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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode 

tertentu sehingga siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Syah, 2004). Keberhasilan 

program pendidikan melalui pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, biaya, sarana, 

dan prasarana serta faktor lingkungan. Apabila faktor tersebut dapat terpenuhi 

maka akan  memperlancar proses pembelajaran, menunjang pencapaian hasil 

belajar maksimal yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah, antara lain dengan perbaikan mutu pembelajaran dan perencanaan, 

yang akan mendukung keberhasilan pengajaran serta mengupayakan agar 

peserta didik memiliki kemampuan maksimal dan kepuasan sehingga mampu 

memenuhi harapan baik oleh guru sebagai pembawa materi maupun peserta 

didik sebagai penggarap ilmu pengetahuan (Anonim,2007). Proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas VIII A di SMP Negeri 12 

Surakarta masih menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu 

berceramah. Dampak dari penggunaan model pembelajaran ini antara lain; 1) 

siswa menganggap biologi adalah pelajaran yang membosankan, 2) siswa 
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bersikap pasif, 3) hampir tidak ada siswa yang berinisiatif untuk bertanya 

tentang materi yang disampaikan.  

Dari permasalahan di atas, masalah yang utama adalah penggunaan 

metode pembelajaran guru di dalam proses pembelajaran. Metode yang 

digunakan oleh guru harus diinovasi, sehinggga menjadi lebih variasi dan 

siswa tidak merasa bosan. Penggunaan metode pembelajaran akan 

mempengaruhi cara berfikir kritis siswa. Berfikir kritis merupakan sebuah 

proses yang terarah dan jelas yang di gunakan dalam kegiatan mental seperti 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi dan 

melakukan penelitian ilmiah. Manfaat berfikir kritis adalah untuk 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, mempertimbangkan dan 

mengambil keputusan, mempertimbangkan dan mengambil tindakan moral 

(Johnson, 2007).  

Dari hasil observasi dikelas VIII A, maka untuk mengatasi 

permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan proses pembelajaran dengan 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa untuk mencapai ketuntasan 

pada pembelajaran biologi. Peneliti bersama guru melakukan kolaborasi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menetapkan strategi yang tepat 

untuk mengatasi permasalahan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan 

Kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah bentuk penelitian yang 

dilakukan secara kolaboratif dan partisipasif artinya secara kolaboratif, guru 
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tidak melakukan penelitian sendiri ada kemungkinan berkolaborasi dengan 

sesama guru, secara partisipasif bersama mitra penelitian akan melaksanakan 

penelitian ini langkah demi langkah (Madja, 2006). Tujuan utama Penelitian 

Tindakan Kelas adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi 

di dalam kelas. Kegiatan penelitian ini tidak saja bertujuan untuk 

memecahkan masalah tetapi sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal 

tersebut tidak dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. Penelitian 

Tindakan Kelas juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru 

dalam pengembangan profesionalnya.  

Salah satu alternatif strategi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk 

memecahkan masalah di atas adalah strategi pembelajaran aktif yaitu Index 

Card Match (Mencari Pasangan). Strategi ini cukup menyenangkan yang 

digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya, 

sehingga dapat membuat pembelajaran tetap melekat dalam pikiran siswa dan 

menjadikan belajar tidak terlupakan (Silberman, 2004). Kelebihan Strategi  

Index Card Match yaitu: siswa dapat mempelajari topik permasalahan melalui 

diskusi dan presentasi secara berpasangan sehingga dapat menguatkan konsep 

atau topik yang hendak di review maupun topik baru yang baru dipelajari. 

Kekurangan strategi Index Card Match (Mencari Pasangan) yaitu : hanya satu 

babak mungkin sedikit monoton, tidak ada poin untuk pasangan yang lebih 

cepat bertemu (Zaini, dkk, 2007). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembelajaran biologi perlu 

penerapan model pembelajaran yang aktif untuk meningkatkan kemampuan 
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berfikir kritis siswa (memecahkan masalah, mengemukakan pendapat, 

berdiskusi) pada pokok materi sistem gerak pada manusia. Pokok materi ini 

dianggap sulit bagi siswa karena membutuhkan kemampuan untuk mengingat 

dan menghafal macam-macam rangka, bagian-bagian rangka pada manusia  

dalam jumlah yang banyak dan sukar untuk dihafalkan.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih luas mengenai permasalahan di atas guna meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis siswa dengan menggunakan strategi Index Card 

Match (Mencari Pasangan). 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu dibatasi permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Subyek Penelitian  

Siswa kelas VIII A SMP Negeri 12 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012. 

2. Objek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran Index 

Card Match (mencari pasangan) untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis siswa. 

3. Parameter  

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

berfikir kritis (berdiskusi, memecahkan masalah dan mengemukakan 
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pendapat) pada materi pokok sistem gerak pada manusia dari pembelajaran 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 12 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 

dengan menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match (mencari 

pasangan). 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas 

maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

Apakah penerapan pembelajaran aktif Index Card Match (mencari 

pasangan) dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis pada pokok materi 

sistem gerak pada manusia pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 12 Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis biologi pada 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 12 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012, 

melalui penerapan strategi pembelajaran Index Card Match (mencari 

pasangan) pada pokok materi sistem gerak pada manusia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberi manfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 
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1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika masukan dalam 

pengembangan dunia pendidikan mengenai penerapan strategi 

pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan) 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman bagi guru biologi tentang manfaat diterapkannya strategi 

pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan) untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang akan disampaikan 

oleh guru. 

b. Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif. 

c. Meningkatkan tanggung jawab dan rasa kebersamaan bagi setiap 

kelompok kerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran. 

d. Siswa lebih menghargai orang lain 

3. Manfaat bagi guru 

a. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 

b. Sebagai pedoman untuk memilih metode pembelajaran yang efektif 

dan efisien dalam mengajar mata pelajaran biologi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Memberi wacana baru tentang pembelajaran aktif melalui model 

pembelajaran aktif Index Card Match (mencari pasangan). 



7 
 

 
 

 

4. Manfaat bagi sekolah 

a. Dapat digunakan sebagai acuan penerapan strategi pembelajaran Index 

Card Match (mencari pasangan) demi tercapainya ketuntasan belajar 

siswa dan berfikir kritis siswa. 

b. Memotivasi tenaga pendidik untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi, kreatif dan inovatif yang sesuai dengan 

perkembangan IPTEK. 

 


