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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang ada di sekolah dasar, mata pelajaran ini mempelajari tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan alam. Mata Pelajaran IPA di sekolah dasar 

mempelajari hal yang berhubungan dengan lingkungan sekitar tempat tinggal, 

sehingga memudahkan siswa dalam mempelajarinya. Mata pelajaran ini 

disusun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa alam, serta yang didasarkan 

pada pengamatan dan percobaan. Ilmu Pengetahan alam merupakan ilmu 

universal yang selalu berkembang dan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam berbagai disiplin ilmu. Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah 

Dasar memegang peranan penting sebagai ilmu pokok yang mendasari pola 

pikir siswa, yang mengacu pada pengembangan diri  siswa. 

Pembelajaran IPA di SD Negeri 4 Mersi saat ini sudah berlangsung 

dengan baik namun kurang tepat apabila pembelajaran yang dilakukan hanya 

menggunakan metode dan pendekatan yang kurang bervariatif dan sangat 

monoton. Siswa cenderung merasa bosan dengan pembelajaran yang 

monoton dengan menggunakan metode caramah yang disampaikan oleh guru. 

Siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang diharapkan 

dapat meningkatkan karakter dan sikap kerja keras siswa. Siswa pada usia 

tingkatan Sekolah Dasar sebagian besar menyukai hal-hal baru yang 

berhubungan dengan benda-benda dan kejadian-kejadian yang menarik, hal-
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hal tersebut ada dalam mata pelajaran IPA, jadi apabila pembelajarannya 

menyenangkan dan dengan menggunakan media pembelajaran secara 

maksimal maka siswa akan termotivasi dan dari dalam diri siswa akan 

muncul semangat belajar, sehingga meningkatkan pemahaman bagi siswa. 

Nilai siswa Kelas IV SD Negeri 4 Mersi pada mata pelajaran IPA 

masih rendah dan belum seluruhnya mencapai ketuntasan nilai (KKM) yaitu 

68,berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, salah satu faktor masih 

rendahnya nilai siswa kelas IV SD Negeri 4 mersi khususnya pada mata 

pelajaran IPA adalah siswa merasa kesulitan memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dalam pembelajaran, selain itu juga dalam keadaan 

sulit menangkap materi pembelajaran tersebut siswa suka mengobrol pada 

saat pembelajaran berlangsung, kurangnya siswa yang mengajukan 

pertanyaan maupun menjawab pertayaan yang diajukan guru, siswa tidak 

mempunyai keberanian untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak 

dipahaminya, siswa merasa jenuh dan bosan, hal ini dikarenakan pendekatan 

yang diambil kurang tepat, dan proses pembelajarannya kurang menarik. 

Siswa kurang menunjukan keseriusan dalam belajar, seperti pada saat guru 

memberikan soal kepada siswa, namun siswa enggan mengerjakan. Siswa 

tidak mau berusaha mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang 

diberikan guru. Siswa kelas IV SD Negeri 4 Mersi dilihat dari kejadian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap kerja kerasnya masih rendah. 

 Nilai UAS siswa kelas IV SD Negeri 4 Mersi pada semester ganjil 

tahun ajaran 2012/2013 mata pelajaran IPA, menunjukkan bahwa hanya 9 
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siswa yang memenuhi KKM pada mata pelajaran IPA dari 42 siswa, selain itu 

pada nilai UTS semester genap tahun ajaran 2012/2013 hanya 11 siswa yang 

memenuhi KKM. Siswa kelas IV SD Negeri 4 Mersi seharusnya tidak 

mengalami hal tersebut, karena mata pelajaran IPA merupakan pelajaran yang 

sangat penting mengingat IPA adalah mata pelajaran yang mempelajari 

tentang alam, yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 4 

Mersi saat ini berlangsung sangat monoton dan cenderung membuat siswa 

merasa bosan. Siswa pada usia tingkatan Sekolah Dasar sebagian besar 

menyukai hal-hal baru yang berhubungan dengan benda-benda dan kejadian-

kejadian yang menarik, hal-hal tersebut ada dalam mata pelajaran IPA, jadi 

apabila pembelajarannya menyenangkan dan dengan menggunakan media 

pembelajaran secara maksimal maka siswa akan termotivasi dan dari dalam 

diri siswa akan muncul semangat belajar, sehingga meningkatkan pemahaman 

bagi siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode pembelajaran Index card match 

yang merupakan pembelajaran aktif. Siswa dalam pembelajaran ini akan 

terlibat secara aktif dan seluruh siswa akan turut dalam pembelajaran yang 

mengandung unsur permainan. Pembelajaran index card match mampu 

membuat siswa bekerjasama dengan siswa lainnya dan mau bekerja keras 

dalam belajar. Metode pembelajaran Index Card Match selain dapat 

meningkatkan kerja keras juga dapat meningkatkan prestasi siswa dalam 

belajar.  
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Pembelajaran menggunakan metode index card match menjadikan 

siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena metode ini merupakan 

metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa akan berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran ini dengan bekerja keras mencari jawaban atau soal 

dari kartu yang didapatnya tersebut, lalu mencari pasangannya yang cocok, 

dan siswa akan merasa senang serta tidak lagi merasa jenuh dalam belajar. 

Siswa SD Negeri 4 Mersi dalam keadaan tersebut akan lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru serta meningkatkan sikap 

kerja keras dan prestasi belajarnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah metode pembelajaran index card mach dapat meningkatkan 

sikap kerja keras siswa pada materi bagian-bagian tumbuhan di kelas IV 

SD Negeri 4 Mersi? 

2. Apakah metode pembelajaran index card match dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada materi bagian-bagian tumbuhan di kelas IV SD 

Negeri 4 Mersi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penilitian ini bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan sikap kerja keras siswa pada pelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri 4 Mersi dengan metode pembelajaran index card match 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri 4 Mersi dengan metode pembelajaran index card match 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai bahan alternatif Peningkatan sikap kerja keras melalui metode 

pembelajaran index card match dalam pembelajaran 

b. Sebagai dasar pemikiran untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat meningkatkan sikap kerja keras dan prestasi belajar siswa pada 

pelajaran IPA 

b. Guru memperoleh pembelajaran alternatif untuk mengolah proses 

pembelajaran IPA materi bagian-bagian tumbuhan 

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA SD Negeri 4 Mersi 

d. Dapat mengetahui dan mengembangkan metode pembelajaran index 

card match pada pembelajaran dan memperoleh pengetahuan baru 

yang lebih inovatif dalam hal pengelolaan  
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