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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu ilmu yang berperan penting 

dalam  memacu  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras Boyolali banyak yang mengeluh akan mata 

pelajaran IPA khususnya Biologi. Siswa menganggap pelajaran Biologi 

sangatlah sulit dan membosankan, karena adanya nama-nama baru yang 

sebelumnya belum mereka kenal di sekolah yang dulu dan banyaknya 

materi yang harus disampaikan serta kurangnya variasi dan inovasi dalam 

pembelajaran, oleh karena itu timbul pandangan siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Teras Boyolali bahwa pelajaran Biologi sangat sulit dan 

membosankan yang mengakibatkan  terjadi rendanhya hasil belajar siswa. 

Peran guru disini sangatlah diperlukan untuk mengubah pandangan siswa 

mengenai hal tersebut dengan cara memvariasikan proses pembelajaran 

dengan menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Strategi pembelajaran adalah komponen penting dalam sistem 

pembelajaran. Strategi terkait dengan bagaimana materi disiapkan. Metode 

apa yang terbaik untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut dan 

bagaimana bentuk evaluasi yang tepat digunakan untuk mendapatkan umpan 

balik pembelajaran (Darmansyah, 2011:17). Strategi pembelajaran yang 
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diterapkan juga harus disesuaikan baik dengan materi maupun dengan 

keadaan dan karakter siswa. Berikut beberapa karakter siswa dalam 

pembelajaran: 1. Semangat belajar rendah, 2. Mencari jalan pintas, 3. Tidak 

tahu belajar untuk apa, 4. Pasif dan acuh (Arikunto, 2003:4). Proses 

pembelajaran merupakan proses yang mengandung serangkaian perbuatan 

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif. Untuk mencapai kondisi pembelajaran yang efektif 

sedikitnya ada 5 variabel yang menentukan keberhasilan belajar siswa, yaitu 

1. Melibatkan siswa secara aktif, 2. Menarik minat dan perhatian,                  

3. Membangkitkan motivasi siswa, 4. Prinsip individualitas, 5. Peragaan 

dalam pemebelajaran (Usman, 2005:1). Maju dan berkembangnya teknologi 

sekarang ini dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana pendukung pada 

proses pembelajaran berlangsung agar siswa tidak merasakan bosan pada 

saat menerima pelajaran dari guru. Guru dapat memanfaatkan alat seperti 

LCD sebagai alat mengajar, namun setiap kelas belum tentu mempunyai alat 

tersebut, Oleh karena itu seorang guru harus memiliki ide yang lain dalam 

proses pembelajaran yaitu memanfaatkan strategi pembelajaran yang dapat 

terjangkau. 

Pembelajaran what is my line merupakan suatu pembelajaran untuk 

membantu peserta didik mempelajari suatu materi dengan berinteraksi dan 

bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelas. Pembelajaran what is my 

line ini bertujuan merangsang pemikiran siswa dengan  menebak apa isi 

kartu yang diberikan oleh guru sehingga siswa diajak untuk mencari tahu 
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terlebih dahulu sebelum didiskusikan dengan kelompoknya. Pembelajaran 

ini sangat terjangkau, karena guru hanya menyiapkan kertas yang berisi 

materi pelajaran sebagai media pembelajarannya. Menurut penelitian 

Adhisifa (2012), dilaporkan bahwa penggunaan pembelajaran what is my 

line berpengaruh positif terhadap peningkatan aktivitas belajar berupa 

keaktifan siswa. 

Pembelajaran card sort merupakan suatu pembelajaran yang 

mengutamakan gerakan fisik siswa sehingga dapat mengubah suatu kelas 

yang telah letih menjadi kelas yang aktif dan bersemangat. Pembelajaran ini 

melatih siswa untuk dapat bersosialisasi dan bekerjasama dengan teman 

sekelasnya. Menurut penelitian Aminah (2009) dilaporkan bahwa 

penggunaan pembelajaran card sort berpengaruh meningkatakan motivasi 

siswa yaitu siswa lebih bersemangat dan memiliki antusias yang tinggi, rasa 

ingin tahu yang sangat besar, bersemangat dan aktif.  

Pembelajaran yang menyenangkan akan meningkatkan semangat 

belajar siswa dan siswa akan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan 

pula, selain itu seorang guru akan mendapatkan kesan tersendiri bagi siswa. 

Hasil belajar siswa dapat diperoleh dari nilai postest yang dilakukan siswa. 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengaman belajarnya (Sudjana, 2009:3). Berdasarkan latar belakang  maka 

akan dilakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Biologi 
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Menggunakan Pembelajaran What Is My Line dan Card Sort Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2012 / 2013 ”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, agar permasalahan tidak meluas maka 

penelitian ini perlu dibatasi pada: 

1. Obyek penelitian, adalah pembelajaran biologi menggunakan 

pembelajaran what is my line dan card sort. 

2. Subyek penelitian, adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Teras Boyolali 

tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Parameter penelitian, adalah perbedaan hasil belajar biologi siswa dalam 

aspek kognitif dan aspek afektif . Aspek kognitif berupa hasil tes tertulis 

setelah pembelajaran what is my line dan card sort. Aspek afektif berupa 

karakter meliputi berpikir kritis, bekerjasama dan tanggung jawab 

sedangkan ketrampilan sosial meliputi: komunikatif dan pendengar yang 

baik. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat 

dikemukakan perumusan masalah yaitu : Bagaimanakah perbedaan hasil 

belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Teras Boyolali tahun 

pelajaran 2012/2013 menggunakan pembelajaran what is my line dan card 

sort? 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Teras Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 menggunakan 

pembelajaran what is my line dan card sort. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, pihak sekolah dan peneliti 

adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

a. Memberikan masukan kepada guru mengenai pembelajaran yang 

menyenangkan untuk digunakan pada proses belajar mengajar. 

b. Membantu guru dalam memperbaiki hasil belajar siswa. 

2. Bagi Sekolah 

a. Sebagai bahan untuk dapat meningkatkan mutu pengajaran 

disekolah. 

b. Memberikan informasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

dengan menerapkan strategi pembelajaran yang cocok dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan karakteristik Peserta didik.  

3. Bagi Peneliti 

Untuk memperkaya wawasan dan pengalaman ilmu pengetahuan 

pendidikan, khususnya dalam penerapan pembelajaran. 

 


