan bunyi sila dengan baik dan benar hanya 1 orang. Dari permasalahan 

tersebut peneliti mencoba melihat proses pembelajaran dan sarana dan prasarana 

terutama pada Pembelajaran PPKn serta ketersediaan media yang terdapat di MI 

Iskandar Sulaiman. Implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan 

karakter, siswa SD idealnya tidak lagi banyak menghapal, karena kurikulum ini 

dirancang untuk mempersiapkan siswa memiliki budi pekerti atau karakter yang 

baik, sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya (Mulyasa, 

2013:170). 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan melalui observasi lapang 

serta analisis kebutuhan yang berupa wawancara dengan guru kelas 2 MI Iskandar 

Sulaiman Kota Batu dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam mencapai 
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tujuan pembelajaran disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : (1) Siswa tidak 

memiliki media pembelajaran yang dapat digunakan dan di otak atik di kelas. (2) 

Belum adanya inovasi dari pendidik di sekolah tersebut untuk membuat media  

pembelajaran tentang materi pengenalan Pancasila. (3) Belum adanya media 

pembelajaran yang melibatkan panca indera siswa. Maka dari itu diperlukan adanya 

media pembelajaran yang dapat meringkas materi tersebut dalam bentuk permainan 

yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran supaya peserta didik lebih 

memahami materi yang belum dipahami, menambah pengetahuan, membantu 

peserta didik dalam mengerjakan tugas yang ada di buku siswa, dapat belajar 

dengan aktif, berfikir kritis dan dapat digunakan untuk belajar secara individual. 

Dengan adanya permasalahan yang telah di uraikan di atas, perlu dikembangkan 

media pembelajaran tentang pengenalan Pancasila untuk kelas 2 yang konkret, 

karena siswa kelas 2 belum bisa berfikir secara abstrak serta siswa kelas 2 perlu 

diperkenalkan sikap pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

dengan adanya media pembelajaran index card match diharapkan dapat membantu 

guru dalam mengajarkan kepada siswa tentang pengenalan Pancasila dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membantu siswa belajar 

sendiri, salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran Index Card Match 

(ICM). Peneliti memilih ini dikarenakan media Index Crad Match ini tepat 

digunakan dalam pembelajaran materi Pengenalan Pancasila. Media  pembelajaran 

Index Card Match merupakan bagian dari pembelajaran aktif yaitu mencari 

pasangan kartu, sehingga pembelajaran tidak membosankan. Cara tersebut 

membuat siswa senang menerima materi yang  disampaikan oleh guru. 
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Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan mengembangkan 

media pembelajaran dengan judul “Pengembangan Media Index Card Match 

Pada Pembelajaran PPKn Kelas 2 Sekolah Dasar” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengembangan media index card match pada pembelajaran PPKn 

kelas 2 sekolah dasar? 

C. Tujuan Penelitian 

Menghasilkan produk media indek card match yang valid, praktis dan menarik 

pada pembelajaran PPKn kelas 2 sekolah dasar 

D. Spesifikasi Produk 

1. Spesifikasi produk dari segi konten (isi) 

Mengacu pada kurikulum 2013 pada mata pelajaran PKn ruang lingkup 

materi tentang Pengenalan Pancasila Kelas 2 Tema 3 Tugasku Sehari Hari 

Subtema 2 Tugasku Sehari Hari di Sekolah Pembelajaran Ke 1 

Kompetensi dasar 

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam 

lambang negara Garuda Pancasila 

Indikator 

3.1.1 Menirukan sila-sila dalam pancasila yang dibacakan oleh guru 

3.1.2 Mengingat simbol dan bunyi sila-sila Pancasila 

3.1.3 Memasangkan simbol-simbol sila Pancasila dengan sila-sila pada 

pancasila 

3.1.4 Menjelaskan arti dari Lambang Negara Garuda Pancasila 
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2. Spesifikasi produk dari segi konstruk (bentuk) 

Penelitian ini mengembangkan sebuah produk yang berupa media 

pembelajaran yang di buat secara praktis dan menarik. Media pembelajaran ini 

di buat dengan ketentuan seperti berikut :  

a. Papan media terbuat dari kayu dan triplek yang didesain rapi, sehingga 

aman digunakan. Papan ini memiliki panjang 135 cm dan lebar 50 cm. 

b. Terdapat 30 slot sebagai tempat memasukkan kartu dengan rincian 15 

slot untuk soal dan 15 slot untuk jawaban. 

c. Terdapat lampu indikator sebagai penanda jika jawaban benar. 

d. Menggunakan baterai sebagai sumber listrik sehingga aman digunakan 

untuk siswa. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media Indek Card Match pada pembelajaran PPKn kelas 2 

Sekolah Dasar sangat penting perannya anatara lain : 

1. Berfungsi sebagai pendukung pembelajaran agar siswa bersemangat 

menerima materi yang di sampaikan oleh guru terutama untuk materi 

pengenalan Pancasila mata pelajaran PPKn untuk siswa kelas 2 SD . 

2. Menjadikan siswa sebagai sumber belajar.  

3. Siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. 

4. Membuat siswa tahu penerapan nilai-nilai pancasila pada kehidupan 

masyarakat. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Media index card match dibuat dengan beberapa asumsi, yaitu: 
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a. Siswa kelas II MI Iskandar Sulaiman sudah bisa membaca menulis dan 

mencocokkan gambar dengan tulisan 

b. Terdapat materi Pancasila pada pembelajaran tematik. 

c. Pembuat media harus mengenal rangkaian listrik 

2. Keterbatasan Pengembangan media index card match yaitu: 

a. Media ini hanya bisa digunakan untuk 15 soal dan 15 jawaban, jadi jika 

soal lebih dari 15 maka harus menambah slot pada media tersebut tetapi 

hal itu akan membuat ukuran media semakin besar dan akan 

menyulitkan guru dalam membawa media tersebut.  

b. Penelitian ini terbatas hanya untuk pembelajaran tematik yang di 

dalamnya memuat mata pelajaran PPKn 

c. Penelitian ini dilakukan hanya dengan melibatkan siswa di kelas 2 

sekolah dasar saja. 

G. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dalam pengembangan media indek card match 

pembelajaran PPKn kelas 2 Sekolah Dasar yaitu : 

1. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dalam hal ini materi pembelajaran, sehingga membuat siswa 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru untuk mencapai tujuan 

belajar. 

2. Index card match merupakan media yang mengajak siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran dengan cara penggunaan mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban atau soal berkaitan dengan materi atau topik yang akan 

disampaikan. 
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3. Tematik adalah suatu pembelajaran tema yang mengaitkan beberapa mata

pelajaran menjadi satu.

4. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan tentang

suatu kebangsaan.

5. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia




