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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan IPS merupakan Ilmu Pengetahuan yang memadukan 

sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya. Kosasi 

Djahiri (Yaba;2006) menyatakan bahwa IPS adalah merupakan ilmu 

pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang Ilmu 

Sosial dan Ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip 

pendidikan dan didaktif untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat 

persekolahan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) wajib dipelajari oleh setiap peserta didik, 

karena IPS merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara seseorang 

bersosialisasi dan bersikap, baik dengan sesama manusia, hewan, tumbuhan, 

lingkungan masyarakat, maupun dengan alam.  

Trianto;2007 berpendapat bahwa “Mata pelajaran IPS bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif  terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa kehidupan masyarakat”.  

Mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sangat penting, karena 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan 

berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang tercantum dalam 

(Suwarma;2008), bahwa “Tujuan utama IPS adalah untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan membuat keputusan reflektif sehingga mereka 

dapat memecahkan persoalan-persoalan pribadi dan membuat kebijakan 

umum dengan berpartisipasi dalam tindakan sosial secara inteligen”.  

Pendidikan merupakan tahapan-tahapan kegiatan mengubah sikap dan 

perilaku seseorang melalui pelatihan.  



2 

 

 

Resti Indah Pratiwi, 2015 
Penerapan Metode Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Ips 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

Salah seorang ahli mengatakan bahwa, akar kata pendidikan adalah 

“didik” atau “mendidik” yang secara harfiah artinya memelihara dan 

memberi latihan. Sedangkan “pendidikan” adalah tahapan-tahapan 

kegiatan mengubah sikap atau perilaku seseorang atau sekelompok 

orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Muhibbin syah, hal 

32;2010). 

 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri. Kompleksnya 

masalah kehidupan menuntut sumber daya manusia handal dan mampu 

berkompetensi. Selain itu pendidikan merupakan wadah yang dapat dipandang 

sebagai pembentuk sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Berhasil atau 

tidaknya suatu proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang 

berlangsung. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan 

usaha dan dana yang cukup besar. Hal ini diakui oleh semua orang atau suatu 

bangsa demi kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia, 

menaruh harapan besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan 

bangsa ini, karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi 

penerus dibentuk. Mesti diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar jangka 

panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana maupun 

prasarananya. Dalam arti modal material yang cukup besar, tetapi sampai saat 

ini Indonesia masih berkutat pada problematika (permasalahan) klasik dalam 

hal ini yaitu kualitas pendidikan. Problematika ini setelah dicoba untuk dicari 

akar permasalahannya adalah bagaikan sebuah mata rantai yang melingkar dan 

tidak tahu dari mana mesti diawali.  

Melihat kondisi rendahnya prestasi atau hasil belajar siswa tersebut 

beberapa upaya dilakukan, salah satunya adalah pembaharuan metode 

pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sewaktu mengajar. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang 

guru/pendidik dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Apabila metode yang digunakan kurang tepat untuk 

menyampaikan materi pelajaran, siswa pun menjadi malas untuk 

memperhatikannya. Dengan begitu, alhasil siswa kurang bisa menangkap dan 
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memahami materi dengan baik. Hal ini pastinya dapat mempengaruhi hasil 

belajar atau prestasi siswa. Siswa yang kurang mampu memahami suatu materi 

pembelajaran, maka siswa tersebut juga kurang mampu dalam mengerjakan 

evaluasi belajar (ujian). Dengan pembaharuan metode pembelajaran ini 

diharapkan siswa termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran, mudah 

dalam memahami mata pelajaran, serta mampu meningkatkan hasil belajar atau 

prestasi belajar siswa. Dari beberapa mata pelajaran yang dipelajari siswa ada 

beberapa mata pelajaran yang menurut pengamatan masih tergolong rendah 

atau dibawah rata-rata nilainya. Namun peneliti mengambil mata pelajaran IPS 

karena materi IPS banyaknya terdiri dari hapalan-hapalan dan guru juga ingin 

belajar bagaimana cara menyampaikan pelajaran IPS menggunakan metode 

yang tepat dan menyenangkan. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

