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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara 

memperbaiki proses belajar mengajar yaitu dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat siswa cepat jenuh, 

selain itu dibutuhkan kemampuan/skill dari guru yang bersa ngkutan dalam 

mengelola siswa di kelas agar situasi kelas kondusif untuk kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itu guru dituntut untuk sabar, ulet serta mampu 

menciptakan proses belajar mengajar yang lebih aktif. Untuk menciptakan 

proses belajar mengajar aktif yang maksimal dapat ditempuh dengan cara 

menggunakan pembelajaran aktif. 

Pembelajaran aktif merupakan suatu proses pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung 

(Zaini, 2008). Dalam pembelajaran aktif terdapat strategi pembelajaran 

yang 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.  

Strategi pembelajaran aktif Card Sort lebih dikenal dengan istilah 

memilah dan memilih kartu. Strategi ini digunakan dengan maksud 

mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui 

klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Strategi ini menuntut 

siswa untuk selalu aktif, selalu bergerak dan bekerjasama dengan 
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kelompoknya saat pembelajaran berlangsung. Gerakan yang ada di 

dalamnya dapat membantu menggairahkan siswa agar tidak bosan. 

Salah satu strategi pembelajaran aktif yang lain adalah strategi 

pembelajaran Make A Matc h yakni strategi pembelajaran aktif yang 

banyak melibatkan siswa, guru disini hanya sebagai fasilitator. Strategi ini 

tepat diterapkan pada siswa di dalam kelas yaitu siswa termotivasi untuk 

aktif bertanya, menjawab, mencari pasangan, dan aktif berkomunika si. 

Kedua strategi pembelajaran tersebut sangat cocok digunakan untuk mata 

pelajaran tertentu di sekolah baik SMP maupun SMA yang membutuhkan 

strategi atau cara-cara tertentu dalam proses pembelajaran terutama mata 

pelajaran biologi sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik 

dan menyenangkan.  

Pelajaran Biologi merupakan salah satu pelajaran yang membuat 

siswa cenderung cepat bosan karena memuat istilah-istilah yang asing bagi 

siswa, selain itu pembelajaran biologi sering menekankan hafalan dimana 

tidak semua siswa mampu atau senang dalam menghafal. Dengan materi 

yang memuat pengertian dan istilah-istilah yang rumit, siswa yang 

memiliki kemampuan sulit menghafal akan malas untuk mempelajarinya. 

Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang tepat agar materi tersebut dapat 

dengan mudah dipahami oleh siswa.  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran make a 

match dan card sort. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Untari 
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(2012) yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Card Sort  

dengan Setting Kelas Berbentuk U Pada Siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Colomadu Thun Ajaran 2011/2012” menyimpulkan bahwa hasil belajar 

aspek kognitif siswa mengalami peningkatan persentase ketuntasan dari 

59,49 % pada siklus I menjadi 90,63% pada siklus II. 

Menurut Nerissa (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “ 

Penerapan Metode Pembelajaran Make A Match untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar dan Keaktifan Pada Siswa Kelas IX C SMP N 1 Kartasura 

Tahun Ajaran 2010/2011” menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dari rata-rata 71,2 menjadi 79,5.  Dari latar belakang diatas, pada 

penelitian ini akan membandingkan penggunaan dua strategi Make a 

Match dan Card Sort yang berbeda untuk melihat hasil belajar siswa SMP 

Negeri 2 Banyudono Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, perlu dibatasi permasalahannya 

sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII SMP Negeri 

2 Banyudono Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran Card Sort dan 

Make a Match . 
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3. Parameter  

Parameter dalam penelitian ini adalah hasil belajar biologi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Banyudono melalui postest setelah penggunaan 

strategi pembelajaran Card Sort dan Make a Match.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimanakah pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Card 

Sort dan Make a Match terhadap hasil belajar biologi pada siswa kelas 

VIII  SMP Negeri 2 Banyudono.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi pembelajaran 

Card Sort dan Make a Match terhadap hasil belajar biologi pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono.  

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

sebagai berikut : 

a. Bagi siswa  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu siswa 

agar berperan aktif dalam proses pembelajaran dan membantu siswa 
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yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dikaitkan dengan 

konteks keseharian siswa dan lingkungan dunia nyata. 

b. Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang 

tepat guna meningkatkan hasil belajar siswa sehingga pencapaian hasil 

belajar siswa dapat ditingkatkan.  

c. Bagi peneliti 

Dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan dan pengalaman langsung dalam proses mengajar dan 

menerapkan teori-teori yang telah didapatkan sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran serta sebagai bekal 

untuk menjadi calon tenaga pendidik yang profesional.  

d. Bagi sekolah  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

informasi pada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

agar menjadi yang lebih baik, baik dari segi tenaga pendidik maupun 

siswa sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan. 

 


