
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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 di

bentuk. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD No. 20 Tahun 2003 BAB II

pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa :

"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,
berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang
demokratif serta bertanggung jawab"1.

Dalam Undang Undang Dasar RI’1945 Bab XIII Pasal 31 ayat 3 tentang

Pendidikan dinyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimananan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan

undang-undang.2

Menurut para ahli, dalam proses pendidikan atau pembelajaran terdapat

komponen yang mempengaruhi keberhasilannya. Komponen tersebut adalah

1 Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pendidikan,
(Jakarta: Derektorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), h. 8

2UUD’45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Surabaya:
Penerbit, Pustaka Agung Harapan,2009), h. 2



2

komponen tujuan, pendidik, anak didik, alat-alat dan lingkungan.3 Antara

komponen yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang bersifat

sistemik, maksudnya masing-masing komponen memiliki peranannya sendiri-

sendiri tetapi memiliki hubungan yang saling terkait.  Tetapi yang lebih dominan

adalah komponen guru dan siwa, karena keduanya merupakan faktor penentu

dalam keberhasilan pendidikan.

Dimasa sekarang ini kualitas manusia sangat diperlukan sebagai modal

dasar pembangunan, khususnya bagi negara yang sedang berkembang. Negara

Indonesia pun memerlukan manusia-manusia yang berkualitas untuk mendukung

dan melaksanakan pembangunan nasional. Manusia yang berkualitas sebagai

pelaku pembangunan dapat dihasilkan melalui pendidikan.

Pendidikan di belahan dunia manapun ( negara berkembang ataupun maju)

selalau dijalankan sebagai proses untuk mengembangkan dan membentuk sumber

daya manusia yang bekualitas. Hal ini didasari bahwa dalam setiap proses

pendidikan, utamanya melalui sekolah, terjadi bergagai bentuk penemuan baru

yang berguna untuk kepentingan umat manusia.4

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal dan merupakan sub

sistem pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam

mengembangkan sumber daya manusia. Dalam proses pendidikannya, proses

pembelajaran memiliki peran yang penting. Jika proses pembelajaran tidak baik,

dapat dipastikan hasil pendidikan juga tidak baik. Peran guru dan siswa sangat

dominan dalam menentukan kebehasilan pendidikan. Guru yang kreatif dan

3Soetari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),
h. 44

4 Imam Musbikin, Guru yang menakjubbakn, (Jogjakarta: Buku Biu, 2010) h. 230
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inovatif serta siswa yang bermotivasi untuk belajar yang bagus merupakan modal

utama dalam menggapai keberhasilan.5

Peran guru dalam dunia pendidikan, memegang peranan kunci untuk

terbentuknya kualitas manusia didik yang mandiri dan tahan banting.6 Pendidikan

secara umum bertujuan meningkatkan kulitas bangsa.

Minusnya kreativitas guru, sudah bukan rahasia umum lagi, guru sering

kali menjadi sumber kejenuhan siswa didiknya karena cara pengajaran yang

menoton, tanpa kreasi, apalagi inovasi. Padahal, guru adalah segalanya bagi

siswa: ditiru, digugu,dan diterjemahkan dalam kehidupan siswa didiknya. Kalau

guru sendiri sudah tidak kreatif, maka dapat diprediksi bagaimana corak

siswanya.7

Selama beberapa tahun terakhir dalam proses pembelajaran guru belum

menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif baik fisik, mental,

maupun emosional. Strategi pembelajaran yang monoton dapat mengakibatkan

siswa menjadi bosan dan kurang bersahabat dalam belajar.

Mengatasi hal tersebut, maka guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik

harus meningkatkan kualitas profesionalnya yaitu dengan memberikan

pengalaman belajar kepada anak dengan melibatkan siswa secara aktif dalam

proses pembelajaran, juga mengusahakan anak untuk memiliki hubungan yang

5 Thaib BR, Amin, et all, Model pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah, ( Jakarta:
Balai Litbang Agama, 2007) h.153

6 Imam Musbikin, Op.cit. hal. 65
7 Ibid, h. 69
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erat dengan guru, dengan teman-temannya dan juga dengan lingkungan belajar

sekitar.

Proses belajar mengajar yang baik adalah suatu proses pembelajaran

dengan melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis yang

didorong oleh perasaan dan kemauan yang kuat untuk mendapatkan hasil

pelajaran secara maksimal dari siswa itu sendiri. Dan kalau kita kaitkan dengan

ajaran Islam, hal ini senada dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. ar-Ra’d (13)

ayat 11 sebagai berikut

                
                    
 

Dalam belajar yang terpenting adalah bekerjanya unsur-unsur jasmani

dan rohani. Pada saat siswa sedang aktif jasmaninya dengan sendirinya juga aktif

jiwanya, begitu juga sebaliknya. Dua aktivitas ini memang saling berhubungan

satu sama lain.

