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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak 

didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 

anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada 

(Sagala, 2003: 3). Pendidikan merupakan proses interaksi bertujuan, interaksi 

ini terjadi antara guru dan siswa, yang memiliki tujuan meningkatkan 

perkembangan mental sehingga menjadi mandiri. Secara umum, pendidikan 

merupakan satuan tindakan yang memungkinkan terjadinya proses belajar dan 

perkembangan pada siswa (Hamalik, 2003). Pendidikan bertujuan untuk 

mencapai kepribadian individu yang lebih baik (Salam, 2002).  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mana suatu kegiatan berasa 

atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi (Jogiyanto, 2006). 

Pembelajaran dapat membangun pengalaman belajar siswa dengan berbagai 

keterampilan proses sehingga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan 

baru. ( Zainon, 2010 ). Proses pembelajaran terdapat kegiatan memilih, 

menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Pemilihan, penetapan dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi 

pembelajaran yang ada. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal 
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dapat ditempuh dengan cara menggunakan pembelajaran aktif 

(Aunnurrahman, 2009).  

Pembelajaran aktif merupakan suatu proses pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung 

(Hasyim, 2008). Strategi pembelajaran berisi cara- cara yang akan dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 

sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 

pembelajaran (Anonim, 2010).  

Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan guru atau 

instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, menggali 

pengalaman peserta belajar, menampilkan kerja peserta untuk belajar,dan lain-

lain. Metode yang sering digunakan antara lain: ceramah dan tanya jawab, 

demonstrasi atau praktikum, simulasi, permainan, diskusi kasus,dan lain-lain 

(Uno, 2007 : 65). Model pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar 

dalam pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa 

ditentukan oleh kerelevanan penggunaan suatu model pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran dan model pembelajaran , 

memiliki peranan penting dalam proses belajar siswa ( Bahri, 2002).  

Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri 

individu, sedangkan mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa 

dalam proses pembelajaran, atau suatu usaha untuk mengorganisasi 

lingkungan dalam hubunganya dengan siswa sehingga menimbulkan 

terjadinya proses belajar pada siswa (Usman, 2003).  
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Berdasarkan hasil observasi di kelas IX F SMP Negeri 2 Kartasura, 

pada bulan November 2011, yang terdiri dari 39 siswa ini diperoleh hasil 

observasi yaitu 1) pembelajarannya cenderung didominasi oleh guru, sehingga 

proses pembelajaran hanya berjalan satu arah saja dan cenderung 

membosankan, 2) banyak siswa yang ramai pada saat proses pembelajaran 

berlangsung sehingga konsentrasi siswa tidak fokus 18/39 siswa (46%), 3) 

tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran rendah, sehingga siswa jarang 

mengajukan pertanyaan 21/39 siswa (54%), 4) guru kurang menggunakan 

media pembelajaran dalam proses belajar, sehingga siswa sulit memahami 

materi yang dipelajari 26/39 siswa (67%), 5) guru menciptakan suasana 

pembelajaran yang tidak menyenangkan sehingga siswa bosan 18/39 siswa 

(46%), 6) siswa tidak mempunyai motivasi dalam mengikuti pembelajaran 

biologi 26/39 siswa (67%).  

Keadaan yang terjadi di kelas IX F SMP Negeri 2 Kartasura tersebut 

membuat siswa beranggapan bahwa Biologi merupakan pelajaran yang 

membosankan akibatnya siswa tidak termotivasi untuk mempelajari Biologi 

dengan baik, sehingga hasil belajar siswa dicapai rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan rendahnya hasil belajar siswa yaitu di bawah KKM  ±67,46 dari KKM 

sekolah 70,00 pada hasil ulangan sebelum materi tentang Sistem Koordinasi 

dan Indera pada Manusia.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi 

tersebut adalah guru berkolaborasi dengan peneliti. Dari hasil observasi, maka 
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yang akan diperbaiki adalah strategi pembelajaran menggunakan  make a 

match melalui Penelitian Tindakan Kelas untuk meningkatkan hasil belajar 

dan keaktifan siswa.  

Strategi pembelajaran make a match adalah salah satu strategi 

pembelajaran aktif yang banyak melibatkan siswa, dapat dikatakan bahwa 

guru hanya sebagai fasilitator. Strategi pembelajaran make a match tepat 

diterapkan pada siswa di dalam kelas yaitu siswa termotivasi untuk aktif 

bertanya, menjawab, mencari pasangan, dan aktif berkomunikasi.  

Salah satu materi pembelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Kartasura 

kelas IX pada semester genap adalah sistem koordinasi dan indera pada 

manusia. Materi ini memuat pengertian-pengertian yang panjang, siswa yang 

memiliki kemampuan sulit menghafal akan malas untuk mempelajarinya. 

Pokok materi yang cukup banyak ini memerlukan suatu tindakan yang tepat 

agar mudah untuk dipahami oleh siswa. Pembelajaran yang baik memerlukan 

metode dan interaksi pembelajaran yang tepat pula, oleh karena itu salah satu 

strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar dan 

keaktifan siswa yaitu trategi pembelajaran  make a match melalui Penelitian 

Tindakan Kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian tindakan 

yang akar permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru 

yang bersangkutan (Wiriaatmaja, 2008: 29).  

Menurut Sholihah, (2010) dalam penelitiannya tentang “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Kognitif Dalam Pembelajaran IPA dengan 
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Metode Make a Match  Pada Siswa Kelas 2 SDN 01 Pulosari Kebak Kramat 

Karanganyar”, ternyata dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa yaitu 

diperoleh hasil adanya peningkatan nilai siswa rata-rata 6,063 menjadi 7,01.  

