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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal 

ini dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia makin 

menurun. Permasalahan utama pendidikan adalah mutu pendidikan 

khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, 

maupun kesejahteraannya, sarana dan prasarana belajar yang belum tersedia, 

bila tersedia belum didayagunakan secara optimal, pendanaan pendidikan 

yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, dan proses 

pembelajaran yang belum efektif dan efisien. 

Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain dari 

faktor tenaga pendidik, sarana prasarana, lingkungan dan lain-lain. Kenyataan 

di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan siswa yang kurang aktif 

dalam proses belajar mengajar, karena siswa cenderung belajar dengan teknik 

menghafal yang dicatat dari penjelasan guru dan dari buku. Aktivitas peserta 

didik yang berhubungan dengan proses belajar kurang optimal dikarenakan 

miskinnya sumber belajar yang digunakan. Sumber belajar yang digunakan 

pada umumnya terbatas pada guru dan buku pegangan yang dipakai dan 

kurang melibatkan sumber belajar nyata di lapangan. Guru cenderung 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, penggunaan media 

pembelajaran juga kurang maksimal dan kurang sesuai dengan materi yang 
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disampaikan, sehingga kurang merangsang aktivitas belajar peserta didik 

secara optimal.  

Guru memiliki peran utama untuk mempersiapkan dan menciptakan 

situasi belajar yang kondusif untuk mencapai pembentukan kompetensi 

peserta didik. Salah satu yang mempengaruhi prestasi belajar adalah strategi 

pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah serangkaian dan keseluruhan 

tindakan strategi guru dalam merealisasikan perwujudan kegiatan 

pembelajaran aktual yang efektif dan efisien, untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. Strategi pembelajaran berhubangan dengan cara-cara yang 

dipilih guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Cara-cara tersebut 

menyangkut sifat-sifat ruang lingkup dan urutan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Guru harus mampu memilih dan 

menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, situasi dan 

kondisi serta materi yang akan disampaikan, hal tersebut bertujuan untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh 

proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Strategi pembelajaran yang 

kurang baik akan mempengaruhi prestasi belajar siswa yang tidak baik pula. 

Siswa lebih mudah memahami konsep biologi apabila mereka aktif mencari 

informasi, mengembangkan pengetahuan serta aktif bertanya tentang hal 

yang belum diketahuainya. Pemilihan strategi pembelajaran yang digunakan 

dalam proses belajar diharapkan mampu mempermudah siswa untuk 

mempelajari konsep biologi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 
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pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Hasil observasi lapangan, proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 

Geyer pada pelajaran biologi masih menggunakan ceramah yang divariasi 

dengan diskusi informasi dan pemberian tugas. Pada kegiatan belajar 

mengajar pokok materi tertentu, guru sudah menerapkan pembelajaran yang 

membuat siswa menjadi aktif, akan tetapi siswa belum bisa mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dengan kondusif sehingga hasil belajar belum 

optimal. Siswa beranggapan pelajaran biologi adalah pelajaran yang 

membosankan dan sulit untuk dipahami. Pemilihan strategi mengajar 

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan 

tujuan belajar. Hal tersebut dilakukan supaya siswa lebih aktif dalam kegiatan 

belajar sehingga hasil belajar bisa mencapai nilai maksimal. Strategi yang 

kurang tepat menyebabkan siswa terlihat kurang memperhatikan aktifitas 

positif dalam proses pembelajaran, siswa sering membuat gaduh, berbicara 

dengan teman, kurang berani mengungkapkan pendapat, jarang 

menyampaikan pertanyaan, mengantuk dan kurang aktif dalam pembelajaran. 

Metode belajar aktif merupakan pendekatan belajar yang berbasis 

pada aktifitas anak. Dalam konsep ini, anak menjadi pusat dalam rangkaian 

proses kegiatan belajar. Oleh karena itu, prinsip metode belajar aktif adalah 

membuat anak aktif, anak senang dalam melakukan kegiatan, dan berpusat 

pada anak (Yunanto, 2005:11). Kegiatan belajar menggunakan pembelajaran 

aktif dapat membantu peserta didik mengoptimalkan kemampuan berpikir 
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dan belajar untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Di samping itu 

pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau 

anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menerapkan dua macam 

strategi pembelajaran aktif, yaitu strategi Inquiring Mind Want To Know dan 

Cart Sort. Strategi pembelajaran Inquiring Mind Want To Know merupakan 

metode pembelajaran yang dirancang untuk membangkitkan minat siswa 

pemikiran siswa serta keberanian siswa. Strategi ini dapat mengubah suasana 

kelas yang biasa menjadi kelas yang penuh argumen dan rasa ingin 

mengungkapkan argumen. Strategi ini juga dapat digunakan untuk 

memanfaatkan keadaan ramai yang tidak bermanfaat menjadi ramai yang 

penuh argumen. Strategi ini divariasikan dengan diskusi dengan presentasi. 