optimal, siswa mampu memahami materi yang disampaikan, dan siswa juga 

tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari hasil belajar 40 

siswa dalam satu kelas yang telah mengikuti ulangan harian mata pelajaran IPS 

sekitar 60% dari jumlah siswa telah mencapai ketuntasan belajar, yaitu dengan 

nilai KKM 65. Dengan nilai tertinggi 83, nilai terendah 37. Hasil belajar 

tersebut mungkin sudah tergolong cukup, karena dari setengah jumlah siswa 

sudah mencapai ketuntasan belajar. Tetapi, dari guru kelas sendiri 

menginginkan agar semua siswa mampu mencapai ketuntasan belajar.  

Dengan metode pembelajaran yang berbeda, menarik minat siswa, serta 

menyenangkan dari pembelajaran yang biasa dilakukan. Karena metode 

pembelajaran yang diterapkan guru cenderung tetap, yakni pengajaran 

konvensional kegiatan pembelajaran yang dilakukan selalu menggunakan 

metode konvensional dengan cara ceramah. Pembelajaran yang seperti ini 

tidak akan dapat mengembangkan kemampuan peserta didik secara 

maksimal. Kondisi pembelajaran yang seperti ini cenderung menyebabkan 

kejenuhan pada peserta didik dan membuat peserta didik menjadi pasif juga 

menyebabkan siswa kurang mandiri dan konsep dalam pemahaman materi 

kurang.  Pada pengajaran konvensional guru berdiri di depan kelas 

mendominasi seluruh kegiatan pembelajaran dan berceramah panjang lebar 

tentang materi yang sedang dibahas. Sedangkan siswa hanya sebagai objek 
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pasif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Keadaan seperti ini membuat siswa 

yang belajar secara individu kurang melibatkan interaksi sosial sehingga 

menimbulkan kebosanan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman  materi 

siswa.  

Untuk mengatasi masalah diatas, perlu dikembangkan metode pembelajaran 

yang dapat meningkatkan semangat dan aktivitas siswa. Salah satunya ialah 

penerapan Metode Pembelajara Index Card Match. Metode Pembelajaran Index 

Card Match merupakan metode pengulangan (peninjauan kembali) materi, 

sehingga siswa dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajarinya. 

Dalam metode 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 kartu jawaban, demikian sebaliknya. Metode 

pembelajaran ini mengandung unsur permainan sehingga diharapkan siswa 

tidak bosan dalam belajar IPS. 

Berdasarkan uraian di atas, masalah ini penting untuk diteliti sehingga 

peneliti termotivasi untuk mengadakan penelitian dengan judul: Penerapan 

Metode Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas III Sekolah Dasar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka peneliti akan 

mengajukan fokus masalah dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan metode index card 

match  pada mata pelajaran IPS kelas III di SDN Sukajadi 3? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran melalui penerapan strategi 

active learning dengan metode index card match untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III di SDN Sukajadi 3? 



5 

 

 

Resti Indah Pratiwi, 2015 
Penerapan Metode Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Ips 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran 

menggunakan penerapan metode index card match pada siswa kelas 

III di SDN Sukajadi 3 ? 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

umum dalam penelitian ini adalah: untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran IPS dengan strategi active learning melalui 

permainan index card match. Selain tujuan umum tersebut ada pula tujuan 

khusus, diantaranya: 

1. Mengetahui rencana pembelajaran IPS melalui penerapan metode  

pembelajaran index card match 

2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPS melalui penerapan 

metode index card match untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

3. Mengetahui hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran 

menggunakan penerapan metode index card match 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari uraian diatas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis : 

Menjadi referensi hasil penelitian tindakan kelas tentang penerapan 

metode index card match dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada kelas III Sekolah Dasar 

2. Manfaat praktis : 

a. Bagi guru: 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 

pedoman untuk diterapkan dan dikembangkan dalam 

melaksanakan mata pelajaran IPS. 

b. Bagi Siswa: 

Membantu meningkatkan hasil belajar siswa dan memberikan 

pengalaman pada siswa dalam pembelajaran 

c. Bagi kepala sekolah:  

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS disekolah dan 

bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. 

 


