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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikam di Indonesia pada zaman sekarang ini mengalami kemrosotan 

dibandingkan era reformasi. Dulu banyak warga Negara Indonesia yang dikirim 

keluar negeri untuk menjadi tenaga pengajar. Akan tetapi untuk sekarang ini 

sepertinya kenyataan itu berbanding terbalik, Indonesia banyak mendatangkan 

tenaga pengajar dari luar negeri. Di sini berarti pemerintah perlu meningkatkan 

mutu pendidikan dan mengubah sistem pendidikan yang telah ada di Indonesia. 

Atau paling tidak mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam 

bidang pendidikan ini. Bila suatu negara tertinggal mutu pendidikannya maka 

pembangunan di negara tersebut akan terhambat pula.Sedangkan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi sekarang ini semakin pesat. 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta pendidik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No.20 pasal 1 Tahun 

2003). 
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 Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran adalah suatu proses yang rumit 

karena tidak sekedar menyerap informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai 

kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar 

yang lebih baik. Salah satu kegiatan pembelajaran yang menekankan  berbagai 

kegiatan dan tindakan yaitu menggunakan metode tertentu dalam pembelajaran 

tersebut. Metode dalam pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru,yang 

dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan  

pembelajaran (Uno Hamzah,2007). 

 Potensi siswa bisa dilihat dari aktivitasnya selama di kelas. Kemudian, dari 

aktivitas belajar tersebut guru bisa memberi penilaian tentang hasil belajarnya 

dengan evaluasi. Jadi, antara aktivitas belajar dan hasil belajar itu saling terkait. 

Apabila aktivitas belajar siswa itu baik, pasti hasil belajarnya pun juga akan baik. 

 Aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang 

keberhasilan belajar. Dalam aktivitas belajar ada interaksi antara guru dan siswa 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di 

sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif 

 Prinsip pembelajaran agar siswa mempunyai kompetensi yang sesuai 

dengan tuntutan perkembangan saat ini dan mendatang adalah:( 1 ) Berorientasi 

pada siswa, ( 2 ) Mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat dan beragam, 

( 3 ) Mengusahakan suasana yang demokratis, partisipatif, dan kooperatif,  
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( 4 ) Mengembangkan penilaian (evaluasi) yang menyeluruh dan beragam (tidak 

hanya dalam bentuk tes, tetapi juga dalam bentuk-bentuk lain portofolio, tugas, 

karya tulis, karya kerja (kinerja), ( 5 ) Memperhatikan cirri pokok keilmuan dari 

bidang studi atau materi yang sedang dipelajari. 

 Pembelajaran IPS sebagai salah satu program pendidikan yang membina 

dan menyiapkan peserta didik sebagai warga negara yang baik dan memasyrakat 

diharapkan mampu mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat 

sehingga siswa mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dalam melakoni 

kehidupan di masyarakat. Guru di tuntut untuk mampu mengikuti dan 

mengantisipasi berbagai perubahan masyarakat tersebut,sehingga program 

pembelajaran yang dilakukannya dapat membantu siswa dalam mempersiapkan. 

 Untuk skala Indonesia,maka tujuan IPS khususnya pembelajaran IPS pada 

jenjang sekolah dasar sebagaimana tercantum dalam Kurikulum SD-IPS Tahun 

2006 adalah agar peserta didik mampu mengambangkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupannya sehari-hari 

(Depdiknas,2006). 

 Media memegang peranan penting dalam pembelajaran. Berbicara tentang 

media berarti berbicara tentang pembelajaran. Karena salah satu unsur dalam 

proses komunikasi yang sangat menonjol perannnya bagi pembelajaran adalah 

media. Media pembelajaran banyak jenisnya dan tidak ada satu media pun yang 

dianggap paling baik dibandingkan media lain. Setiap media memiliki 

karakteristik sendiri dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing. 
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 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran merupakan suatu hal yang 

penting dan perlu diperhatikan agar memperoleh hasil yang optimal. Dengan 

demikian,anak harus aktif dalam pembelajaran agar pembelajaran berlangsung 

secara efektif.Agar kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru harus diubah 

menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa yang aktif dalam 

pembelajaran berbeda dengan siswa yang pasif yang hanya menjadi pendengar 

ceramah guru. Siswa yang aktif tidak hanya berkembang aspek kognitifnya saja, 

tapi juga afektif dan psikomotornya. Dari segi pemerolehan konsep materi, 

pemahaman yang diperoleh siswa yang aktif juga akan lebih baik. Selain itu, 

siswa tidak mudah bosan dengan pembelajaran yang dilaksnakan karna mereka 

dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta 

masih rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas VA SD Muhammadiyah 10 Tipes 

Surakarta terlihat dari nilai mata pelajaran IPS yang belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 70, dari 28 siswa hanya 11 anak yang 

nilainya memenuhi KKM, jadi ketuntasan belajar pada mata pelajaran IPS kelas 

VA SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta baru mencapai 39,28% dari 28 siswa. 

