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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami penyempurnaan yang pada 

akhirnya menghasilkan suatu produk atau hasil pendidikan yang berkualitas. 

Berbagai usaha telah dilakukan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar, 

namun tidaklah mudah untuk mencapai hasil secara maksimal karena banyak 

faktor yang berpengaruh dalam prestasi belajar itu sendiri. Perbaikan dan 

penyempurnaan ini meliputi perbaikan dalam sistem pendidikan ataupun hal 

yang langsung dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran aktif adalah aktifitas pembelajaran yang terfokus  pada 

peserta didik. Belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, 

mendukung, dan menarik hati dalam belajar untuk mempelajari sesuatu 

dengan baik. Belajar aktif membantu untuk mendengar, melihat, mengajukan 

pertanyaan tentang pelajaran tertentu, dan mendiskusikan dengan yang lain. 

Belajar aktif penting bagi siswa dalam memecahkan masalah sendiri, 

menemukan contoh-contoh, mencoba keterampilan-keterampilan, dan 

mengerjakan tugas yang tergantung pada pengetahuan yang telah peserta didik 

miliki atau yang akan dicapai (Silberman, 2009). 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama PPL yaitu 

selama kurang lebih 2 bulan  diketahui bahwa proses pembelajaran Biologi 

pada kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 banyak 
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menggunakan strategi ceramah serta guru kurang bervariasi dalam 

menggunakan strategi pembelajaran sehingga siswa menjadi kurang 

bersemangat selama proses pembelajaran dan menganggap bahwa pelajaran 

Biologi itu sulit. 

Pelajaran Biologi diaggap sulit dan membosankan disebabkan strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru Biologi kurang bervariasi yaitu hanya 

dengan menggunakan strategi ceramah. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di SMP Al-Islam 1 Surakarta yang berkaitan dengan siswa, dalam 

pembelajaran Biologi terdapat beberapa kelemahan yaitu: 1) siswa kurang 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sebanyak 50% dari 28 siswa, 2) siswa 

kurang ada respon terhadap materi yang disampaikan oleh guru sebanyak 39% 

dari 28 siswa, 3) siswa ramai selama proses pembelajaran sehingga kelas tidak 

terkontrol sebanyak 64% dari 28 siswa, 4) tidak ada timbal balik antara guru 

dengan siswa sebanyak 67% dari 28 siswa, 5) prestasi belajar siswa rendah 

sebanyak 50% dari 28 siswa. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, guru 

Biologi seharusnya menggunakan strategi pembelajaran aktif yang sesuai agar 

semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan strategi pembelajaran aktif adalah realita bahwa peserta 

didik mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang 

lebih senang membaca, ada yang senang berdiskusi, dan ada juga yang senang 

praktek langsung. Untuk dapat mengakomodir kebutuhan memaksimalkan 

dalam belajar yaitu dengan menggunakan variasi strategi pembelajaran yang 

beragam yang melibatkan indera yang banyak. Dari sisi guru sebagai 
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penyimpan materi, strategi pembelajaran aktif akan sangat membantu dalam 

melaksanakan tugas-tugas keseharian. Bagi guru yang sibuk mengajar, strategi 

ini dapat dipakai dengan variasi yang tidak membosankan. Filosofi mengajar 

yang baik adalah bukan sekedar mentransfer pengetahuan kepada peserta 

didik, akan tetapi bagaimana membantu peserta didik supaya dapat belajar, 

maka guru tidak lagi menjadi pemeran sentral dalam proses pembelajaran 

(Zaini, 2008). 

Strategi pembelajaran card sort & make a match merupakan strategi 

pembelajaran aktif dimana kedua strategi tersebut melibatkan siswa secara 

langsung dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran card sort atau 

sortir kartu merupakan kegiatan kolaboratif yang biasa digunakan untuk 

mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang objek atau 

mereview ilmu yang telah diberikan sebelumnya. Gerakan fisik yang dominan 

dalam strategi ini dapat membantu mendinamisir kelas yang kelelahan (Zaini : 

2004). Sedangkan strategi pembelajaran make a match adalah  pembelajaran 

bermakna yang dikembangkan dengan cara membantu peserta didik 

membangun keterkaitan antara informasi (pengetahuan) baru dengan 

pengalaman (pengetahuan lain) yang telah dimiliki dan dikuasi peserta didik. 

