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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Peranan guru dalam bidang pendidikan di sekolah sangat penting, 

karena kualitas kinerja sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, usaha meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran perlu mendapatkan perhatian dari penanggung jawab 

pendidikan.  

  Dalam peningkatan kualitas pembelajaran tersebut harus 

dilaksanakan seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) yaitu dapat dilaksanakan dengan menerapkan sistem pembelajaran 

aktif. Pembelajaran aktif merupakan suatu proses pembelajaran yang 

menitikberatkan kegiatan belajar pada siswa, sehingga diharapkan dapat lebih 

aktif secara lisan, tertulis ataupun dalam berfikir (Silberman, 2001). 

 Pembelajaran di SMP Negeri 3 Kartasura khususnya pada mata 

pelajaran biologi di kelas VIII F, dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1) 

pembelajaran cenderung didominasi oleh guru, sehingga proses pembelajaran 

hanya berjalan satu arah saja, 2) metode pembelajaran yang sering digunakan 

guru saat kegiatan belajar mengajar adalah ceramah, 3) media alat bantu yang 

digunakan hanya LKS sehingga membuat siswa menjadi bosan atau tidak 

tertarik pada materi yang diajarkan, 4) ketika guru menyampaikan dan 

menjelaskan materi, ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan, 5) 
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tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran rendah, sehingga siswa jarang 

mengajukan pertanyaan, 6) ketika proses pembelajaran sudah berlangsung 

agak lama, siswa sudah merasa bosan, ramai dan tidak konsentrasi  sehingga 

keadaan kelas tidak kondusif. Kelemahan-kelemahan di atas menjadikan 

tujuan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif (masih dibawah KKM 

yaitu 68 atau ≤ 68) dan afektif tidak tercapai. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian 

tindakan yang akar permasalahannya muncul di kelas, dan dirasakan 

langsung oleh guru yang bersangkutan. Dalam hal ini pendidik dapat 

memperbaiki praktik-praktik pembelajaran yang lebih efektif (Supardi, 

2006). Dalam pelaksanan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sering digunakan 

beberapa strategi yang dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Strategi pembelajaran adalah salah satu cara yang dapat dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 

sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 

pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran tercapai. Salah satu 

strategi yang dapat diterapkan adalah strategi pembelajaran Guided Note 

Taking dengan media torso. 

Guided Note Taking adalah strategi pembelajaran yang menuntut 

siswa untuk dapat bernalar dan memahami materi sehingga dibutuhkan 
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konsentrasi siswa yang tinggi dan siswa diharapkan mampu 

mendeskripsikan, berfikir, merumuskan dan menyimpulkan. Selain dengan 

strategi pembelajaran, penerapan media pun juga penting dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Deden (2010) media adalah cara atau proses yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan yang 

berlangsung dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membantu para 

murid dalam mengembangkan imajinasi dan daya pikir serta kreatifitasnya.  

Sistem pernafasan manusia merupakan pokok bahasan kelas VIII SMP 

pada mata pelajaran biologi. Pada pokok bahasan ini, media torso berperan 

sekali dalam pembelajaran, karena materi sistem pernafasan adalah materi 

yang memerlukan pengelolaan yang baik dalam penyajiannya, sebab materi 

ini menyangkut tentang organ-organ yang berada di dalam tubuh yang 

objeknya sulit untuk diadakan secara langsung di hadapan siswa. Tanpa ada 

penjelasan guru melalui gambar atau dalam bentuk torso, murid akan 

kesulitan dalam mengenal dan membedakan bagian-bagian organ pernafasan 

tersebut. Akibatnya presentasi atau ceramah yang dilakukan oleh guru akan 

membosankan sehingga murid kurang memahami materi pelajaran.  

  Dengan memperhatikan strategi pembelajaran dan media yang 

digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, diharapkan setiap 

siswa akan terpenuhi kebutuhannya sehingga mereka termotivasi untuk aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam pembelajaran ini akan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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  Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mencoba mengadakan 

penelitian tentang ”PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

GUIDED NOTE TAKING DENGAN MEDIA TORSO UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VIII 

F SMP NEGERI 3 KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2010/2011”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

  Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam, maka perlu adanya 

pembatasan ruang lingkup. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Subyek penelitian adalah guru sebagai subyek yang memberikan tindakan,  

siswa kelas VIII F SMP N 3 Kartasura tahun pelajaran 2010/2011 sebagai 

subyek yang menerima tindakan. 

2. Obyek penelitian adalah pembelajaran biologi dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Guided Note Taking dengan media torso. 

3. Parameter ujian adalah berupa hasil pembelajaran biologi siswa dilihat 

dari kemampuan kognitif dan kemampuan afektif. 

4. Pokok bahasan adalah sistem pernafasan pada manusia. 

 

C. Perumusan Masalah 

     Dari identifikasi dan pembatasan masalah dirumuskan suatu 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : ”adakah 

peningkatan hasil proses pembelajaran biologi siswa kelas VIII F SMP 
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Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2010/2011 pada pokok materi sistem 

pernafasan manusia melalui penerapan strategi pembelajaran Guided Note 

Taking (catatan terbimbing) dengan media torso”. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan hasil proses pembelajaran biologi siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2010/2011 pada pokok materi 

sistem pernafasan manusia dengan menerapkan strategi pembelajaran Guided 

Note Taking (catatan terbimbing) dengan media torso. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang   

bersifat  teoritis  maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam pengembangan dunia pendidikan mengenai penerapan 

strategi Pembelajaran Guided Note Taking dengan media torso. 

  Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi wawasan dan pemahaman bagi guru biologi tentang manfaat 

diterapkannya strategi pembelajaran Guided Note Taking dengan media 

torso terhadap hasil belajar. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi sekolah  

1) Memberi sumbangan positif dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya dalam mata pelajaran biologi. 

2) Dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha meningkatkan 

hasil belajar biologi di  sekolah. 

b. Bagi Guru  

1) Dapat membantu tugas guru dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah  peserta didik selama proses pembelajaran di 

kelas secara efektif dan efisien.  

2) Membuka wawasan guru tentang keberagaman strategi 

pembelajaran yang dapat  dipilih serta meningkatkan kemampuan 

guru dalam pemanfaatan media pembelajaran yang dapat 

menunjang pembelajaran. 

c. Bagi peserta didik 

1) Penerapan pembelajaran Guided Note Taking  dengan media torso 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran biologi. 

2) Membuat pembelajaran biologi lebih menarik, menyenangkan, dan 

terasa mudah.  

d. Bagi peneliti 
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1) Dapat memperoleh pengalaman langsung bagaimana berkolaborasi 

sehingga dimungkinkan kelak ketika terjun ke lapangan 

mempunyai wawasan dan pengalaman.  

2) Dapat menambah wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan 

peneliti khususnya yang terkait dengan penelitian yang 

pembelajarannya menggunakan  media. 

e. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi 

bagi penelitian yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


