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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 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 dan masyarakat. Pendidikan meliputi 

pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi 

lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan 

kebijaksanaan (Anonim, 2009). 

Pendidikan sangat penting, sebab dengan proses pendidikan manusia 

dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki dalam mencapai suatu 

cita-cita. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia telah 

ditetapkan dan dituangkan secara konkrit dalam undang-undang No. 20 tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian pendidikan 

harus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, mampu 

bersaing, dan memiliki budi pekerti yang luhur serta moral yang baik, 

sedangkan pendukung keberhasilan belajar adalah kesiapan belajar. Kesiapan 

belajar adalah kondisi-kondisi yang mendahului kegiatan belajar mengajar itu 

sendiri. Kesiapan belajar terhadap apa yang akan diajarkan oleh guru pada 

pertemuan selanjutnya, dapat berdampak pada prestasi siswa itu sendiri. 
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Faktor dalam lain yang menunjang keberhasilan belajar siswa adalah keaktifan 

siswa di kelas. Kegagalan dan keberhasilan sangat bergantung pada siswa 

karena individu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Semakin aktif 

siswa dalam proses belajar mengajar baik mandiri maupun di sekolah semakin 

baik prestasi belajarnya (Dimyati dan Moedjiono, 2000). 

Seorang siswa dinyatakan telah belajar apabila telah terjadi perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Perubahan yang dikehendaki sebagai hasil belajar 

mencakup aspek kognitif, dan aspek afektif. Aspek kognitif berkenaan dengan 

penguasaan pengetahuan baru atau penambahan pengetahuan yang telah ada, 

sedangkan aspek afektif berkenaan dengan pengembangan sikap dan minat 

baru atau penyempurnaan sikap dan minat yang dimiliki. 

Ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu manusia yang 

merupakan ciri khas manusia. Manusia memiliki rasa ingin tahu mengenai 

benda-benda dan gejala alam disekitarnya, dan dirinya sendiri. Dari rasa ingin 

tahu tersebut manusia selalu menggunakan akal pikirannya untuk mencari tahu 

serta mempelajari gejala-gejala alam agar dapat bermanfaat dalam 

kehidupannya. Jadi, ilmu pengetahuan alam (sains) adalah ilmu yang 

mempelajari gejala-gejala alam secara apa adanya (Mutiara, 2008). 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 

2010/ 2011 di kelas VII A yang terdiri dari 32 siswa, didapatkan bahwa hasil 

belajar dan keaktifan belajar masih rendah dibanding lima kelas paralel 

lainnya. Selama ini peneliti mengamati secara umum menunjukkan bahwa 

penilaian baik aspek kognitif maupun aspek afektif belum optimal, terbukti 
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dari hasil belajar siswa kelas VII A yang berjumlah 32 siswa pada mata 

pelajaran Biologi dengan KKM 63, diperoleh 19 siswa (59,38%) belum 

mencapai target KKM, sedangkan 13 siswa (40,62%) telah mencapai KKM. 

Dari penilaian aspek kognitif nilai rata-rata yang dicapai 61,81 sedangkan 

rata-rata pada aspek afektif siswa dikategorikan tidak aktif terhadap materi 

pelajaran biologi. Salah satu upaya peneliti untuk dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar penulis melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan strategi pembelajaran Index Card Match. 

Pada prinsipnya strategi pembelajaran bertujuan untuk mempermudah 

siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ada banyak 

strategi yang dapat digunakan oleh guru sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan, sehingga strategi tersebut dapat berfungsi baik pada materi yang 

sesuai dan dapat diterima siswa dengan mudah. Evaluasi pembelajaran juga 

merupakan kendala bagi pembelajaran, karena sebagian siswa mendapatkan 

nilai di bawah KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Sebagian siswa tidak dapat 

mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, karena sedikitnya 

pengetahuan tentang materi tersebut. Kendala-kendala utama pada 

pembelajaran adalah baik dari guru yang kurang bervariasi (monoton) dalam 

menerapkan strategi pembelajaran dan dari murid sendiri yang kurang 

kooperatif dalam proses pembelajaran berlangsung.  

