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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar Biologi pada materi 
Fotosintesis dengan penggunaan strategi Guide Note Taking dengan media Pull-
tab Book siswa kelas VIII F SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2011/2012. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas  terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Penelitian ini dilakukan 
dalam dua siklus. Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif dan afektif 
dalam setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai 
rerata kognitif siswa pada siklus I meningkat menjadi 76,93 dari nilai awal 
sebesar 68,9; sedangkan nilai rerata afektif sebesar 3,02 (kategori cukup 
berminat). Nilai rerata kognitif pada siklus II meningkat menjadi 81,17 dari siklus 
I yang hanya 76,93; sedangkan nilai rerata afektif meningkat menjadi 3,53 
(kategori berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan strategi Guide Note Taking dengan media 
Pull-tab Book dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas VIII F SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: Hasil belajar (aspek kognitif dan afektif), Strategi Guide Note Taking 
dengan media Pull-tab Book. 
 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana yang dilakukan 
melalui proses pembelajaran yang 
bertujuan untuk mengembangkan 
seluruh potensi yang ada pada diri 
manusia baik dalam aspek kognitif, 
afektif, maupun psikomotorik. 

Proses pembelajaran 
merupakan segi yang penting dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
Jika diadakan pembaharuan dalam 
peningkatkan kualitas pendidikan, 
maka diawali dari proses 
pembelajaran yang didalamnya 
terdapat interaksi antara guru dan 
siswa. 

Hasil observasi awal 
pembelajaran Biologi di kelas VIII F 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 



dengan jumlah siswa 31 siswa yang 
terdiri dari 19 siswa putra dan 12 
siswa putri terdapat beberapa 
masalah antara lain : (1) Partisipasi 
siswa yang masih rendah dalam 
proses pembelajaran,  peranan guru 
yang masih dominan untuk 
menyampaikan materi. (2) Banyak 
siswa yang gaduh dan tidak 
memperhatikan penjelasan dari guru 
sebesar 83,87%, (3) Keaktifan siswa 
belum optimal baik di dalam 
bertanya, menjawab dan menanggapi 
pernyataan. Rerata nilai UTS biologi 
siswa relatif  rendah yaitu 68,9 di 
bawah kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) sebesar 70 dan hanya 
29,03% diatas KKM. Kelemahan di 
atas merupakan masalah  yang 
mendesak untuk dipecahkan dengan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas  
dapat diartikan sebagai penelitian 
tindakan (action research) yang 
dilakukan dengan tujuan untuk 
memperbaiki kualitas proses dan 
hasil belajar sekelompok peserta 
didik dengan memberikan sebuah 
tindakan (treatment) yang sengaja 
dimunculkan (Mulyasa, 2009 : 10). 
Desain atau rancangan penelitian 
tindakan secara umum mencakup 
empat langkah, yaitu: 1) 
Perencanaan; 2) Tindakan atau 
pelaksanaan; 3) Observasi atau 
pengamatan; dan 4) Refleksi. 
Keempat langkah ini dilakukan 
secara berurutan dan diidentifikasi 
menjadi sebuah siklus. Dengan 
mengikuti langkah-langkah secara 
ajek, peneliti telah melampaui suatu 
siklus (Setyosari, 2010 : 43). 
Penggunaan strategi pembelajaran 
dan pemilihan media yang tepat 
dapat meningkatkan keberhasilan 
dalam pembelajaran Biologi, salah 

satunya adalah strategi Guide Note 
Taking dan media Pull-tab Book.  

Strategi Guide Note Taking ini, 
guru menyampaikan suatu bagan 
atau skema atau yang lain yang dapat 
membantu peserta didik dalam 
membuat catatan-catatan ketika 
materi pelajaran disampaikan. Ada 
banyak bentuk atau pola yang dapat 
dikerjakan untuk strategi ini, salah 
satunya dan yang paling sederhana 
adalah mengisi titik-titik (Zaini, 2008 
: 32).  

Prosedur pemakaian strategi 
Guide Note Taking adalah a. 
dipersiapkan sebuah hand-out yang 
menyimpulkan poin-poin penting 
dari sebuah pelajaran yang 
disampaikan dengan ceramah, b. 
sebagai ganti memberikan teks yang 
lengkap, tinggalkan bagian-bagian 
teks itu kosong, c. beberapa cara 
melakukan hal ini meliputi 
menyediakan sejumlah istilah dan 
definisi; biarlah istilah itu atau 
definisinya kosong, meninggalkan 
satu atau lebih dari sejumlah poin itu 
kosong, meninggalkan kata-kata 
kunci dalam sebuah paragraf singkat 
kosong, Bagikan hand-out kepada 
peserta didik. Jelaskan bahwa 
blangko-blangko itu dibuat untuk 
membantu siswa mendengarkan 
secara aktif pelajaran yang 
disampaikan dengan ceramah 
(Silberman, 2009 : 108). 

