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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus memperhatikan 

kebutuhan anak yang berusia antara 6 sampai 12 tahun. Anak dalam kelompok 

usia 7-11 tahun berada dalam perkembangan kemampuan intelektual atau 

kognitifnya pada tingkat kongkrit operasional. Karena alasan itulah maka dalam 

pembelajaran IPS harus bergerak dari yang kongkrit ke yang abstrak dengan 

pendekatan spiral yaitu memulai dari yang mudah kepada yang sukar, dari yang 

sempit menjadi lebih luas, dari yang dekat ke yang jauh, dan seterusnya. 

Materi pembelajaran IPS sangat penting dapat dilihat dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan pasal 6 

ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, 

dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok 

mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, estetik, jasmani, olah raga dan kesehatan. Materi 

pembelajaran IPS sangat menarik karena materi tersebut sangat berhubungan erat 

dengan masyarakat dan sering dibicarakan sehingga materi tersebut sudah melekat 

pada keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Pada kenyataannya pembelajaran IPS sangat membosankan bagi 

sebagian besar orang yang tidak suka menghafal karena yang dipelajarai dalam 

mata pelajaran ini adalah sesuatu yang sudah lama (sejarah) dan permasalahan 

yang selalu berkembanag (permasalahan sosial). Namun sebagai guru kita harus 

dapat menarik simpati agar siswa menjadi aktif dalam pembelajaran khususnya 

dalam  belajar IPS, yaitu dengan mengadakan pendekatan personal yang baik, dan 

menggunakan berbagai metode yang bervariasi. 

Proses belajar mengajar guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

belum menggunakan metode dan media yang tepat. Khususnya pada pembelajaran 

IPS guru masih dominan dalam menyampaikan materi pelajaran. Selain guru 

bersifat dominan, materi yang disampaikan pada siswa hanya bersifat informatif 
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dan menghafal. Dengan keadaan seperti ini siswa dalam menerima materi IPS 

merasa kesulitan dan membosankan. Secara umum pembelajaran yang dilakukan 

guru terhadap siswa hanya menghafalkan konsep, teori dan istilah. Sehingga 

pelajaran IPS yang seharusnya sebagai proses, sikap dan aplikasi terabaikan. 

Siswa tidak dibiasakan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga 

siswa tidak dapat berpikir secara kreatif dan mandiri yang  pada akhirnya siswa 

malas saat mengikuti pelajaran. Keadaan yang seperti ini mengakibatkan hasil 

belajar siswa rendah (belum mencapai KKM). 

Pembelajaran menggunakan metode ceramah, juga terjadi di SD Negeri 

Tugurejo 01 Semarang. Dengan pembelajaran yang menerapkan model ceramah, 

maka pembelajaran akan membosankan karena guru hanya menyampaikan materi 

dan siswa duduk, diam dan mendengarkan saja. Pembelajaran seperti ini, akan 

cenderung membosankan dan membuat siswa mengantuk karena siswa cenderung 

pasif dan hanya guru yang aktif dalam pembelajaran. Padalal di era modern 

seperti ini guru dituntut menciptakan pembelajaran yang membuat siswa aktif 

sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan ide maupun 

pendapat yang dimilikinya.  

Selain keaktifan siswa yang masih kurang, hasil belajar siswa juga 

belum optimal. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap nilai ulangan harian dan 

ulangan akhir semester 1 tahun 2012/2013 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

belum mencapai target maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai ulangan 

kelas 4 semester 1 mata pelajaran IPS tahun 2012/2013, hasil belajar dari 37 siswa 

diketahui hanya 26 siswa nilainya di atas KKM dan terdapat 11 siswa yang belum 

tuntas dalam belajarnya yaitu yang memperoleh nilai dibawah KKM. Kriteria 

Metuntasan Minimal atau KKM adalah 63. Berdasarkan data menunjukan bahwa, 

yang mencapai KKM adalah 70,3% sedangkan yang belum dapat memenuhi 

KKM adalah 29,7%. Hal tersebut menunjukan bahwa dua per tiga dari jumlah 

siswa yang telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan dan 

sepertiga dari jumlah siswa belum tuntas Kriteria Ketuntasan Minimal. Oleh 

sebab itu guru dituntut untuk memikirkan dan melakukan usaha yang kreatif agar 

materi IPS yang luas dapat mudah ditangkap serta dipahami siswa. 
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Dari fakta di atas dapat kita ketahui bahwa permasalahan utama yang 

terjadi dalam pembelajaran di SD Negeri Tugurejo 01 adalah kurangnya keaktifan 

siswa dan kurang optimalnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Hal  

seperti itu, jika dibiarkan tanpa adanya tindakan untuk memperbaiki KBM maka 

tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Untuk mencapai tujuan pengajaran guru 

harus mempunyai cara atau strategi dalam memilih metode pembelajaran yang 

tepat, yaitu model pembelajaran yang menggali keaktifan siswa. 

