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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

IPS merupakan program pendidikan yang mengintegrasikan secara 

interdisiplin konsep ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu pengetahuan sosial 

lahir dari pakar pendidikan untuk membekali para siswa supaya nantinya mereka 

mampu menghadapi dan menangani kompleksitas kehidupan di masyarakat yang 

seringkali berkembang secara tidak terduga. Perkembangan seperti itu dapat 

membawa berbagai dampak yang luas. Karena luasnya akibat terhadap kehidupan 

maka lahir masalah yang seringkali disebut masalah sosial. Para peserta didik 

nantinya harus menghadapi gejala-gejala seperti itu. 

Pembelajaran merupakan salah satu proses kegiatan belajar mengajar 

yang berlangsung di dalam kelas dan dipandu oleh seorang guru sebagai 

pembimbing. Salah satu wujud dari pembelajaran IPS sebagaimana tercantum 

dala kurikulum pendidikan dasar (2006:149), tentang pendidikan IPS di Sekolah 

Dasar, sebagai berikut: 

Mata pelajaran yang mempelajari tentang bkehidupan sosial yang 

didasarkan pada bahan kajian Geografi, Antropologi, Tatanegara, dan 

Sejarah. IPS yang diajarkan di SD terdiri dari bahan pokok, 

pengetahuan sosial dan sejarah. Bahkan kajian pengetahuan sosial 

mencakup, lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintah. 

Bahkan kajian sejarah meliputi perkembangan masyarakat Indonesia 

sejak lampau hingga sekarang. 

 

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa pembelajaran IPS berisi tentang 

kehidupan sosial yang mencakup lingkungan sosial dan sebagainya. 

Pendidikan IPS di SD merupakan perwujudan terdisiplinan dari 

berbagai ilmu sosial, yang didasarkan bahan kajian geografi, ekonomi, sosial, 

anthropologi, tatanegara, dan sejarah. Sehingga pendidikan IPS bukanlah mata 

pelajaran dengan disiplin ilmu tunggal, melainkan gabungan berbagai disiplin 

ilmu, kajian dari beberapa disiplin ilmu terhadap dimensi-dimensi pengajaran IPS 
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meliputi empat dimensi, Suharto, dkk (1994:4), yaitu : “Dimensi sosial, personal, 

waktu, dan tempat” 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan 

Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari 

SD/MI/SDLB sampai SMP/MTS/SMPLB mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan terdiri dari materi 

geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi sehingga siswa menjadi warga negara 

Indonesia yang demokrasi dan bertanggungjawab, serta menjadi warga dunia yang 

cinta damai. (Depdiknas,2007:18). 

Mulyono Tj. (1980: 8) juga berpendapat, “Pembelajaran IPS merupakan 

suatu pendekatan indispliner (disclipinary approach) dari ilmu-ilmu sosial. IPS 

merupakan integrasi dari cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, anthropologi, 

budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dll. Pengajaran 

IPS lebih bersifat perkenalan mengenai “seni kehidupan”. Landasan pengkajian 

dari berbagai aspek kehidupan ini diambil dari berbagai sumber ilmu sosial yaitu : 

Sosial Budaya, Geografi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Sejarah. Pengajaran IPS di 

kelas rendah disajikan dengan pendekatan tematik, sedangkan IPS pengajaran 

mandiri mulai diprogram pada kelas empat ke atas. Oleh karena itu pembelajaran 

IPS lebih banyak dititik beratkan kepada dunia siswa dan lingkungannya. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS adalah suatu proses 

kegiatan belajar mengajar yang berisi tentang kehidupan sosial, yang mencakup 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi dari cabang ilmu-ilmu 

sosial, untuk kepentingan program pengajaran sekolah dengan tujuan 

memperbaiki, mengembangkan, dan memajukan hubungan-hubungan 

kemanusiaan kemasyarakatan. 

