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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena dengan adanya pendidikan 

dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan generasi masa kini 

dan sekaligus masa depan. Pendidikan memegang peranan yang sangat 

penting untuk menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, karena 

pendidikan merupakan sarana yang paling tepat untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan meliputi 

pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi 

lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan 

kebijaksanaan (Anonim, 2008). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara 

memperbaiki proses belajar mengajar. Belajar mengajar pada dasarnya adalah 

interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi 

pendidikan. Oleh karena itu, guru dalam mengajar dituntut kesabaran, 

keuletan dan sikap terbuka disamping kemampuan dalam situasi belajar 

mengajar yang lebih aktif. 
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Hasil observasi proses pembelajaran biologi kelas VII SMP Negeri 2 

Colomadu ditemukan beberapa kelemahan diantaranya: 1) Siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru pada setiap pembelajaran, 2) Guru belum 

mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 3) 

Kurangnya kesadaran siswa dalam belajar khususnya pendidikan biologi. 

Keadaan seperti itu membuat siswa beranggapan bahwa biologi merupakan 

pelajaran yang membosankan, 4) Belum adanya kerjasama yang baik dalam 

kelompok saat mengerjakan tugas diskusi, 5) Kurang berani mengutarakan 

ide atau gagasan. Akibatnya siswa tidak termotivasi untuk mempelajari 

biologi dengan baik sehingga hasil belajar yang dicapai rendah. Guru dituntut 

lebih kreatif untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan dikembangkan, 

dan guru harus pandai memilih strategi pembelajaran yang relevan dengan 

materi yang akan disampaikan. Sehingga kreatifitas guru dalam memilih 

strategi pembelajaran akan mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar lebih 

rajin sehingga memperoleh hasil belajar yang tinggi. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang 

permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru yang 

bersangkutan. Sehingga sulit dibenarkan jika terdapat anggapan bahwa 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas diperoleh dari persepsi atau 

lamunan seorang peneliti. Dalam PTK, peneliti atau guru dapat melihat 

sendiri praktik pembelajaran atau bersama guru lain (kolaborasi) dan dengan 

melakukan PTK, peneliti dapat memperbaiki praktik pembelajaran sehingga 

menjadi lebih efektif (Supardi, 2010:57). 
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Tujuan utama Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah untuk 

memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Kegiatan 

penelitian ini tidak saja bertujuan untuk memecahkan masalah tetapi 

sekaligus mencari jawaban secara ilmiah. Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam 

pengembangan profesionalnya. Pada intinya PTK bertujuan untuk 

memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran di kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara 

guru dengan siswa yang sedang belajar. 

Metode Index Card Match (Mencari Pasangan) adalah suatu strategi 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar 

siswa mempunyai keaktifan dalam belajar serta menumbuhkan daya 

kreatifitas. Metode ini dapat digunakan sebagai strategi alternatif yang dirasa 

lebih memahami karakteristik siswa. Karakteristik yang di maksud yaitu 

belajar sambil bermain, sehingga siswa tertarik, termotivasi dan senang 

terhadap materi yang disampaikan oleh guru. 

Pokok bahasan Kepadatan Populasi Manusia merupakan pokok bahasan 

kelas VII SMP. Materi Kepadatan Populasi Manusia meliputi Populasi 

manusia, Kepadatan Populasi Penduduk, Pengaruh Kepadatan Populasi 

Penduduk. Dalam pokok bahasan tersebut siswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi perubahan jumlah populasi penduduk yang dipengaruhi oleh 

empat faktor, menjelaskan kepadatan populasi penduduk, dan dapat 

menyebutkan pengaruh kepadatan populasi penduduk. Dengan menggunakan 
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metode pembelajaran aktif “Index Card Match” diharapkan dapat mengatasi 

kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan Kepadatan Populasi 

Manusia dan mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Suasana yang ada di kelas akan menjadi menarik sehingga pembelajaran tidak 

monoton hanya dari guru dan siswa tidak mengalami kebosanan. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan Riset Penelitian tindakan 

Kelas (PTK) dengan judul” PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 

INDEX CARD MATCH  UNTUK PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

BIOLOGI  POKOK BAHASAN KEPADATAN POPULASI MANUSIA 

SISWA KELAS VII SMP N 2 COLOMADU ”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam dan dalam penelitian 

dapat terarah serta menghindari meluasnya permasalahan, maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yaitu siswa kelas VII H SMP Negeri 2 Colomadu 

Tahun Ajaran 2010/2011. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran 

Index Card Match (Mencari Pasangan) untuk meningkatkan hasil belajar 

Biologi pokok bahasan kepaatan populasi manusia.  
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3. Materi Pokok  

Materi Pokok yang digunakan dalam penelitian adalah Kepadatan 

Populasi Manusia. 

4. Parameter 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa kelas VII H SMP Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 2010/2011 

dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

Apakah penerapan metode pembelajaran Index Card Match (Mencari 

Pasangan) dapat meningkatkan hasil belajar Biologi pokok bahasan 

Kepadatan Populasi Manusia dalam 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa kelas VII H SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Ajaran 

2010/2011? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

Biologi pada pembelajaran Biologi dengan menerapkan metode pembelajaran 

Index Card Match (Mencari Pasangan) pokok bahasan Kepadatan Populasi 

Manusia, ditinjau dalam tiga aspek antara lain: 
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1. Mengetahui dan mengenali hasil belajar siswa dalam aspek afektif 

mencakup sikap atau prilaku siswa dalam hal penerimaan, merespon dan 

menghargai terhadap materi dan permasalahan yang diberikan guru. 

2. Mengetahui dan mengenali hasil belajar siswa dalam aspek kognitif 

mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi 

siswa terhadap materi yang diberikan guru. 

3. Mengetahui dan mengenali hasil belajar siswa dalam aspek psikomotorik 

mencakup keterampilan siswa dalam hal menggambar, dan keterampilan 

siswa dalam berkomunikasi dalam kelompok. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi 

sebagian pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan dunia pendidikan mengenai penerapan metode 

pembelajaran Index Card Match (Mencari Pasangan). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman bagi guru Biologi tentang manfaat diterapkannya 

metode pembelajaran Index Card Match (Mencari Pasangan) untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai acuan menerapkan metode 

pembelajaran Index Card Match (Mencari Pasangan) demi 

tercapainya ketuntasan belajar siswa. 

b. Bagi Peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dari praktek penelitian secara langsung dengan menerapkan teori-

teori yang didapat dibangku kuliah dan telaah kepustakaan. 

c. Bagi guru Biologi dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan 

metode pembelajaran yang baik agar proses pembelajaran akan 

menjadi menarik dan tidak monoton. 

d. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru, khususnya dalam mata pelajaran 

biologi, serta meningkatkan hasil belajar biologi siswa dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




