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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana   belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq 

mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara ( UU Sisdiknas,  2003 : 2 ). Pendidikan di Indonesia tersebut 

memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti yang telah disebutkan dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan tersebut berbunyi, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bengsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Dalam tujuan nasional tersebut secara garis besar menginginkan 

kehidupan bangsa agar cerdas sesuai pembukaan UUD 1945. Untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan merupakan jalan untuk 

mewujudkannya. Namun pada kenyataannya tujuan pendidikan nasional di 
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Indonesia belum terwujud secara maksimal. Untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional di Indonesia yaitu dengan meningkatkan mutu 

pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satunya dengan 

cara memperbaiki proses belajar mengajar.  

Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. 

Salah satu untuk memperbaiki proses belajar mengajar tersebut yaitu 

dengan meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa 

merupakan factor utama agar siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan tujuan 

pembelajaran tercapai. Oleh karena itu,  guru dalam mengajar dituntut 

kesabaran, keuletan, dan sikap terbuka di samping kemampuan dalam 

situasi belajar mengajar yang lebih aktif.  

Guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang tepat dalam 

upaya meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Karena strategi 

pembelajaran merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa yang memungkin materi pelajaran yang tersusun dalam suatu 

kurikulum pendidikan. Strategi pembelajaran yang tidak tepat akan 

menjadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu, strategi pembelajaran yang diterapkan seorang guru, baru 

mendapat suatu hasil yang optimal jika mampu dipergunakan untuk 

mencapai tujuan yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa.    
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Strategi pembelajaran dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Namun dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

terdapat beberapa permasalahan. Seperti di SD Negeri Kleco 2 Surakarta 

tepatnya kelas IV pada mata pelajaran IPA, pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti terlihat rendahnya motivasi belajar siswa. Permasalahan 

tersebut diketahui bahwa motivasi belajar IPA siswa kelas IV B rendah 

yaitu meliputi: 1) siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, 2) siswa 

yang belum paham mengenai materi yang diajarkan terkadang hanya diam 

dan tidak mau bertanya dengan guru  maupun teman lainnya, 3) siswa 

tidak berani menjawab pertanyaan dari guru karena malu dan takut salah 

menjawabnya. 

Keadaan seperti itu membuat siswa beranggapan bahwa IPA 

merupakan pelajaran yang membosankan. Akibatnya siswa tidak 

termotivasi untuk mempelajari IPA dengan baik sehingga hasil belajar 

yang dicapai rendah. Dalam hal ini guru dituntut lebih kreatif untuk 

mempersiapkan pembelajaran yang akan dikembangkan sesuai dengan 

materi. Selain itu, guru harus pandai memilih jenis strategi pembelajaran 

yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar lebih rajin sehingga 

memperoleh hasil belajar yang tinggi.  

Strategi Picture Index Card Match atau mencocokkan kartu indeks 

bergambar adalah suatu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam 
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belajar serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Strategi ini dapat 

digunakan sebagai strategi alternative yang dirasa lebih memahami 

karakteristik siswa. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah bahwa 

siswa menyukai belajar sambil bermain, maksudnya dalam proses belajar 

mengajar, guru harus dapat membuat siswa merasa tertarik dan senang 

terhadap materi yang disampaikan sehingga nantinya tujuan pembelajaran 

dapat dicapai.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan akan 

dilakukan penelitian dengan judul peningkatan motivasi belajar siswa 

melalui strategi Picture Index Card Match pada mata pelajaran IPA kelas 

IV B SD Negeri Kleco 2 Surakarta. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dan tepat, maka penelitian ini akan dilaksanakan melalui 

tindakan dalam kelas. Di mana peneliti akan berkolaborasi dengan guru 

dan kepala sekolah. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang 

masalah di atas, maka ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada 

penggunaan strategi picture index card match dalam upaya meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di 

atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan akan diteliti sebagai 

berikut : 

Apakah strategi Picture Index Card Match dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV B SD Negeri 

Kleco 2 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

motivasi belajar siswa melalui strategi Picture Index Card Match pada 

mata pelajaran IPA kelas IV B SD Negeri Kleco 2 Surakarta Tahun 

Ajaran 2010/2011. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi 

sebagian pihak. Adapun manfaat dari penilitian : 

1. Manfaat Teoritias  

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada 

dunia pendidikan dalam pengajaran IPA, utamanya sebagai upaya 

peningkatan motivasi belajar siswa melalui strategi Picture Index 

Card Match pada mata pelajaran IPA. Secara khusus hasil penelitian 

ini dapat bermanfaat sebagai pijakan untuk mengembangkan 
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penelitian-penelitian sejenis, serta dapat memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan pembelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini memberi manfaat 

antara lain : 

a. Bagi guru sekolah dasar 

Dengan peningkatan pemahaman konsep melalui strategi 

Picture Index Card Match ini digunakan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran menyenangkan yang menarik perhatian siswa untuk 

lebih termotivasi dalam pembelajaran. 

b. Bagi siswa 

Agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA. 
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