Menurut Rukiyana (2011) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Efektifitas Strategi Card Sort dengan Strategi Index Card Match dalam 

Pembelajaran Biologi Materi Organisasi Kehidupan pada Peserta Didik Kelas 

VII SMP Al-Islam Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2010/2011 ”diperoleh 

hasil bahwa nilai kognitif pada kelas eksperimen 1 menggunakan strategi 
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index card match 71,65 dan nilai afektif 14,04 pada kelas eksperimen 2 

menggunakan strategi card sort nilai kognitif 64,81 dan nilai afektif 13,78. 

Jadi strategi index card match lebih efektif daripada strategi card sort. 

Sedangkan menurut Harimurti (2011) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perbedaan Penggunaan Metode Crossword Puzzle dan Card Sort Terhadap 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas X AK1dan X AK2 SMK Negeri 1 Banyudono 

Tahun Ajaran 2010/2011” disimpulkan bahwa prestasi belajar IPA yang 

menggunakan metode card sort lebih efektif daripada metode crossword 

puzzle. 

Menurut Hidayati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan Metode Learning Start With a 

Question dan Make a Match pada Pokok Bahasan Kubus dan Balok Ditinjau 

dari Kemampuan Awal pada Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta” 

disimpulkan bahwa penggunaan strategi learning start with a question lebih 

baik dari strategi make a match dengan nilai tertinggi pada penggunaan 

strategi learning start with a question 90,71 sedangkan pada strategi make a 

match nilai tertingginya 85,00. 

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian yang relevan tersebut telah 

banyak dilakukan penelitian tentang strategi card sort dan strategi make a 

match, hal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

lanjutan dengan membandingkan strategi card sort dengan strategi make a 

match. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian yang 

berjudul “Perbandingan antara Pembelajaran Strategi Card Sort dengan 

Strategi Make a Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok 

Bahasan Pencemaran Lingkungan Kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 

Ajaran 2011/2012 ”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Dalam proses pembelajaran guru sering menggunakan strategi ceramah 

sehingga tujuan pembelajaran kurang tercapai dengan maksimal. 

2. Selama proses pembelajaran siswa kurang aktif dan ramai sehingga tidak 

ada timbal balik antara guru dengan siswa. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa 

yang mendapat nilai kurang dari KKM. 

4. Perbedaan penggunaan strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran 

card sort dengan strategi pembelajaran make a match akan berpengaruh 

pada perbedaan hasil belajar Biologi siswa. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, perlu dibatasi permasalahannya sebagai 

berikut : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 

Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 

2. Objek Penelitian 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah perbandingan antara strategi card 

sort dengan strategi make a match pada pokok bahasan pencemaran 

lingkungan. 

3. Parameter Penelitian 

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar Biologi 

pada siswa kelas VII dengan menggunakan dua strategi yaitu strategi card 

sort dan strategi make a match. 

 

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

Apakah ada perbedaan  hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran Biologi 

yang menggunakan strategi card sort dengan  strategi make a match untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun 

ajaran 2011/2012? 

 



7 
 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan: 

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Biologi 

yang menggunakan strategi card sort dengan strategi make a match pada 

pokok bahasan pencemaran lingkungan kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta 

tahun ajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa  

a. Dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa terhadap mata 

pelajaran Biologi. 

b. Dapat menumbuhkan kemampuan berfikir, kerjasama dan keberanian 

mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran sebagai peningkatan kualitas pembelajaran Biologi 

dan memotivasi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mempraktikkan teori-teori yang diperoleh selama 

dibangku kuliah dengan kenyataan sehari-hari. 

 