Seperti telah disinggung di atas, pada hakekatnya IPS adalah telaah 

tentang manusia dan dunianya. Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. 

Dalam kehidupan itu mereka harus mampu mengatasi rintangan yang mungkin 

timbul dari sekalilingnya maupun dari akibat hidup bersama. Begitulah IPS 

melihat manusia dari berbagai sudut pandang. IPS melihat bagaimana manusia 

hidup bersama dengan sesamanya di lingkungan sendiri, dengan tetangganya, baik 
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yang dekat sampai yang jauh. Singkatnya yang menjadi bahan kajian atau bahan 

belajar IPS adalah keseluruhan tentang manusia. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan 

berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap 

saat. Oleh kerena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat sehingga nantinya memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Kosasih Djahiri (dalam Sapriya ,2006:8) mengemukakan, karakteristik 

pembelajaran IPS, yaitu: 

a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dan fakta atau sebaliknya  (menelaah 

fakta dari segi ilmu). 

b. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin ilmu 

saja, melainkan bersifat kooperhensif (meluas/dari berbagai ilmu sosial 

lainnya, sehingga berbagai konsep ilmu secara terintregrasi terpadu) digunakan 

untuk menelaah satu masalah/tema/topik. Pendekatan seperti ini disebut juga 

sebagai pendekatan integated, juga menggunakan pendekan broadfield, dan 

multiple resources (banyak sumber). 

c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar siswa 

mampu mengembangkan berpikir kritis, rasional dan analitis. 

d. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan/menghubungkan bahan-

bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata di 

masayarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan, dan memproyeksikan 

kepada kehidupan dimasa depan baik dari lingkungan fisik/alam maupun 

budayanya. 

e. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil, sehingga 

titik berat pembelajaran adalah terjadi proses internalisasi secara mantap dan 

aktif pada diri siswa memiliki kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah 

permasalahan kehidupan nyata pada masayarakat. 

f. IPS mengutamakan hal-hal, arti, dan penghayatan hubungan antar manusia 

yang bersifat manusiawi. 

g. Pembebelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, juga nilai 

dan keterampilannya. 

h. Berusaha untuk memuasakan setiap siswa yang berbeda melalui program 

maupun pembelajarannya dalam arti memperhatikan minat siswa dan masalah-

masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. 

i. Dalam pengembagnan program pembelajaran senantiasa melaksanakan prinsif-

prinsif, karakteristik (sifat dasar), dan pendekatan-pendekatan IPS itu sendiri. 

 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 2006): 
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1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 2006): 

1) Manusia, tempat, dan lingkungan 

2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

3) Sistem sosial dan budaya 

4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 Menurut Munthe (2009), Standar kompetensi adalah landasan 

kemampuan peserta didik yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak pada 

mata pelajaran tertentu. Sedangkan Kompetensi dasar merupakan jabaran dari 

standar kompetensi. Kompetensi Dasar adalah landasan kemampuan peserta didik 

yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, pernyataan minimal atau 

memadai tentang pengetahuan dalam mata pelajaran tertentu. 

 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menjadi arah dan 

landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jadi, dalam merancang kegiatan 

pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar 

Penilaian. 

 Dalam penelitian ini, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS 

kelas 4 yang digunakan adalah: 
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Tabel 1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

      Kelas 4 Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, 

dan kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten/kota dan 

provinsi. 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi, 

produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya, 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006) 

 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match 

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam 

kegiatan belajar mengajar yang perlu dikuasai oleh pengajar. Bila pengajar tidak 

menguasai model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar 

mengajar, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Hal ini dikarenakan 

rendahnya mutu pelajaran, kurangnya minat pembelajar terhadap pembelajaran, 

dan kurangnya perhatian dan kesungguhan pembelajar. 