Buku Pull-tab merupakan 
sebuah buku yang memiliki bagian 
yang dapat bergerak atau memiliki 
unsur 3 dimensi. Sekilas pull-tab 
hampir sama dengan origami dimana 
kedua seni ini mempergunakan 
tehnik melipat kertas. Walau 
demikian origami lebih 
memfokuskan diri pada menciptakan 
objek atau benda sedangkan pull-tab 



lebih cenderung pada pembuatan 
mekanis kertas yang dapat membuat 
gambar tampak secara lebih berbeda 
baik dari sisi perspektif atau dimensi, 
perubahan bentuk hingga dapat 
bergerak yang disusun sealami 
mungkin (Sabuda dalam Dzuanda, 
2009 : 1). 

Tujuan penelitian ini yaitu 
meningkatkan hasil belajar IPA 
biologi dari aspek kognitif dan 
afektif pada materi Fotosintesis 
melalui strategi Guide Note Taking 
dengan media Pull-tab Book siswa 
kelas VIII F SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012.  

 
METODE 

Penelitian dilaksanakan di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 
ajaran 2011/2012 dilaksanakan pada 
bulan Januari 2012 – Februari 2012. 
Penelitian dilaksanakan di kelas VIII 
F dengan jumlah siswa 30 31 siswa 
yang terdiri dari 19 siswa putra dan 
12 siswa putri. Permasalahan yang 
dihadapi adalah rendahnya 
partisipasi dan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini terdiri dari 6 
tahap yaitu: (1) persiapan penelitian, 
(2) pelaksanaan penelitian, (3) 
tindakan, (4) observasi, (5) evaluasi, 
dan (6) refleksi.  

Data untuk mendukung 
penelitian diperoleh melalui 
beberapa cara yaitu : (1) 
dokumentasi, (2) wawancara, (3) 
observasi, dan (4) tes.  

Analisis data dari penelitian ini 
adalah dengan cara deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data peningkatan hasil 
belajar siswa dari hasil post test dari 
siklus I sampai dengan siklus II. 
Sesuai dengan Penelitian Tindakan 
Kelas dengan deskriptif kualitatif, 

data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilakukan, 
dikembangkan sampai proses 
perolehan data sampai dengan 
penyusunan laporan. Teknik yang 
digunakan adalah media alur, terdiri 
dari tiga kegiatan yaitu 
penyederhanaan atau reduksi data, 
penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

Indikator pencapaian dalam 
penelitian ini adalah apabila nilai 
rerata siswa dalam aspek kognitif 
sudah mencapai 80 dan 90% siswa 
telah mencapai kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) yaitu 70. 

Pelaksanaan pembelajaran 
dengan strategi Guided Note Taking 
dengan media Pull-tab Book yang 
dilaksanakan di kelas VII I SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta dengan 
alokasi waktu 2 x 40’ dalam setiap 
pertemuan dan mengacu pada 
rencana pelaksanaan pembelajaran 
yang telah disusun. Adapun langkah-
langkah dijelaskan pada bagian 
berikutnya. 
 
GUIDE NOTE TAKING 

Prosedur pemakaian strategi 
Guide Note Taking adalah a. 
dipersiapkan sebuah hand-out yang 
menyimpulkan poin-poin penting 
dari sebuah pelajaran yang 
disampaikan dengan ceramah, b. 
sebagai ganti memberikan teks yang 
lengkap, tinggalkan bagian-bagian 
teks itu kosong, c. beberapa cara 
melakukan hal ini meliputi 
menyediakan sejumlah istilah dan 
definisi; biarlah istilah itu atau 
definisinya kosong, meninggalkan 
satu atau lebih dari sejumlah poin itu 
kosong, meninggalkan kata-kata 
kunci dalam sebuah paragraf singkat 
kosong, d. membagikan hand-out 



kepada peserta didik. Jelaskan bahwa 
blangko-blangko itu dibuat untuk 
membantu siswa mendengarkan 
secara aktif pelajaran yang 
disampaikan dengan ceramah 
(Silberman, 2009 : 108). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil belajar adalah 
perwujudan kemampuan akibat 
perubahan perilaku yang dilakukan 
oleh usaha pendidikan. Kemampuan 
siswa menyangkut domain kognitif, 
afektif, dan psikomotor. (Purwanto, 
2009 : 49) 