Terciptanya suasana pembelajaran yang aktif maka tujuan pembelajaran

akan tercapai secara maksimal yang pada akhirnya akan membuat generasi-

generasi penerus berkualitas yang mampu menghadapi tantangan zaman yang

selalu berubah, beriman dan bertakwa, serta memiliki akhlak yang mulia.

Pembelajaran yang aktif juga tertuang dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab I Ketentuan
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Umum Pasal 1 yang berbunyi :” …Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara…”

Guru sebagai pendidik tentunya dapat menyajikan bahan pelajaran,

setelah itu siswalah yang mengolah dan mencernanya sendiri sesuai dengan

kemampuan, bakat, dan latar belakang mereka masing-masing.

Kenyataan di lapangan di MIN Pembantanan pemahaman siswa terhadap

konsep pelajaran belum begitu baik. Dalam pelajaran Matematika pada kelas II

misalnya, pembelajaran hanya berdasarkan pada penjelasan dan uraian dari

pengajar sehingga siswa akan sulit memahami dan dalam proses pembelajaran

siswa merasa bosan, monoton dan tidak terlibat secara aktif, dan dari segi prestasi

belajar mengajar menunjukkan bahwa 50 % siswa saja yang mencapai nilai

standar yang ditetapkan.

Sebagai seorang guru ini merupakan tugas yang sangat penting. Untuk

mengatasi permasalahan ini salah satu yang dapat dilakukan guru adalah

memperbaiki proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran bervariasi,

diantaranya dengan menggunakan strategi pembelajaran Index card match.

Strategi ini diharapkan anak tidak merasa bosan karena mereka tidak

hanya mendengarkan penjelasan dari guru tapi mereka ikut aktif dalam

pembelajaran. Ini akan memberikan pelajaran bagi mereka bahwa konsep

pembelajaran matematika misalnya dengan strategi baru akan mengaktifkan siswa
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yang tidak aktif dan memberikan kesan menyenangkan bagi siswa yang sudah

aktif dalam belajar, dan hasil belajar akan meningkat.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian tindakan kelas yang berjudul: ”Meningkatkan Hasil Belajar Mata

Pelajaran Matematika Materi Bangun Datar Melalui Strategi  Index Card

Match Pada Siswa Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pembantanan

Kabupaten Banjar”.

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul di atas, maka penulis

perlu memberikan penegasan, bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam rangka

memperbaiki proses pembelajaran sehingga nilai hasil belajar siswa pada

materi bangun datar dapat meningkat. Usaha yang dimaksud adalah

dilakukan dengan menerapkan kegiatan belajar siswa melalui strategi

index card match.

2. Hasil belajar siswa yang dimaksud disini adalah berupa nilai- nilai yang

diperoleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran Matemtika materi bangun

datar melalui strategi Index card match.

3. Strategi pembelajaran Index Card Match dapat diartikan mencocokan kartu

index. Ini adalah cara menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang

materi pembelajaran. Strategi ini membolehkan siswa untuk berpasangan

dan memainkan kuis atau kartu dengan kawan sekelas.
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4. Pembelajaran Matematika adalah suatu ilmu pasti yang semuanya berkaitan

dengan penalaran.

Jadi penelitian ini adalah suatu usaha meningkatkan proses pembelajaran

dengan menggunakan strategi mencari pasangan pada proses pembelajaran

Matematika materi bangun datar sehingga nilai-nilai yang diperoleh siswa sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan.

B. Identifikasi Masalah

Strategi pembalajaran yang bervariasi dan tidak menoton diharapkan dapat

membangkitkan semangat siswa untuk lebih antusias dalam belajar. Malihat hal

ini identifikasi permasalahn yang penulis temukan dilapangan dapat penulis

rincikan sebagai berikut:

1. Belum ditemukannya strategi pembelajaran yang tepat sehingga

pembelajaran di kelas masih berjalan monoton.

2. Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika.

3. Siswa kurang bersemangat dalam proses pembelajaran, mereka terlihat

jenuh dan bosan bahkan mengantuk selama proses pembelajaran.

4. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dan penugasan atau

melakukan latihan pada lembar LKS yang telah disediakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini yaitu :
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1. Bagaimana aktivitas guru dengan strategi index card match pada mata

pelajaran Matematika materi bangun datar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri

Pembantanan Kabupaten Banjar?.

2. Bagaimana aktivitas siswa dengan stategi index card match pada mata

pelajaran Matematika materi bangun datar siswa kelas II di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Pembantanan Kabupaten Banjar?.

3. Apakah strategi index card match dapat meningkatkan hasil belajar mata

pelajatan Matematika materi bangun datar siswa kelas II di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Pembantanan Kabupaten Banjar?.