Model berarti cara untuk mencapai tujuan, ada juga yang menyatakan 

bahwa model pembelajaran mengandung makna yang luas dan diartikan sebagai 

suatu cara yang menyeluruh dan mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, 

ada juga yang mengartikan bahwa model pembelajaran adalah cara-cara penyajian 

bahan pengajaran dalam suatu kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. (Danasasmita 2009: 25) 

Dahlan (1990: 21) mengungkapkan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur 

materi pelajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting 

pengajaran dan setting lainnya. Menurut Engkoswara (1988: 21) model 

pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang 

bertautan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh pengajar 

dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran dan memberi petunjuk 
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kepada pembelajarnya agar lebih bisa diterima dan membuat kegiatan belajar 

lebih menyenangkan. Pembelajaran akan lebih dipahami oleh siswa serta tujuan 

dari pembelajaran dapat dicapai dan kemampuan pembelajar akan lebih 

meningkat. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match (ICM) atau 

mencocokkan kartu index, adalah salah satu teknik instruksional dari 

pembelajaran aktif. Dalam tulisan Siberman (2011: 250) menyebutkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match merupakan cara menyenangkan 

dan aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan tukar menukar kartu 

index, memperbolehkan peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis 

dengan media kartu dengan kawan sekelas. Jadi menurut pendapat Silberman 

dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match adalah model pembelajaran berbentuk kuis dengan tukar menukar kartu 

yang memungkin siswa untuk dapat belajar secara mandiri maupun dengan siswa 

lain.  

Menurut Marwan, Bona (2011), model pembelajaran kooperatif tipe  

Index Card Match adalah model pemecahan masalah yang digunakan dalam 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Index Card Match dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan mencocokkan kartu indeks yang ada di tangan mereka. Proses 

pembelajaran ini lebih menarik karena siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Jadi 

menurut pendapat Marwan dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match adalah model pembelajaran aktif mencocokan 

kartu indeks dengan berpasangan. 

Sedangkan menurut Suwarno (2010) Model pembelajaran kooperatif 

tipe Index Card Match dikenal juga dengan istilah ”mencari pasangan kartu” 

metode ini digunakan untuk mengulang materi pembelajaran yang telah diberikan 

sebelumnya dan berpotensi membuat siswa senang. Pendapat Suwarno dapat 

disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 
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Match adalah model pembelajaran peninjauan ulang materi pelajaran dengan cara 

mencari pasangan kartu. 

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match adalah model pembelajaran aktif dan 

menyenangkan dengan cara mencari pasangan kartu indeks, dimana kartu indeks 

tersebut berisi kartu soal dan kartu jawaban yang menuntut siswa untuk bekerja 

sama dalam mencari pasangan kartu.  

Model ini tepat digunakan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan 

belajar karena melalui model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match 

siswa dapat berinteraksi dengan guru ataupun siswa lainnya. Selain itu siswa juga 

dapat menggali kembali pengetahuan yang diperolehnya selama mengikuti 

pembelajaran 

Setiap model pembelajaran, pasti memiliki langkah-langkah dalam 

penerapannya saat guru menggunakan dalam pembelajaran. Begitupula model 

pembelajaran aktif tipe Index Card Match juga memiliki langkah-langkah saat 

penerapan di kelas. Ada beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai 

langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match, antara lain: 

Pendapat pertama langkah- langkah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match menurut Hisyam Zaini (2007: 69-70) adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapakan potongan-potongan kertas sebanyak separuh siswa 

dalam kelas yang akan diajar. 

2. Potongan-potongan kertas tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian yang sama. 

3. Pada separuh bagian ditulis pertanyaan tentang materi yang diajarakan. Setiap 

kertas berisi satu pertanyaan. 

4. Pada separuh bagian yang lain, ditulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat. 

5.  Kemudian potongan-potongan tersebut dicampur aduk secara acak, sehingga 

tercampur antara soal dengan jawaban. 

