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1. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah upaya yang sengaja untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik. Proses pendidikan berperan dalam 

meningkatkan mutu sumber daya manusia. Proses pendidikan di sekolah 

didasari interaksi antara guru dan siswa. Guru berperan penting mengarahkan 

siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan 

pendidikan yaitu menghasilkan generasi muda yang produktif, kreatif, 

mandiri serta dapat membangun dirinya dan masyarakatnya (Hasbullah, 

1999:139).  

 

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) 

dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini tampak 

dari rata-rata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat 

memprihatinkan, berdasarkan hasil penelitian terhadap rendahnya hasil 

belajar peserta didik yang di sebabkan dominannya proses pembelajaran 

konvensional yang dikembangkan guru dewasa ini merupakan salah satu 

masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita (Trianto, 2009:5-6).  Dampak 

dari pendidikan yang buruk itu, pendidikan di negara ini kedepannya makin 

terpuruk dan belum bisa bersaing dengan negara- negara berkembang lainnya.  

Dalam pendidikan di sekolah, masalah yang sering dihadapi adalah dari segi 
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proses pembelajaran. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Guru 

dituntut mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah terutama 

mengenai peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan bidang studi yang 

diajarkan. Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah 

bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh siswa 

secara tuntas (Djamarah dan Zain, 2006:1). 

 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran di 

sekolah belum maksimal sehingga berdampak pada lemahnya hasil belajar 

biologi siswa. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya hasil 

belajar siswa di sekolah. Antara lain model pembelajaran yang diterapkan, 

keterbatasan media pembelajaran, dan ketersediaan buku-buku pelajaran.  

Kendala lain adalah rendahnya minat baca siswa karena buku pelajaran yang 

digunakan tidak menarik, biasanya minim ilustrasi (gambar) dan berhalaman 

tebal.  

 

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam 

pembelajaran biologi di atas, salah satunya dengan memberikan inovasi 

dalam pembelajaran berupa strategi  yang  mampu melibatkan siswa secara  

aktif, dapat memotivasi siswa, sebagai mediator, menciptakan suasana 

belajar mengajar yang baik, komunikatif, dan menyenangkan sehingga  

mampu menggali kompetensi yang  dimiliki oleh siswa untuk  mencapai hasil  

belajar yang optimal. 
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Model pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat berpengaruh pada 

aktifitas siswa dikelas. Adapun model pembelajaran yang digunakan guru 

dalam mengajar yaitu model pembelajaran langsung dengan metode ceramah. 

Metode ceramah memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan dalam 

aplikasinya. 

 

Adapun keunggulan dari model ini adalah: (1) Dapat menampung kelas besar, 

tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan, dan 

karenanya biaya yang diperlukan menjadi relatif lebih murah; (2) Konsep 

yang disajikan secara hirarki akan memberikan fasilitas belajar kepada siswa; 

(3) Guru dapat memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting hingga waktu 

dan energi dapat digunakan sebaik mungkin; (4) Kekurangan atau tidak 

adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran, tidak menghambat 

terlaksananya pelajaran dengan ceramah. 

 

Adapun kelemahan dari metode ini adalah : (1) Pelajaran berjalan 

membosankan dan siswa-siswa menjadi pasif, karena tidak berkesempatan 

untuk menemukan sendiri oleh konsep yang diajarkan. Sisawa hanya aktif 

membuat catatan saja; (2) Kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat 

berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan; (3) 

Pengetahuan yang diperoleh melaui ceramah lebih cepat terlupakan; (4) 

Ceramah menyebabkan belajar siswa menjadi “Belajar Menghafal” yang 

tidak mengakibatkan timbulnya pengertian (Abidin, 2011: 1). 

Dalam pembelajaran guru diharapkan mampu memilih media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada hakikatnya bukan media 



4 
 

pembelajaran itu sendiri yang  menentukan hasil  belajar. Ternyata 

keberhasilan menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar tergantung pada, (1) isi pesan, (2) cara 

menjelaskan pesan, dan (3) karakteristik penerima pesan. Dengan demikian 

dalam memilih dan menggunakan media, perlu diperhatikan  ketiga faktor 

tersebut. Apabila ketiga faktor tersebut mampu disampaikan dalam media 

pembelajaran tentunya akan memberikan hasil yang maksimal. Tujuan 

menggunakan media pembelajaran dantaranya yaitu, mempermudah proses 

pembelajaran, meningkatkan efesiensi belajar mengajar, menjaga relevansi 

dengan tujuan belajar. Dalam memilih media pembelajaran, perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 

adalah dengan menggunakan kartu index card match. Karena pembelajaran 

menggunakan strategi index card match sangat efektif untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Index card match satu cara yang dapat 

membuat pembelajaran tetap melekat dalam pikiran adalah dengan 

mengalokasikan waktu untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari 

(Anonim : 2008 : 347). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2007 : ii) menunjukkan bahwa 

