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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan tahapan untuk membantu 

pengubahan sikap dan tingkah laku manusia menjadi dewasa sehingga mampu 

menghadapi semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dengan 

kata lain pendidikan adalah sarana dan wadah pengembangan sumber daya 

manusia, oleh karena itu pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia. 

Indonesia adalah salah satu negara yang banyak memiliki sumber daya 

manusia. Hal yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia 

adalah kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa 

mengurangi arti penting jenjang pendidikan lain, pendidikan dasar khususnya 

pada tingkat sekolah dasar memiliki posisi yang sangat strategis karena 

menjadi landasan bagi pendidikan selanjutnya. Seperti halnya yang tercantum 

dalam Pereturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006, bahwa 

pendidikan dasar bertujuan: meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia serta untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan di Indonesia dewasa ini semakin mengalami kemajuan yang 

diakibatkan oleh berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Hal itu 

ditunjukkan dengan adanya perkembangan pendidikan yang ada di sekolah-

sekolah, sekolah-sekolah tersebut terdorong untuk semakin mengembangkan  
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mutu pendidikan, sehingga di dalam pembelajaranpun guru selalu ingin 

menemukan metode, strategi, model, dan media pembelajaran yang aktif 

inovatif dan kreatif agar pembelajaran lebih bermakna. 

Pada dasarnya kegiatan pembelajaran adalah suatu proses interaksi atau 

hubungan timbal balik antara dua komponen yaitu guru dan siswa. Guru 

sebagai salah satu komponen mempunyai peranan yang sangat penting karena 

guru bukan hanya menyampaikan materi akan tetapi juga mendidik sikap dan 

tingkah laku serta berperan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, 

kondusif dan bermakna. 

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan 

nasional yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia penguasaan ilmu dan teknologi   

(IPTEK) merupakan sesuatu yang wajib dan sangat diperlukan. Sedangkan 

untuk menguasai Ilmu dan Teknologi haruslah menguasai ilmu-ilmu dasar 

yang salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang mempelajari alam seisinya 

dan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA mempunyai peran penting dalam 

perkembangan teknologi dan dalam proses pendidikan. Akan tetapi saat ini 

kegiatan pembelajaran IPA di sekolah dasar  belum berjalan sesuai dengan apa 

yang diharapkan, masih banyak pembelajaran IPA yang belum optimal karena 

guru masih menggunakan metode konvensional dan strategi pembelajaran 

yang kurang menarik. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan, mengantuk, 

dan enggan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga 
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pembelajaran kurang menarik dan lama-lama minat belajar siswa terhadap 

mata pelajaran IPA menjadi berkurang. 

Berdasarkan pengamatan terhadap siswa SD Negeri 1 Talang diketahui 

bahwa minat belajar siswa kelas V terhadap mata pelajaran IPA masih rendah. 

Hal ini dibuktikan masih banyaknya siswa yang tidak memperhatikan saat 

proses pembelajaran, masih banyaknya siswa yang belum mau 

mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan, serta masih banyak siswa 

yang belum mau menyimpulkan hasil pembelajaran setelah pembelajaran 

selesai. 

Untuk meningkatkan minat belajar siswa memang tidaklah mudah, karena 

siswa bukanlah sekedar individu dengan segala keunikannya tetapi juga 

sebagai makhluk dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Guru 

mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan minat belajar, 

maka dari itu, dalam proses belajar mengajar, guru harus memilih strategi 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan efisien  yang sesuai dengan konsep 

materi yang diajarkan. Sehingga siswa merasa senang dan merasa perlu untuk 

mempelajari materi pelajaran tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba menerapkan salah satu 

strategi pembelajaran yang menarik, yaitu strategi pembelajaran Index Card 

Match untuk mengungkapkan apakah dengan strategi Index Card Match dapat 

meningkatkan minat belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas V. Strategi 

pembelajaran Index Card Match merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang mudah dalam pelaksanaanya, efektif, inovatif, dan menarik. 



4 

 

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tindakan kelas tentang “Penerapan Strategi Index 

Card Match Untuk Meningkatkan Minat Belajar Mata Pelajaran IPA Pada 

Siswa Kelas V SD Negeri Talang 1 Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten 

Tahun Pelajaran 2012/2013” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Apakah strategi pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan 

minat belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SD Negeri 1 kecamatan 

Bayat Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

Meningkatkan minat belajar mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri 

Talang 1 Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 

melalui strategi pembelajaran Index Card Match. 

 
D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis : 

a. Memberikan sumbangan keilmuan tentang penggunaan strategi 
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 pembelajaran yang aktif dan inovatif untuk meningkatkan minat 

 belajar siswa. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya 

2. Manfaat praktis : 

a. Bagi Siswa 

1) Memudahkan siswa memahami konsep yang di berikan guru 

2) Menjadikan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa 

3) Meningkatkan minat belajar siswa 

b. Bagi Guru 

1) Mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat dalam 

menyampaikan materi IPA 

2) Terbiasa untuk menyiapkan perlengkapan mengajar agar 

pembelajaran lebih bermakna 

3) Memanfaatkan strategi pembelajaran index card match untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan informasi bagi sekolah dalam meningkatkan minat 

belajar siswa-siswa yang ada di SD Negeri Talang 1 ini 

2) Tambahan perbendaharaan strategi pembelajaran yang aktif dan 

inovatif yang dapat dicobakan di SD Negeri Talang 1 ini. 