6. Kertas-kertas tersebut kemudian dibagikann kepada setiap siswa, satu siswa 

satu kertas. Diterangkan aturan main bahwa siswa yang mendapat soal harus 

mencari temannya yang memndapat jawaban dari soal yang diperolehnya, 

demikian pula sebaliknya. 
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7. Setelah siswa menemukan pasanganya, siswa diminta untuk duduk sesuai 

dengan pasangan yang diperolehnya. Antar pasangan satu dengan yang lain 

diminta untuk tidak memberitahukan materi yang diperolehnya. 

8. Setelah semua siswa menemukan pasangannya dan duduk berdekatan, setiap 

pasangan diminta untuk membacakan soal  yang diperoleh dengan suara keras 

secara bergantian agar didengar oleh teman-teman yang lain, kemudian 

pasangannya membacakan jawaban juga dengan suara keras. 

9. Setelah semua pasangan telah membaca soal dan jawaban yang diperoleh 

kemudian guru membuat klarifikasi. Bersama-sama siswa guru membuat 

kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan. 

 

Pendapat kedua menurut Agus Suprijono (2009:120) langkah-langkah 

pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match adalah 

sebagai berikut: 

1. Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di dalam 

kelas  

2. Bagilah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama  

3. Pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan dibelajarkan. 

setiap kertas berisi satu pertanyaan  

4. Pada separuh kertas lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dibuat  

5. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban  

6. Setiap siswa diberi satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang 

dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan soal dan separuh 

yang lain mendapatkan jawaban  

7. Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang 

sudah menemukan pasangan, jelaskan kepada mereka untuk duduk berdekatan. 

Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan 

kepada teman yang lain.  

8. Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, mintalah 

kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya soal 

tersebut dijawab oleh pasangannya  

9. Akhiri proses ini dengan membuat klasifikasi dan kesimpulan  

 

Sedangkan menurut Silberman (2006) langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match adalah sebagai berikut:  

1. Pada kartu index yang terpisah, tulislah pertanyaan tentang apapun yang 

diajarkan di kelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah yang sama dengan 

setengah jumlah siswa. 

2. Pada kartu yang terpisah, tulislah jawaban atas masing-masing pertanyaan itu  

3. Campurlah dua kumpulan kartu itu dan kocoklah beberapa kali agarbenar-

benar tercampur  
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4. Berikan satu kartu untuk satu siswa. Jelaskan bahwa ini merupakan latihan 

pencocokan. Sebagian siswa mendapatkan pertanyaan tinjauandari sebagian 

siswa mendapatkan pertanyaan tinjauan dan sebagian lain mendapatkan kartu 

jawabannya  

5. Perintahkan siswa untuk mencari kartu pasangan mereka. Bila sudah terbentuk 

pasangan, perintahkan siswa yang berpasangan itu untuk mencari tempat duduk 

bersama. (katakan pada mereka untuk tidak mengungkapkan kepada pasangan 

lain apa yang ada di kartu mereka)  

6. Bila semua pasangan yang cocok telah duduk bersama, perintahkan tiap 

pasangan untuk memberikan kuis pada siswa lain dengan membacakan kertas 

kertas pertanyaan mereka dan menantang siswa lain untuk memberikan 

jawabannya. 

 

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari terlebih dahulu pada siswa.  

2. Guru memberikan kartu tema kepada siswa dan setiap siswa mencari 

pasangan tema yang sama. 

3. Siswa yang sudah mendapatkan tema yang sama duduk berdampingan sambil 

menunggu teman lain mendapatkan pasangan tema.  

4. Siswa berpasangan untuk mengisi satu kartu soal dan satu kartu jawaban 

berdasarkan tema yang diperoleh. 

5. Setiap siswa mengumpulkan kartu yang sudah dibuatnya.  

6. Setelah semua kartu terkumpul guru mengacak semua kartu.  

7. Siswa diminta mengambil satu kartu secara acak. 

8. Siswa yang sudah mendapat kartu tidak boleh melihat isi kartu tersebut 

sebelum semua siswa sudah mendapatkan kartu. 