 Sedangkan dari 28 siswa yang nilainya belum memenuhi KKM sebanyak 

17 anak, jadi siswa yang belum tuntas belajar pada mata pelajaran IPS kelas VA 

SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta mencapai 60,71% dari 28 siswa. Dari 

presentasi di atas  ketuntasan belajar IPS baru mencapai 39,28%, sedangkan hasil 
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belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bisa dikatakan tuntas apabila sudah 

mencapai 75%. 

 Dalam kegiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa harus aktif 

dalam kegiatan pembelajaran agar apa yang dipelajarinya benar-benar dipahami, 

bukan hnaya dihafal. Keaktifan belajar siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Salah satu cara untuk memancing 

keaktifan siswa adalah penggunaan metode pembelajaran yang menekankan siswa 

aktif, salah satunya adalah metode Index Card Match. 

 Metode pembelajaran Index Card Match ini dapat menjadi solusi oleh para 

guru sebagai upaya  melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sebagai suatu 

alternatif dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. Penerapan metode Index 

Mard Match ini mengajak siswa untuk berperan aktif dalam melakasakan proses 

pembelajaran, karena didalam metode ini terdapat strategi dan teknik yang dapat 

menjadikan suasana belajar menjadi efisien, efektif dan menyenangkan. 

 Melalui kegiatan bermain dalam metode Index Mard Match, maka proses 

pembelajaran tidak menjenuhkan,dan pembelajaran berlangsung secara efektif 

dan efisien serta menyenangkan, sehingga peserta didik dengan sendiri akan 

termotivasi untuk selalu belajar.Sehubungan dengan itu, maka metode index card 

match bisa dilaksanakan karena model ini mempunyai ciri selain menguatkan 

pemahaman siswa, memotivasi siswa sehingga tidak bosan dan juga menuntut 

siswa untuk berpikir kritis. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas , peniliti melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas dengan judul penelitian “PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL 

BELAJAR IPS MELALUI PENERPAN METODE INDEX CARD MATCH 

DENGAN MENGOPTIMALKAN MEDIA POWER POINT PADA SISWA 

KELAS VA SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran IPS masih konvensional (ceramah) berpusat pada guru 

sehingga menjadikan siswa pasif dalam pembelajaran. 

2. Kebanyakan guru belum menerepakan metode pembelajaran yang 

menekankan siswa aktif dalam pembelajaran. 

3. Masih rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam keaktifan belajar mengajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penilitian lebih terarah dan efektif, maka obyek-obyek penelitian 

perlu dibatasi. Adapun hal-hal yang membatasi penilitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Index Card Match. 
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2. Media atau alat peraga pembelajaran yang digunakan adalah Power Point. 

3. Masalah hasil belajar yang diteliti terbatas pada aktivitas dan hasil belajar IPS 

siswa kelas VA SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Apakah dengan menerapkan metode Index Card Match dengan 

mengoptimalkan media power point dapat meningkatkan aktivitas belajar IPS 

siswa pada kelas VA SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta? 

2. Apakah dengan menerapkan metode Index Card Match dengan 

mengoptimalkan media power point dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa pada kelas VA SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta? 

 

E. Tujuan Penilitian 

 Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 

penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang 

diteliti. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan proses 

pembelajaran melalui metode Index Card Match yang dilakukan oleh guru. Selain 

itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendiskripsikan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 
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 Secara khusus tujuan penelitian ini dirinci menjadi dua, yaitu : 

1. Untuk mengetahui adanya peningkatkan aktivitas belajar IPS pada siswa kelas 

VA SDMuhammadiyah 10 Tipes Surakarta melalui penerapan metode Index 

Card Match dengan mengoptimalkan media power point. 

2. Untuk mengetahui adanya peningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 

VA SDMuhammadiyah 10 Tipes Surakarta melalui penerapan metode Index 

Card Match dengan mengoptimalkan media power point. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis. Manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran IPS, utamanya pada peninkatan hasil belajar 

IPS siswa melalui model pembelajaran Index Card Match. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembelajaran karena 

pembelajaran disajikan dengan metode yang inovatif. 

2) Bertambahnya keaktifan dan gairah dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. 
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3) Siswa lebih menguasai konsep dan tidak hanya mendengarkan, 

mencatat dan menghafal. 

b. Bagi Guru 

1) Mendorong guru untuk menjadi lebih kreatif dalam melaksakan 

kegiatan pembelajaran yang inovatif. 

2) Guru dapat merancang dan menyajikan media yang menarik dan 

sesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

3) Guru dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran IPS. 

c. Bagi Peniliti 

1) Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan sehingga dapat menambah 

pengetahuan, khususnya untuk mengetahui sejauh aktivitas dan 

peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukan proses pembelajaran 

melalui metode Index Card Match dengan menggunakan media power 

point. 