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian tindakan yang 

permasalahnnya akan muncul di dalam kelas. Dalam penelitian tindakan kelas, 

peneliti dan guru dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari segi 
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interaksinya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif merupakan 

pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar, dimana peran guru sebagai fasilitator harus dapat diwujudkan dalam 

bentuk interaksi dengan siswa sebagai subyek belajar. Hal ini dikarenakan 

interaksi antara guru dengan peserta didik pada saat proses pembelajaran 

memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi 

mengajar dianggap relevan jika mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan 

pendidikan melalui pembelajaran. Strategi mengajar merupakan cara yang 

digunakan oleh guru dalam mengajarkan materi pelajaran dengan memusatkan 

perhatian pada situasi belajar untuk mencapai tujuan. Strategi mengajar yang 

baik adalah strategi yang menuntut keaktifan siswa dalam berfikir dan 

bertindak secara berdikari dan kreatif dalam mengembangkan materi yang 

sudah dikuasai (Hasyim, 2008), sedangkan menurut Zaini (2004) index card 

match merupakan strategi yang menyenangkan yang digunakan untuk 

mengajarkan materi baru ataupun dapat digunakan untuk mengulang materi 

yang telah diberikan sebelumnya. Teknik belajar mengajar bertukar pasangan 

memberi siswa kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini 

bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk tingkat anak usia didik 

(Hanik, 2009). 

Menurut Farihatul (2009) memaparkan hasil penelitian yang berjudul 

penerapan strategi pembelajaran Index card match (mencari pasangan) untuk 

meningkatkan hasil belajar biologi pokok bahasan fotosintesis siswa kelas 

VIII G SMP AL-Islam Surakarta tahun ajaran 2008/2009 dapat meningkatklan 
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hasil belajar siswa, dilihat dari kenaikan nilai kognitif siswa, siswa juga 

menjadi lebih aktif. Jadi terbukti bahwa strategi index card match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Ningtyas (2009) memaparkan hasil penelitiannya yang berjudul 

pengaruh implementasi strategi index card match (memcocokan kartu index) 

terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Bungah 

Gresik bahwa strategi index card match dapat meningkatkan hasil belajar 

pendidikan agama Islam. Sebelum diterapkannya strategi index card match 

prosentase hasil belajar sebesar 80,1% dan sesudah diterapkan naik menjadi 

85,7%. Berarti dapat disimpulkan bahwa strategi index card match dapat 

meningkatkan hasil belajar pendidikan agam Islam. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembelajaran biologi 

memerlukan strategi pembelajaran aktif. Untuk meningkatkan hasil belajar 

biologi siswa pokok materi keanekaragaman makhluk hidup, maka 

memerlukan strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran index 

card match diharapkan merupakan solusi yang bagus untuk mencapai nilai di 

atas KKM. Jadi peneliti akan melaksanakan penelitian tindakan kelas tentang: 

”Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII A pada Pokok Materi 

Keanekaragaman Makhluk Hidup di SMP Negeri 3 Colomadu Tahun Ajaran 

2010/2011”. 
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B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VII A SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 2010/ 2011. 

2. Obyek Penelitian 

Strategi pembelajaran index card match. 

3. Parameter penelitian 

a. Hasil belajar biologi pada pokok materi keanekaragaman hayati  pada 

siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Colomadu Tahun Ajaran 2010/ 2011 

dengan aspek kognitif dan afektif. Hasil belajar biologi yang akan 

dicapai pada aspek kognitif adalah 100% siswa mencapai nilai di atas 

KKM yaitu 63. 

b. Keaktifan siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Colomadu Tahun Ajaran 

2010/ 2011 pada pokok materi keanekaragaman hayati  dengan aspek 

kognitif dan afektif. Keaktifan siswa pada aspek kognitif adalah 

100%. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah melalui penerapan pembelajaran menggunakan strategi index card 

match dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas VII A pada pokok materi 
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keanekaragaman makhluk hidup di SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 

2010/2011? 

2. Apakah melalui penerapan pembelajaran menggunakan strategi index card 

match dapat meningkatkan hasil belajar biologi kelas VII A pada pokok 

materi keanekaragaman makhluk hidup di SMP Negeri 3 Colomadu tahun 

ajaran 2010/2011? 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui penerapan pembelajaran menggunakan strategi 

index card match dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi kelas 

VII A pada pokok materi keanekaragaman makhluk hidup di SMP Negeri 3 

Colomadu tahun ajaran 2010/2011. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka membiasakan 

diri belajar aktif untuk meningkatkan hasil belajar dengan sistem 

kelompok untuk berkomunikasi. 

2. Bagi guru,dapat digunakan meningkatkan sistem pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran index card match dapat memberikan 

masukan pemikiran bagi para guru dalam mengembangkan strategi 

pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton. 

 