penggunaan Strategi pembelajaran Aktif Index Card Match cocok diterapkan  

pada  siswa  SMA/MA/Sedrajadnya karena  strategi  ini  mengikutsertakan  

siswa  secara aktif, mengandung unsur permainan sehingga diharapkan siswa 

tidak bosan dalam belajar biologi. Selain itu, strategi ini mempunyai peran 

http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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penting memberikan efek yang  menyenangkan  yaitu  mampu  memberi  

kesan  yang  mendalam  pada  siswa sehingga  akan  mempermudah  dan  

meningkatkan  hasil belajar  siawa yang optimal. Strategi pembelajaran aktif 

Index Card Match  akan menarik jika dipadukan dengan model 

pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran diharapkan dapat 

memberikan suasana baru dalam belajar. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2012 : ii) di SMA Negeri 1 

Paciran diketahui bahwa selama pembelajaran berlangsung siswa cenderung 

diam (pasif), hal ini disebabkan guru mendominasi pembelajaran. Siswa 

kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan kurang bersikap aktif 

dalam proses belajar mengajar sehingga materi yang disampaikan kurang 

dipahami oleh siswa. Tingkat pemahaman yang tidak merata yang 

mendorong peneliti untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif agar 

siswa dapat saling membagi informasi dengan teman sebaya. Oleh sebab itu 

peneliti mencoba menerapkan strategi index card match (mencari pasang 

kartu) terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. 

 

Hasil observasi di kelas X MA Ma’arif Pasir Sakti menunjukkan bahwa 

penguasaan materi oleh siswa masih rendah yaitu < 65.  Hal ini dapat terlihat 

dari hasil belajar siswa yang tidak mencapai KKM ( Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yaitu 70 pada materi ekosistem. Dalam pembelajaran biologi, guru 

masih kurang mengembangkan aktivitas siswa sehingga hasil belajar siswa 

rendah. Hal tersebut terjadi karena dalam pembelajarannya guru selalu 

menggunakan metode ceramah dan diskusi, guru tidak mengajak siswa 
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berlatih untuk menganalisis, mensintesis, mengevaluasi suatu informasi data 

atau argumen. Selama ini proses pembelajaran biologi hanya sebatas 

menghafal, sehingga kemampuan yang dimiliki oleh siswa masih kurang. 

Rendahnya aktivitas siswa  memberi dampak terhadap penguasaan konsep 

siswa. Ini ditunjukkan dari nilai rata-rata kelas X MA Ma’arif Pasir Sakti 

untuk materi pokok ekosistem. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan 

rendahnya hasil belajar para siswa antara lain : (1) Model Pembelajaran; (2) 

Media Pembelajaran; 

 

Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  sepanjang 

pengetahuan peneliti belum ada penelitian mengenai penggunaan strategi 

pembelajaran aktif Index Card Match terhadap hasil belajar kognitif  siswa, 

maka dilakukan penelitian yang dikhususkan pada mata pelajaran biologi 

sebagai berikut: “ Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Index Card Match 

Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siawa Pada Materi Pokok Ekosistem Kelas 

X Ma Ma’arif 06 Pasir Sakti Tahun Pelajaran 2012/2013 ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi dan pembatasan masalah di atas serta untuk 

memperjelas masalah maka dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah strategi pembelajaran aktif index card match dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada materi pokok ekosistem kelas X MA Ma’arif 

06 Pasir Sakti tahun pelajaran 2012/2013? 

2. Apakah  strategi  pembelajaran  aktif  Index  Card  Match dapat 

meningkatkan  hasil belajar (kognitif) siswa pada materi pokok Ekosistem 
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kelas X MA Ma’arif 06 Pasir Sakti tahun pelajaran 2012/ 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Untuk mengetahui strategi pembelajaran aktif index card match dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi pokok ekosistem kelas X 

MA Ma’arif 06 Pasir Sakti tahun pelajaran 2012/2013 

b. Untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran aktif Index Card Match 

dalam peningkatan hasil belajar (kognitif) siswa kelas X MA Ma’arif 06 

Pasir Sakti tahun pelajaran 2012/ 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi  siswa,  agar  dapat  memberikan  suasana  baru  dalam  belajar  biologi  

yang lebih bervariatif sehingga pembelajaran menarik dan tidak monoton 

serta dapat membawa dampak pada peningkatan hasil belajar (kognitif) 

siswa. 

b. Bagi  guru,  sebagai  masukan  dalam  rangka  pemilihan  strategi  

pembelajaran biologi  yang  efektif  dapat  digunakan  untuk  

meningkatkan  hasil  belajar  pada materi pokok Ekosistem. 

c. Bagi sekolah yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran biologi di sekolah dengan penerapan 

model pembelajaran Aktif Index Card Match di sekolah. 