9. Siswa mulai mencari pasangan dari kartu yang didapatkannya.  

10. Siswa yang sudah berpasangan duduk berdampingan sambil menunggu teman 

lain mendapatkan pasangannya. 

11. Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan pertanyaan pada 

siswa lain dan meminta siswa lain keculi pasangannya untuk menjawabnya. 

12. Siswa yang memegang kartu jawaban memberikan tanggapan dari jawaban 

yang diberikan oleh temannya. 

13. Siswa membuat rangkuman dari pengetahuan yang didapatkannya dari 

permainan kartu. 

 

Model pembelajaran apapun, di dalamnya pasti terdapat kelebihan dan 

kelemahan, begitu pula dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match. Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match sebagai salah satu 

aternatif yang dapat dipakai dalam penyampaian materi pelajaran selama proses 
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belajar mengajar juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Handayani 

(2009) menyatakan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

1. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match, yaitu: 

a. Menumbuhkan kegembiraan dalam kegitan belajar mengajar. 

b. Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 

c. Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. 

d. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar. 

e. Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. 

2. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match, yaitu: 

a. Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas dan 

prestasi. 

b. Guru harus meluangkan waktu yang lebih. 

c. Lama untuk membuat persiapan 

d. Guru harus memiliki jiwa demokratis dan ketrampilan yang memadai dalam 

hal pengelolaan kelas 

e. Suasana kelas menjadi “gaduh” sehingga dapat mengganggu kelas lain. 

 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif 

tipe Index Card Match, guru dituntut untuk mengantisipasi kekurangan yang 

terdapat dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

Antisipasi ini guru lakukan saat penerapan dalam pembelajaran di dalam kelas. 

Hal ini bertujuan agar penerapan model pembelajaran ini dapat berjalan lancar 

sesuai tahapan-tahapan yang telah dijelaskan. 

 

2.1.3 Keaktifan Belajar 

Aktif menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:19) berarti giat 

(bekerja atau berusaha), sedangkan keaktifan diartikan sebagai hal atau keadaan 

dimana siswa dapat aktif. Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS tampak dalam 

kegiatan yang siswa lakukan selama proses pembelajaran dalam memahami 

materi pelajaran IPS. 

 Pada hakekatnya keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua 

perbuatan belajar, tetapi kadarnya yang berbeda-beda tergantung pada jenis 

kegiatannya, materi yang dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai (Hamalik, 

2003).  
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Menurut Sudjana (1991) keaktifan belajar siswa dapat dilihat 

berdasarkan indikator keaktifan siswa yaitu turut serta dalam melaksanakan tugas 

belajarnya, terlibat dalam pemecahan permasalahan, bertanya kepada siswa lain 

atau kepada guru apabila tidak, memahami persoalan yang dihadapinya, berusaha 

mencari berbagai informasi yang diperlukan untukpemecahan masalah, 

melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, menilai 

kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya, melatih diri dalam 

memecahkan soal atau masalah sejenis, kesempatan menggunakan atau 

menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau 

persoalan yang dihadapinya. 

Menurut pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa keaktifan 

belajar siswa adalah suatu keadaan dimana siswa berpartisipasi secara aktif dalam 

pembelajaran. Dalam hal ini, keaktifan siswa terlihat dari merespon pertanyaan 

atau perintah dari guru, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, 

berani mengemukakan pendapat, dan aktif mengerjakan tugas yang diberikan 

guru. 

Menurut Moh User Usman (2002:19), cara yang dapat dilakukan guru 

untuk memperbaiki keterlibatan siswa antara lain sebagai berikut: 

1. Tingkatkan persepsi siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga siswa aktif merespon apa yang disampaikan oleh guru. 

2. Masa transisi antara kegiatan antara kegiatan dalam mengajar hendaknya 

dilakukan secara cepat dan lues. 