Sedangkan strategi pembelajaran Card Sort atau dengan kata lain pemilihan 

kata merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan 

konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview 

informasi. Gerakan fisik yang diutamakan dapat membantu untuk memberi 

energi kepada kelas yang telah letih. Ciri khas strategi pembelajaran Card 

Sort adalah guru memberikan kategori yang nantinya siswa disuruh bergerak 

atau berkeliling untuk menemukan kategori yang sama dan nantinya siswa 

yang telah menemukan kategori yang sama, siswa tersebut diminta presentasi 

di depan kelas. 
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Penggunaan media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

media pembelajaran video. Media video merupakan media yang mempunyai 

suara, ada gerakan dan objek dapat dilihat. Media semacam ini merupakan 

media yang paling lengkap. Media video memiliki banyak keunggulan 

dibandingkan dengan media lainnya. Dapat  membuat konsep yang abstrak 

menjadi lebih kongkrit, dapat menampilkan gerak yang dipercepat atau 

diperlambat sehingga lebih mudah diamati, dapat menampilkan detail suatu 

benda atau proses, serta membuat penyajian pembelajaran lebih menarik, 

sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2011), dari 

penelitian yang telah dilakukan tersebut didapati hasil bahwa penggunaan 

strategi pembelajaran Inquiring Mind Want To Know dapat meningkatkan 

hasil belajar biologi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan 

penelitian tentang pengaruh penggunaan strategi pembelajaran aktif terhadap 

hasil belajar biologi siswa  dalam proses pembelajaran biologi, dengan judul 

penelitian “PENGARUH PENERAPAN STRATEGI INQUIRING MIND 

WANT TO KNOW DENGAN CARD SORT MENGGUNAKAN MEDIA 

VIDEO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMP N 1 

GEYER TAHUN AJARAN 2011/2012”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah di dalam penelitian dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah serta mempermudah dalam memahami masalah, maka 

perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian dibatasi pada siswa kelas VII semester II 

SMP Negeri 1 Geyer tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian dibatasi  pada strategi pembelajaran yang 

digunakan, yaitu strategi pembelajaran Inquiring Mind Want To Know 

dan Strategi pembelajaran Cart Sort menggunakan media video. 

3. Pokok Materi 

Pencemaran Lingkungan  

4. Parameter  

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar biologi siswa, yaitu hasil yang dicapai siswa setelah melakukan 

proses pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai. Dalam 

penelitian ini capaian hasil tes yang diberikan peneliti meliputi ranah 

kognitif dan afektif. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut :  “ Bagaimana  pengaruh penerapan strategi 

pembelajaran Inquiring Mind Want To Know dan strategi pembelajaran Cart 

Sort menggunakan media video terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif 

dan afektif siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer?” 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penerapan strategi pembelajaran Inquiring Mind Want 

To Know dan strategi pembelajaran Cart Sort menggunakan media video 

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif dan afektif siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Geyer. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti, menyampaikan informasi tentang perbedaan hasil belajar 

dari penggunaan strategi pembelajaran Inquiring Mind Want To Know 

dan strategi pembelajaran Cart Sort menggunakan media video. 

2. Bagi guru bidang studi khususnya biologi dapat memberikan usulan bagi 

pendidik tentang alternative penggunaan strategi pembelajaran Inquiring 

Mind Want To Know dan strategi pembelajaran Cart Sort menggunakan 

media video dalam kegiatan belajar mengajar. 
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3. Bagi sekolah, sebagai masukan agar dapat menggunakan strategi 

pembelajaran yang tepat untuk memperoleh prestasi belajar siswa yang 

lebih baik. 

4. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai masukan untuk membangkitkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi, lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan guru dan mendapatkan hasil belajar 

yang lebih maksimal. 

 


