
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  dalam proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatn spiritual, keagamaan , pengendalian diri, kepribadian

kecerdasan, akhlak mulia,serta ketrampilan yang di perlukan dirinya dan

masyarakat (UU SISDIKNAS NO.20 tahun 2003.)

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru dalam

proses pembelajaran. Guru di tuntut mampu menciptakan situasi pembelajaran

yang kondusif, yaitu pembelajaran yang aktif, efektif,  kreatif dan inovatif.

Untuk menciptakan suasana tersebut tidaklah mudah, banyak faktor yang

menghambatnya, faktor tersebut bisa datang dari peserta didik yang cenderung

pasif atau bahkan faktor dari guru sendiri yang kurang inovatif, sehingga

dalam kegiatan pembelajaran cenderung monoton. Hal ini akan membuat

peserta didik merasa bosan dalam belajar.

Guru sebagai seorang pendidik dalam proses pembelajaran menempati

posisi strategis dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa.

Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, selalu dituntut

untuk dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang dapat

menanamkan pengetahuan, membentuk sikap, prilaku dan ketrampilan siswa

dalam proses pembelajaran.
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Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang

saling berkaitan satu sama lain. Interaksi antara guru dan peserta didik pada

saat proses belajar mengajar berlangsung  memegang peran untuk mencapai

tujuan yang di inginkan. Kemungkinan kegagalan guru dalam menyampaikan

suatu materi disebabkan saat proses belajar mengjar guru kurang

memperhatikan kondisi siswa.

Untuk meningkatkan proses pembelajaran guru harus dapat memilih

metode yang sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Ada beberapa macam

metode pembelajaran yang dapat di gunakan, akan tetapi selama ini masih

banyak guru yang menggunakan  metode pembelajaran konvensional sehingga

anak merasa jenuh.

Peserta didik yang cenderung jenuh terhadap kegiatan pembelajaran

akan berdampak pada minat siswa dalam  belajar sehingga perhatian terhadap

suatu materi pelajaran juga akan berkurang. Kurangnya perhatian terhadap

suatu materi akan berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik.

Sekolah sebagai tempat anak didik belajar, di harapkan akan

memberikan pengetahuan dan  prestasi belajar yang baik bagi siswa. Dominasi

guru dalam setiap proses pembelajaran menyebabkan siswa lebih bersifat

pasif, sehingga mereka lebih banyak menunggu sajian guru dari menemukan

sendiri pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang mereka butuhkan.

Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan di pengaruhi oleh

pembelajaran yang berlangsung. Salah satu kegiatan pembelajaran yang

menekankan berbagai kegiatan dan tindakan yakni dengan menggunakan
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metode dalam pembelajaran. Metode merupakan cara yang di di gunakan guru

untuk menyampaikan pembelajaran.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran yang

dilaksanakan di SDN 2 Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan khususnya

pembelajaran IPA di kelas IV, Nampak guru masih menggunakan metode

lama yaitu ceramah. Keadaan itu menciptakan interaksi belajar yang sifatnya

masih satu arah sehingga kurang bermakna apabila dilihat dari segi keaktivan

siswa yang tercermin melalui sikap, motivasi belajar dan unsur kreativitas.

Data awal menunjukkan, nilai yang diperoleh siswa masih rendah.

Nilai yang diperoleh siswa masih dibawah KKM yang telah ditentukan, yaitu

 65. Banyak siswa yang mendapat nilai  65.  Hanya 5 siswa (25%) dari

seluruh jumlah siswa yang mendapat nilai  65. Rata-rata nilai siswa hanya

mendapat 51, sehingga nilai siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo tergolong

masih sangat rendah.

Untuk mengatasi masalah di atas, perlu dikembangkan strategi

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa. Salah satunya ialah

penerapan strategi Index Card Match (ICM. Dalam strategi pembelajaran ini

siswa dituntut untuk menguasai dan memahami konsep melalui pencarian

kartu indeks, dimana kartu indeks 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 mendapat kartu soal mencari siswa yang memiliki
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kartu jawaban, demikian sebaliknya. Strategi pembelajaran ini mengandung

unsur permainan sehingga diharapkan siswa tidak bosan dalam belajar.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian dengan prosedur

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Strategi Index

Card Match untuk Meningkatkan aktivitas dan Hasil Belajar IPA pada Siswa

Kelas IV SD N 2 Karanglo, Klaten Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan

yaitu   sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian siswa pada saat guru menjelaskan materi pelajaran

IPA.

2. Kurangnya interaksi antara siswa dengan guru pada saat proses

pembelajaran IPA mengakibatkan siswa hanya pasif dan belum dapat

menunjukan tingkat penguasaan materi pembelajaran yang memadai.

3. Kurangnya penggunaan model pembelajaran yang dapat  mendorong

keaktivan belajar siswa khususnya pembelajaran IPA.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini ruang lingkup yang akan di teliti adalah:

1. Strategi yang akan di gunakan yaitu adalah Index Card Match

2. Pembelajaran IPA pada materi energi dan penggunaannya di kelas SDN 2

Karanglo.
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3. Masalah yang di teliti terbatas aktivitas dan hasil belajar pada siswa

kelas IV SDN 2 Karanglo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat

dirumuskan permasalahan yaitu: Apakah Penerapan Strategi Index Card

Match dapat Meningkatkan Aktivitas dan  Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas

IV di SD N 2 Karanglo, Klaten Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak

dicapai pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktivan dan hasil

belajar siswa dengan strategi index card match pada siswa kelas IV SD Negeri

2 Karanglo, Klaten Selatan.

F. Manfaat Peneliti

Sebagai penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian ini memberikan

manfaat pada pembelajaran IPA.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap

pembelajaran IPA  dengan menggunakan strategi Index Card Match.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru

1) Membantu guru dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam proses

belajar pembelajaran.

2) Membantu guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan

menggunakan strategi index card match

b.    Bagi siswa

1) Meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran

IPA.

2) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA

3) Siswa lebih termotivasi dan aktif dalam mengikuti proses

pembelajaran.

c. Bagi peneliti berikutnya

Sebagai acuan penelitian berikutnya