3. Berikan pengajaran yang jelasdan tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

4. Usahakan alat peraga dalam pembelajaran dapat memacu minat siswa. 

 

Menurut Usman (dalam Djamarah 2006) dalam pembelajaran, pola 

keaktifan ada dua, yakni pola keaktifan siswa dalam interaksi antara siswa dengan 

guru dan siswa dengan siswa lainnya. Interaksi tersebut memiliki lima jenis pola 

interaksi. Lima jenis interaksi antara guru dan siswa, antara lain: 
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1. Pola Guru-Murid 

G 

 

 

M           M          M 

 

Pola guru-murid menggambarkan komunikasi sebagai aksi (satu arah). 

Artinya, kegiatan  belajar mengajar didominasi oleh guru. 

2.  Pola Guru-Murid-Guru 

G 

 

 

 M        M        M 

 

Pola guru-murid-guru menggambarkan komunikasi sebagai interaksi. 

Pada pola ini ada balikan (feedback) bagi guru, tetapi tidak ada interaksi antar 

siswa. 

3. Pola Guru-Murid-Murid 

G 

 

 

           M               M               M 

 

Pada pola guru-murid-murid, ada balikan bagi guru dan siswa saling 

belajar satu sama lain. 

4. Pola Guru-Murid, Murid-Guru, Murid-Murid 

G 

 

M                                             M 

 

M                          M 

M 
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Pola guru-murid, murid-guru, murid-murid menggambarkan 

komunikasi sebagai transaksi (multi arah). Pada pola ini terjadi interaksi optimal 

antara guru dengan murid, dan antara murid dengan murid. 

5. Pola Melingkar 

G 

 

 

M                                                             M 

 

 

M                             M 

 

Pada pola melingkar, setiap siswa mendapat giliran untuk 

mengemukakan jawaban atau pendapat, tidak diperkenankan berbicara dua kali 

apabila setiap siswa belum mendapat giliran. 

Jenis-jenis interaksi di atas menunjukkan derajat keaktifan siswa. Anak 

panah menunjukkan arah komunikasi sehingga semakin banyak ruas garis berarah 

menunjukkan semakin tinggi interaksi siswa. Interaksi lebih tinggi ini diperlukan 

dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bersama. 

Dengan adanya interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan siswa dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. 

Dalam menganalisis tentang keaktifan belajar siswa terdapat beberapa 

indikator yang dapat menjadi pedoman dalam pengukuran keaktifan. Indikator 

keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari kriteria berikut ini: (1) perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru; (2) kerjasamanya dalam kelompok; (3) kemampuan 

siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok; (4) memberi kesempatan 

berpendapat kepada teman dalam kelompok; (5) mendengarkan dengan baik 

ketika teman berpendapat; (6) memberi gagasan yang cemerlang; (7) membuat 

perencanaan dan pembagian kerja yang matang; (8) keputusan berdasarkan 

pertimbangan anggota yang lain; (9) memanfaatkan potensi anggota kelompok; 
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serta (10) saling membantu dan menyelesaikan masalah; (11) melakukan umpan 

balik (Ardhana, 2009: 2). 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (1995: 48) hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku subjek yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor 

dalam situasi tertentu berkat pengalamannya berulang-ulang. (1) Aspek kognitif, 

kemampuan kognitif yang meliputi: pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. (2) Aspek afektif, kemampuan afektif meliputi 

penerimaan, partisipasi, penilaian, dan penentuan sikap, organisasi, dan 

pembentukan pola hidup. (3) Aspek psikomotorik, kemampuan psikomotorik 

meliputi: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, gerakan penyesuaian dan kreativitas. Jadi hasil belajar merupakan hasil 

keterpaduan pengalaman dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Romiszowki (Abdurrahman, 2003) mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan keluaran (outputs) suatu siswa dari pemrosesan masukan (input). 

Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi, sedangkan 

keluarnya adalah perbuatan/kinerja (performance). Perbuatan merupakan petunjuk 

bahwa proses belajar telah terjadi. Hasil belajar dapat dikelompokkan dalam dua 

macam: (1) pengetahuan tentang fakta, (2) pengetahuan tentang prosedur, (3) 

pengetahuan tentang konsep, (4) pengetahuan prinsip. Keterampilan juga terdiri 

dari empat kategori, yaitu (1) keterampilan untuk berfikir atau keterampilan 

kognitif, (2) keterampilan untuk bertindak atau keterampilan motorik, (3) 

keterampilan untuk bereaksi atau bersikap, (4) keterampilan berinteraksi. 

Menurut Nasution (2006:36) hasil belajar adalah hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan guru. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:36) hasil belajar 

adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 
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Beberapa pendapat para ahli tentang hasil belajar dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah keluaran (outputs) hasil dari proses masukan (input) 

yang didapatkan seseorang dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor 

melalui pengalamannya berulang-ulang yang bersifat relatif, dapat diamati, dan 

dapat diukur melalui teknik tes maupun non tes. 

 

2.1.5 Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match 

dengan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa 

Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match adalah model 

pembelajaran dengan tukar menukar kartu index. Penerapannya dalam 

pembelajaran, guru membagikan kartu indeks tersebut berisi kartu soal dan kartu 

jawaban kepada siswa, lalu siswa bekerja sama dalam mencari pasangan kartu. 

Setelah siswa menemukan pasangannya masing-masing, kemudian tiap pasangan 

maju ke depan kelas untuk membacakan soal dan jawaban yang tertera di kartu 

index tersebut. Siswa yang lainnya boleh menanggapi jawaban yang dibacakan di 

depan kelas. Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match ini 

mengandung unsur bermain sesuai karakter siswa SD kelas 4 yang masih suka 

bermain. Penggunaan model pembelajaran ini adalah agar siswa tidak bosan 

dalam mengikuti pelajaran karena diselingi dengan unsur bermain. Terdapat 

beberapa alasan mengapa penggunaan model pembelajaran tipe Index Card Match 

digunakan dalam pembelajaran di kelas yaitu, akan sangat membantu siswa dalam 

memahami materi dan mengurangi kebosanan siswa yang biasanya hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru. Ketika guru hanya berceramah, banyak siswa 

yang mengantuk karena mereka tidak melakukan aktivitas. Namun berbeda ketika 

sebelum pembelajaran guru menyampaikan bahwa dalam pembelajaran akan 

dilaksanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match, 

siswa akan lebih aktif karena siswa merasa tertarik dengan hal tersbut sehingga 

hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. 
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2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

bisa kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan Winda Pramita Sari (2012), 

berjudul ”Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Melalui 

Metode Index Card Match Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD Negeri Kopeng 

01 Tahun Pelajaran 2011/2012”. Penelitian ini terdiri dari dua siklus, siklus 1 

terdiri dari tiga pertemuan dan siklus 2 terdiri dari tiga pertemuan. Hasil analisis, 

menunjukkan bahwa ada peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dari 

kondisi pra siklus ke siklus 1 dan dari siklus 1 ke siklus 2 setelah dilakukannya 

tindakkan menggunakan metode Index Card Match. Pada kondisi awal ketika 

belum diadakannya tindakkan keaktifan belajar siswa hanya 34.14%. Pada siklus 

1 keaktifan belajar yang dicapai sebesar 67.30%. Sedangkan pada siklus 2 hasil 

belajar siswa mencapai 86.05%. Ketuntasan belajar pra siklus hanya 53.85% 

dengan nilai rata-rata 65, sedangkan pada siklus 1 ketuntasan belajar mengalami 

peningkatan menjadi 80.77% dan rata rata nilai prestasi belajar 76, dan pada 

siklus 2 ketuntasan belajar meningkat menjadi 100% dan rata rata hasil belajar 

siswa 85. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui 

metode Index Card Match dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Kopeng 01 Tahun pelajaran 2011/2012 dan 

melalui metode Index Card Match dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Kopeng 01 Tahun pelajaran 2011/2012. 