Berdasarkan pembelajaran 
secara keseluruhan dari tindakan 
kelas siklus I sampai berakhirnya 
tindakan kelas siklus II, usaha untuk 
mengatasi permasalahan sudah 
mengalami perubahan yang positif. 
Indikator peningkatan hasil belajar 
siswa baik dari segi kognitif maupun 
afektif dalam pembelajaran 
mengalami peningkatan. Selanjutnya 
diperoleh kesimpulan bahwa 
tindakan pembelajaran yang 
dilakukan oleh peneliti dan guru 
biologi telah sesuai dengan hasil 
yang telah ditargetkan.  

Data nilai belajar siswa dari 
aspek kognitif dan afektif yang 
dalam proses pembelajarannya 
menggunakan strategi pembelajaran 
Guide Note Taking dengan media 
Pull-tab Book materi fotosintesis 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil belajar konitif 
dan afektif siswa 

Aspek Nilai Awal Siklus I Siklus II 
Kognitif 61,54 

(29% 
siswa 
tuntas) 

76,53 
(83,33% 
siswa 
tuntas) 

81,17 (93,33 
% siswa 
tuntas) 

Afektif - 3,02 (cukup 
berminat) 

3,53 
(Berminat) 

Dari table di atas dapat 
diuraikan bahwa nilai rerata awal 

siswa untuk aspek kognitif kelas VIII 
F SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 
tahun ajaran 2011/2012 yaitu sebesar 
68,9. Aspek afektif peneliti belum 
melakukan observasi karena belum 
melakukan tindakan. Pada aspek 
kognitif siswa pada siklus I adalah 
76,93 dan setelah dilakukan 
perbaikan dari siklus I rerata aspek 
kognitif siswa pada siklus II 
meningkat 81,17. Penilaian aspek 
afektif pada siklus II lebih baik 
dibandingkan dengan siklus I 
mengalami peningkatan yaitu dari 
3,02 kategori berminat meningkat 
3,53 kategori berminat. Dari 
pelaksanaan tindakan kelas selama 2 
siklus yang telah mampu mencapai 
indikator dan menaikkan hasil 
belajar siswa sebesar 60% - 75% 
(Djamarah dan Zain, 2002:122) 
maka penelitian dihentikan. Dari 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa rerata hasil belajar siswa pada 
siklus II meningkat atau lebih baik 
dibandingkan siklus I dan nilai awal, 
baik dilihat dari aspek kognitif 
(81,17 > 76,93 > 68,9) dan pada 
aspek afektif (3,53 > 3,53). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diambil 
yaitu Strategi Guide Note Taking 
dengan media Pull-tab Book dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi 
siswa dari aspek kognitif dengan 
nilai awal 68,9, meningkat menjadi 
76,93 pada siklus I , dan menjadi 
81,17 pada siklus II, dan dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi 
siswa dari aspek afektif sebesar 3,02 
(kategori cukup berminat) pada 
siklus I dan meningkat menjadi 3,53 
(kategori berminat) pada siklus II. 
Dari hasil yang telah diperoleh dapat 
mengambil kesimpulan bahwa 



hipotesis yang dikemukakan dalam 
penelitian ini diterima. 

Penelitian ini bisa digunakan 
sebagai masukan bagi guru dan 
peneliti selanjutnya.  

Bagi guru yaitu : 
a. Bagi guru hendaknya 

menggunakan strategi 
yang lebih bervariatif 
dalam proses belajar 
mengajar sehingga proses 
pembelajaran lebih 
menyenangkan. 

b. Bagi guru hendaknya 
mampu mengelola dan 
mengendalikan kelas agar 
kondisi kelas dapat 
kondusif dan nyaman 
untuk belajar. 

c. Guru hendaknya selalu 
member motivasi siswa 
untuk meningkatkan hasil 
belajar. 

Bagi peneliti selanjutnya yaitu : 
a. Untuk mendapatkan 

gambaran kognitif 
kemampuan belajar siswa 
peneliti hendaknya 
mengadakan pretest 
terlebih dahulu. 

b. Perlu ada penambahan 
kriteria penilaian afektif. 

c. Peneliti diharapkan 
mempersiakan penelitian 
dengan strategi Guide 
Note Taking yang matang 
dalam pembuatan media 
dan bahan ajar. 
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