Pembelajaran aktif adalah belajar yang meliputi berbagai cara untuk 

membuat siswa aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja 

kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi 

pelajaran (Silberman, 2007: 1). Pembelajaran aktif (active learning) merupakan 

salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa dalam 

melakukan sesuatu dan berfikir tentang apa yang mereka lakukan (Suyatno, 2009: 

107). Pendapat Rosyada (dalam Nurhayati 2008) mengatakan, pembelajaran aktif 

adalah belajar yang memperbanyak aktivitas siswa dalam mengakses berbagai 

informasi dari berbagai sumber, untuk dibahas dalam proses pembelajaran dalam 

kelas, sehingga memperoleh berbagai pengalaman yang tidak saja menambah 

pengetahuan, tapi juga kemampuan analisis dan sintesis. Jadi, belajar aktif 

bertujuan menuntut siswa untuk bersemangat, gesit, menyenangkan, dan penuh 

gairah, bahkan siswa sering meninggalkan tempat duduk untuk bergerak leluasa 

dan berfikir keras (moving about and thinking aloud). Selama proses belajar siswa 

dapat beraktivitas, bergerak dan melakukan sesuatu dengan aktif. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka active learning dapat menjadi 

solusi alternatif dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS agar dapat 

membuat susana belajar menjadi aktif dan diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa., sehingga nantinya pembelajaran IPS menjadi pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Salah satu model 

pembelajaran aktif adalah model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match merupakan 

model pembelajaran yang membuat siswa aktif dengan cara membagi siswa 

menjadi dua kelompok besar. Kelompok satu memegang kartu soal dan kelompok 
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dua memegang kartu jawaban. Dari dua kelompok tersebut dapat saling mencari 

pasangan soal dan jawabannya. Pendapat tersebut oleh Silberman (2006) bahwa 

Index Card Match merupakan cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang 

materi pelajaran dan cara ini memungkinkan siswa untuk berpasangan dan 

memberi pertanyaan kuis kepada temannya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Binti (2009) menyatakan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match siswa lebih 

memahami pelajaran yang disampaikan guru karena teknik dan strategi yang 

dipakai dalam model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match berfariasi 

salah satunya karena seluruh siswa berpartisipasi aktif dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi efektif, efisien, dan 

menyenangkan. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas peneliti ingin 

memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas dengan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatkan Aktifitas dan 

Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Index Card 

Match Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match, 

diharapkan siswa sepenuhnya dapat terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah hingga 

penarikan kesimpulan. Melalui proses yang dialami siswa secara langsung akan 

mempermudah pemahaman, memotivasi dan hasil belajar siswa akan meningkat. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

matematika  di SD Negeri Tugurejo 01 Semarang di kelas 4, ada beberapa 

masalah yang terjadi selama pembelajaran IPS tersebut antara lain: 

1. Hasil belajar siswa menunjukkan dari 37 siswa, hanya 26 siswa yang nilainya 

di atas KKM sedangkan 11 siswa nilainya kurang dari KKM. dalam 

persentase dapat ditulis 70,3% tuntas sedangkan 29,7% tidak tuntas 
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2. Kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

3. Pembelajaran masih teacher centered karena guru hanya menggunakan 

metode ceramah. 

 

1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, maka 

pemecahan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut: hasil belajar IPS kognitif 

siswa 70,3% siswa belum mencapai KKM 65. Selama pembelajaran guru masih 

menggunakan metode ceramah sehingga siswa merasa bosan dan keaktifan 

menjadi kurang. 

Sebagai bentuk perbaikan pembelajaran maka peneliti melakukan penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match merupakan model 

pembelajaran aktif yang mengandung unsur permainan. Tidak hanya itu, model 

ini juga melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match sangat tepat 

digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran yang partisipatif, aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match ini diterapkan 

dengan cara membentuk siswa menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang. 

Selanjutnya guru menjelaskan materi pelajaran. Guru membagikan kartu index 

yang berisikan soal dan jawaban dengan tema yang berbeda. Kemudian siswa 

mencari pasangan sesuai dengan tema yang sama. Setelah menemukan 

pasangannya, siswa menulis soal dan jawaban sesuai dengan kartu index yang 

didapatkan. Guru mengumpulkan semua kartu dan membagikan kepada siswa 

secara acak. Setelah siswa menerima kartu, siswa dengan tema yang sama maju ke 

depan kelas untuk membacakan hasil yang tertera di kartu index dan teman yang 

lain boleh menanggapi jawaban dari temannya. Dengan permaianan ini, 

pembelajaran di kelas menjadi aktif, menyenangkan sehingga siswa tidak lagi 

bosan dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 
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Berdasarkan permasalahan penelitian di atas cara pemecahan masalah 

dalam pelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index 

Card Match. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match  ini siswa dapat lebih tertarik dan senang dalam pembelajaran, karena 

siswa belajar sambil bermain kartu index. Hal tersebut pada akhirnya akan 

berpengaruh pada peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat 

merumuskan  masalah: Apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe Index 

Card Match dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ilmu pengetahuan 

sosial siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar ilmu pengetahuan sosial melalui model pembelajaran kooperatif tipe Index 

Card Match siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

a. Proses pembelajaran ini dapat meningkatkan sikap kritis dan 

kreativitas siswa sehingga siswa memandang masalah dan situasi 

dari berbagai prespektif. 

b. Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada 

mata pelajaran IPS. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai upaya memperbaiki kualitas pembelajaran mata pelajaran 

IPS di SD Negeri Tugurejo 01 Semarang. 
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b. Sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan guru dalam 

menggunakan model pembelajaran berupa model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match dalam meningkatkan hasil belajar 

IPS. 

c. Dapat memberikan masukan dalam memilih model pembelajaran 

sebagai salah satu upaya memperbaiki dan memudahkan 

pembelajaran IPS sehingga pencapaian hasil belajar dapat 

ditingkatkan. 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk untuk 

mengembangkan kompetensi guru dalam pembelajaran IPS.  

b. Sebagai upaya memperbaiki prestasi sekolah. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa menjadi bahan referensi jika akan 

melakukan kegiatan sejenis untuk mengembangkan penelitian yang 

lebih baik. 

1.6.2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dalam meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

 