Dari hasil penelitian tersebut hendaknya seorang guru dapat memilih dan 

penerapan metode pembelajaran khususnya terkait dengan metode index card 

match untuk memperbaiki pembelajaran guna meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas 4. 

Penelitian yang dilakukan Ida Bayu Wardani (2010), berjudul ”Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

Melalui Metode Index Card Match Siswa Kelas V  SD Negeri I Manyaran 

Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2010/2011”. Prosedur dalam 

penelitian terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus meliputi perencanaan tindakan, 
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observasi dan refeksi. Penelitian proses pembelajaran untuk mengetahui aspek 

hasil Proses pembelajaran Kooperatif Indek Card Match tepat rencana sehingga 

meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran IPS untuk siswa kelas 5 SDN I 

Manyaran : (data hasil belajar Siklus 1 62,1%, Siklus 2 70,5%, Siklus 3  79,5%).  

Kekurangan dari penelitian ini adalah, tidak disebutkan nilai rata-rata siswa, jika 

disebutkan kita bisa mengetahui berapa kenaikan nilai rata-rata siswa setelah 

menggunakan pembelajaran model Index Card Match. Kelebihan dari penelitian 

ini, terjadi kenaikan tiap siklus meskipun kenaikannya tidak signifikan. 

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

Kooperatif Index Card Match tepat rencana sehingga meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SDN I Manyaran. Dari kesimpulan di atas dapat kita artikan 

jika model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dapat digunakan 

dalam pembelajaran di sekolah guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan Fa’ik Dwi Wahyukensri (2011) yang 

berjudul ”Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Index Card Match dalam 

Peningkatan Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SD Negeri Klegenrejo Surakarta”, 

bahwa hasil penelitian menunjukkan pada siklus 1 persentase hasil belajar siswa 

adalah 38%. Pada siklus 1 dari angka 38% yang tertera menunjukkan tidak 

memuaskan. Pada siklus 2 persentasenya naik menjadi 64% dan pada siklus 3 

naik lagi menjadi 74%. Dari tiga siklus dapat kita simpulkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPS pada tiap siklusnya. Kekurangan dari 

penelitian ini adalah tidak terjadi kenaikan yang signifikan antara siklus 2 dan 3. 

Kelebihannya adalah persentase ketuntasan hasil belajar siswa selalu mengalami 

kenaikan setiap siklusnya dan dapat mencapai KKM (≥70). Ada kelebihan lainnya 

adalah dalam 3 siklus ada 9 kali petemuan. Jadi, dari hasil penelitian di atas dapat 

disarankan sebaiknya peneliti lebih kreatif lagi dalam menerapkan model 

pembelajaran Index Card Match agar jumlah persentase lebih meningkat lagi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir  

Upaya yang diperlukan untuk mendorong siswa aktif dalam 

pembelajaran di kelas selalu bergantung pada guru. Keaktifan siswa belum 
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berkembang selama proses pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa 

masih rendah dalam mempelajari mata pelajaran IPS. Hal ini menjadi indiktor 

perlunya upaya untuk membantu siswa agar dapat mempelajari IPS dengan lebih 

baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match lebih 

mendorong kemandirian, keaktifan, kreativitas, dan tanggung jawab dalam diri 

siswa. Dalam pembelajaran ini siswa lebih banyak berperan selama kegiatan 

berlangsung. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial, toleransi, keaktifan 

dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 

Semarang. 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir yang diuraikan di atas, maka hipotesis 

tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Index 

Card Match dapat meningkatan keaktifan dan hasil belajar pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang semester 2 

tahun pelajaran 2012/2013. 

 