d. Bagi  peneliti  lain  di  bidang  pendidikan,  penelitian ini dapat menjadi 
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suatu pengalaman belajar yang menjadi bekal untuk menjadi calon guru 

yang profesional. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menjaga agar masalah ini lebih terarah dan lebih jelas sehingga tidak 

terjadi kesalahpahaman, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penelitian 

yaitu :  

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X MA Ma’arif 06 Pasir Sakti; 

2. Hasil belajar yang diamati dalam penelitian ini adalah hasil belajar aspek 

kognitif siswa yang berupa nilai tes awal dan tes akhir pada materi pokok 

ekosistem; 

3. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan Strategi Index Card 

Match. Index Card Match adalah strategi yang dapat  memupuk  kerja 

sama  siswa  dan  melatih  pola  pikir  siswa.  Siswa  dilatih  kecepatan  

berpikirnya dalam mempelajari suatu konsep atau topik melalui pencarian 

kartu jawaban atau kartu   soal,   setiap  siswa   pasti   mendapat   pasangan   

kartu   yang   cocok   lalu mendiskusikan hasil pencarian pasangan kartu 

yang sudah dicocokkan oleh siswa bersama  pasangannya  dan  siswa 

lainnya; 

4. Aktivitas belajar yang diamati dalam penelitian ini adalah, (A) 

kemampuan siswa mengemukakan pendapat, (B) bekerjasama, (C) 

memperhatikan presentasi teman, (D) kemampuan bertanya, (E) 

kemampuan menjawab pertanyaan. 

5. Penelitian ini dibatasi hanya pada satu kompetensi dasar yaitu 

Mendeskripsikan Peran Komponen Ekosistem Dalam Aliran Energi dan 
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Daur Biogeokimia Serta Pemanfaatan Komponen Ekosistem Bagi 

Kehidupan (KD : 4.1); 

 

F. Kerangka pikir 

Keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran didukung oleh beberapa faktor 

antara lain media, metode dan pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran.  Saat ini guru bukanlah berperan sebagai satu-satunya sumber 

ilmu bagi siswa melainkan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam 

mendapatkan ilmu pengetahuan.  Peran guru sebagai fasilitator sangat 

diperlukan, bagaimana upaya menciptakan lingkungan belajar yang mampu 

mendorong siswa untuk senang dan bergairah belajar.  Salah satu cara yang 

dapat guru lakukan adalah dengan memvariasikan media pembelajaran 

sebagai sumber belajar yang dapat menarik perhatian siswa untuk 

membacanya.  

 

Penggunaan Strategi pembelajaran Aktif Index Card Match mempunyai 

peran penting memberikan efek yang  menyenangkan  yaitu  mampu  

memberi  kesan  yang  mendalam  pada  siswa sehingga  akan  mempermudah  

dan  meningkatkan  hasil belajar  siawa yang optimal. Strategi Pembelajaran 

Aktif Index Card Match  akan menarik jika dipadukan dengan model 

pembelajaran.  

 

Dengan menggunakan model pembelajaran diharapkan dapat memberikan 

suasana baru dalam belajar. Model pembelajaran dianggap sesuai dengan 

situasi di MA Ma’arif 06 Pasir Sakti, karena model ini memungkinkan siswa 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, karena agar jauh lebih efisien dan 
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mempercepat proses pembelajaran. Strategi pembelajaran aktif index card 

match adalah strategi dimana seorang siswa dibagi kartu index yang di 

dalamnya berisi sebuah pertanyaan ataupun jawaban sehingga sangat 

memakan waktu sangat lama dalam proses pembelajaran.  

 

Pada materi Ekosistem terdapat beberapa sub bab yang akan dipelajari, 

sehingga penggunaan strategi pembelajaran Aktif Index Card Match 

diharapkan akan mempermudah pekerjaan guru dalam menyampaikan materi, 

dapat dicapai walam waktu yang  relatif  singkat, serta  melatih siswa untuk 

bertanggung  jawab, lebih aktif  dalam berbicara dan berpendapat.  

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penggunaan Strategi pembelajaran 

aktif Index Card Match. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar (kognitif) siswa. 

      

 

Gambar 1. Hubungan Antara Variabel Bebas dan Terikat. 

Keterangan:  

X : Penggunaan Strategi Aktif Index Card Match; Y : Hasil Belajar 

(kognitif) Siswa 

                       

 

G. Hipotesis Penelitian  

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

H0 : Tidak terdapat  pengaruh Strategi Aktif Index Card Match dalam 

peningkatan hasil belajar (kognitif) siswa pada materi pokok Ekosistem 

Kelas X MA Ma’arif 06 Pasir Sakti Tahun Ajaran 2012/2013. 

  X   Y 
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H1 : Terdapat pengaruh Strategi Aktif Index Card Match dalam peningkatan 

hasil belajar (kognitif) siswa pada materi pokok Ekosistem Kelas X MA 

Ma’arif 06 Pasir Sakti Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