Penelitian yang dilaporkan oleh Nerissa (2011) yaitu tentang 

”Penerapan Model Pembelajaran make a match  Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar dan Keaktifan pada Siswa Kelas IX C SMP N 1 Kartasura Tahun 

Ajaran 2010/2011”, ditunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar 

siswa rata-rata 71,2 menjadi 79,5.  

Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penelitian tindakan kelas 

tentang: ”Peningkatan Hasil Belajar dan Keaktifan Melalui Pembelajaran 

Make A Match pada Materi Sistem Koordinasi dan Indera Manusia pada 

Siswa Kelas IX F SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah, perlu dibatasi permasalahannya sebagai 

berikut : 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas IX F SMP Negeri 2 

Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini strategi pembelajaran make a match pada 

materi  sistem koordinasi dan indera manusia.  

 



6 
 

3. Parameter 

Parameter dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan keaktifan siswa 

kelas IX F SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. Keaktifan 

siswa berupa keaktifan bertanya dan menjawab pertanyaan, keaktifan 

mencari pasangan atau jawaban atas soal yang didapat, keaktifan siswa 

dapat mengembangkan pola pikirnya, ketepatan dalam mencocokkan 

kartu, sedangkan hasil belajar yang diperoleh dengan melakukan pretest 

sebelum proses pembelajaran dan postest setelah proses pembelajaran. 

Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam aspek kognitif dan aspek 

afektif. 

a. Aspek kognitif, berupa: 

1) Produk, berupa: 

a) Siswa mampu bertanya dan menjawab pertanyaan. 

b) Kebenaran dari hasil pencocokan kartu. 

c) Hasil dari tes setelah penerapan strategi Mak a Match. 

2) Proses, berupa: 

Keaktifan siswa dalam mencari pasangan, mendiskusikan kartu 

tanya jawab yang masing-masing mereka dapatkan, 

mempresentasikan dengan cara berbicara keras bersama pasangan 

kartu  Make a Match. 

 

 

 



7 
 

b. Aspek afektif, berupa: 

1) Karakter. 

Siswa mampu bekerja sama, penuh perhatian, jujur, bertanggung 

jawab dan menghargai pendapat orang lain. 

2) Keterampilan proses 

Menunjukkan kemampuan keterampilan sosial, meliputi bertanya, 

menyumbang ide/pendapat, bekerjasama dan aktif,  menjadi 

pendengar yang baik, komunikasi. 

4. Materi pembelajaran 

Materi pelajaran biologi dalam penelitian ini adalah sistem koordinasi dan 

indera pada manusia. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan, maka dirumuskan yaitu : 

1. Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran make a match dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi dalam materi sistem koordinasi dan 

indera manusia pada siswa kelas IX F SMP Negeri 2 Kartasura? 

2. Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran make a match dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam materi sistem koordinasi dan indera 

manusia pada siswa kelas IX F SMP Negeri 2 Kartasura ? 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji apakah penerapan strategi pembelajaran make a match 

dapat meningkatkan hasil belajar biologi dalam materi sistem koordinasi 

dan indera manusia pada siswa kelas IX F SMP Negeri 2 Kartasura. 

2.  Untuk mengkaji apakah penerapan strategi pembelajaran make a match 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam materi sistem koordinasi dan 

indera manusia pada siswa kelas IX F SMP Negeri 2 Kartasura.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Penelitian tindakan kelas pada siswa kelas IX F SMP Negeri 2 

Kartasura pada materi sistem koordinasi dan indera pada manusia 

melalui strategi pembelajaran make a match diharapkan dapat 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat digunakan sebagai 

referensi bagi pelajar atau mahasiswa sebagai acuan untuk membuat 

suatu karya ilmiah.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman bagi guru biologi tentang manfaat diterapkannya strategi 

pembelajaran make a match untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
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belajar biologi siswa guna mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif 

dan inovatif.  

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi siswa  

Siswa dapat membiasakan diri belajar aktif untuk meningkatkan 

hasil belajar dan keaktifannya dengan teman belajar atau pasangan 

untuk tanya jawab, berkomunikasi, bekerja sama, menghargai 

pendapat teman,  belajar berpendapat, berinisiatif untuk bertanya dan 

cara menangani masalah. Siswa juga dapat lebih rajin membaca, 

mempelajari materi dan aktif berkomunikasi. Apabila semua 

pembelajaran yang ada di kelas guru menggunakan strategi 

pembelajaran yang menarik maka siswa akan lebih termotivasi untuk 

belajar dan diharapkan terjadi peningkatan hasil belajar. 

b. Bagi guru 

Guru dapat meningkatkan sistem pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran make a match dapat meningkatkan 

hasil belajar dan keaktifan siswa. Selain itu, dapat memberikan 

masukan pemikiran bagi para guru dalam mengembangkan strategi 

pembelajaran yang bervariasi, menarik, dan tidak monoton sehingga 

dapat mencapai strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif 

dalam membelajarkan siswa. Guru akan lebih paham dan terbiasa 

dengan penggunaan strategi pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan dan bermanfaat. 
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c. Bagi sekolah  

Sekolah akan memiliki siswa-siswa yang berkualitas, 

berwawasan kedepan, berpengetahuan luas dan aktif  berkomunikasi, 

yang dapat dilihat dari keberhasilan belajar dengan nilai yang 

maksimal, hasil kelulusannya banyak, serta dapat diterima di sekolah 

favorit. Selain itu, dapat memotivasi guru untuk menerapkan strategi 

pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