D. Cara Pemecahan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, rencana tindakan yang akan diambil adalah

melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang melibatkan siswa secara

langsung dalam kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar

siswa.

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan memperbaiki

proses pembelajaran melalui strategi Index Card Match dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Membuat bersama tindakan yang sesuai dengan kesepakatan

menggunakan strategi Index Card Match dalam pembelajaran

2. Tindakan (action) dimulai dengan pembelajaran Matematika materi

pokok bangun datar sederhana

a. Pendahuluan

1) Memulai pelajaran dengan melakukan appersepsi
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2) Menjelaskan tujuan pembelajaran

3) Memotivasi siswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.

b. Kegiatan inti

1) Guru menjelaskan strategi yang akan digunakan dalam proses

pembelajaran kepada siswa.

2) Setiap siswa mencari pasangan masing-masing sesuai dengan tugas

yang diberikan oleh guru

3) Guru dan siswa membuat rangkuman dan penguatan materi

c. Penutup

1) Mengadakan evaluasi atau penilaian

2) Memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang

berpretasi.

3. Observasi atau Monitoring

Siswa aktif melakukan perintah guru, guru menilai dari mulai awal

pembelajaran hingga proses pembelajaran berkahir dengan mengadakan tes akhir.

4. Refleksi

Secara bersamaan membahas hasil observasi dalam kegiatan tersebut,

akhirnya disimpulkan untuk menyempurnakan hasil tindakan dan mendapat

kesepakatan untuk menyempurnakan hasil dan untuk memaksimalkan tindakan

tersebut.

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan cara memecahkan masalah tersebut, maka hipotesis

tindakan dalam PTK ini adalah sebagai berikut:



10

1. Penerapan strategi index card match dapat mengaktifkan guru dalam

mata pelajaran matematika materi bangun datar siswa kelas II Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Pembantanan  Kabupaten Banjar.

2. Penerapan strategi index card match dapat mengaktifkan siswa dalam

mata pelajaran matematika materi bangun datar siswa kelas II Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Pembantanan Kabupaten Banjar.

3 Penerapan strategi index card match dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Matematika materi bangun datar pada siswa

kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pembantanan Kabupaten Banjar.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak

dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Aktivitas guru dalam pelaksaanaan strategi index card match pada mata

pelajaran Matematika materi bangun datar siswa kelas II di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Pembantanan Kabupaten Banjar.

2. Aktivitas siswa dalam pelaksanaan strategi index card match pada mata

pelajaran Matematika materi bangun datar siswa kelas II di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Pembantanan Kabupaten Banjar.

3. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan strategi

Index Card Match pada pembelajaran Matematika materi bangun datar

pada siswa kelas II di MIN Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk

Kabupaten Banjar.
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G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Manfaat bagi siswa

a. Siswa lebih aktif dan tidak merasa jenuh dalam belajar

b. Siswa termotivasi dalam belajar

c. Hasil belajar meningkat

2. Manfaat bagi sekolah

a. Sekolah akan lebih berkembang.

b. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam bentuk program

pembelajaran dengan menggunakan strategi Index Card Match agar

pembelajaran lebih bermakna.

c. Meningkatkan kualitas mutu siswa dengan tercapainya tujuan

pembelajaran dengan baik.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagian awal yang berisi: Halaman sampul, halaman judul, pernyataan

keaslian tulisan,  peresetujuan,  pengesahan, abstark, motto dan / kata

persembahan,  kata pengantar,  daftar isi,  daftar tabel, gambar, grafik,

diagram dan lampiran

2. Bagian isi yang terdiri dari :
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a. Bab I pendahuluan berupa: Latar Belakang Masalah, Identiifikasi

Masalah, Rumusan Masalah, Cara Pemecahan Masalah, Hipotesis

Tindakan, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

b. Bab II Landasan Teoretis yang berisikan pengertian  Teori Strategi

Pembelajaran Aktif, strategi pembelajaran Aktif tipe Index card Match,

Langkah-langkah strategi pembelajaran Index card match, kelemahan

dan kekurangan strategi Index card match, pengertian Pembelajaran

Matematika, dan Hasil Belajar Siswa.

c. Bab III Metode Penelitian berisikan Setting ( waktu dan tempat

penelitian ), Siklus PTK, Penetapan Subjek dan Objek Penelitian, Data

dan Sumber data, Teknik dan Alat Pengumpulan Data, Indikator

Kinerja,Teknik Analisis Data, Prosedur Penelitian, Jadwal penelitian.

d. Bab IV Laporan  Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi Gambaran

umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

3. Bagian penutup yang berisi: Bab V Penutup, berupa Simpulan dan

Saran,Selain itu juga dilengkapi dengan daftar Pustaka dan lampiran-

lampiran yang berkaitan dengan judul  yang penulis teliti.


