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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Dalam suatu pendidikan terdapat beberapa 

komponen meliputi tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, 

lingkungan pendidikan, dan media pendidikan yang menjadi satu 

kesatuan fungsional yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dimana salah satu caranya adalah melalui pendidikan 

sekolah yang sangat diharapkan dapat membantu siswa dalam 

mempersiapkan kehidupannya. 

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. Dalam 

pengembangan pembelajaran diperlukan strategi pembelajaran. Strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 
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Strategi pembelajaran yang sering digunakan di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta yaitu menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab, sehingga penting adanya penggunaan strategi pembelajaran 

yang bervariasi untuk menarik minat dan perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran. 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). 

Penggunaan  strategi pembelajaranyang tepat akan membantu 

kelancaran, efektifitas, dan efisiensi pencapaian tujuan. Tipe Guide Note 

Taking merupakan strategi pembelajaran agar siswa aktif dalam 

memperhatikan materi pelajaran dan diharapkan dapat menghilangkan 

rasa bosan siswa dan lebih serius dalam belajar. Rumiasih (2010) 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas mengenai strategi Guided Note 

Taking dalam pembelajaran Biologi disimpulkan bahwa strategi Guided 
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Note Taking dapat meningkatkan keaktifan bertanya dan menjawab 

pertanyaan pada pelajaran IPA Biologi siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 

Kartasura. 

Penggunaan media juga mempengaruhi aktifitas dan 

perkembangan siswa dalam menerima materi pembelajaran yang 

disampaikan guru sebagai contoh media Pull-tab Book. Adapun kelebihan 

dari Pull-tab Book mampu menarik siswa terhadap materi pembelajaran 

yang disampaikan, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran yang sulit diterima oleh siswa dengan menggunakan 

metode ceramah dan hafalan sehinga siswa lebih aktif dan hasil belajar 

siswa meningkat. Media Pull-tab pernah digunakan untuk penelitian oleh 

Dzuanda (2009) tentang perancangan buku cerita anak Pull-tab tokoh-

tokoh wayang berseri “Gatotkaca”, menyimpulkan bahwa menggunakan 

buku Pull-tab dengan desain wayang dapat meningkatkan ketertarikan 

anak terhadap cerita wayang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengadakan 

penelitian tentang: 

“PENINGKATAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI 

STRATEGI PEMBELAJARAN GUIDE NOTE TAKING DENGAN 

MEDIA PULL-TAB BOOK PADA POKOK BAHASAN 

FOTOSINTESIS SISWA KELAS VIII F SMP MUHAMMADIYAH 

1 SURAKARTA 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 sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 dengan jumlah 

31 siswa yang terdiri dari 19 siswa putra dan 12 siswa putri. 

2. Obyek penelitian  

Obyek dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPA biologi 

dengan strategi Guide Note Taking dengan media Pull-tab Book  pada 

materi fotosintesis. 

3. Parameter Penelitian  

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar IPA siswa 

menggunakan strategi Guide Note Taking dengan media Pull-tab 

Book yang ditunjukkan dalam aspek kognitif dan afektif. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Guide Note 

Taking dengan media Pull-tab Book terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII F SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 

ditinjau dari aspek kognitif? 
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2. Bagaimana pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Guide Note 

Taking dengan media Pull-tab Book terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII F SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 

ditinjau dari aspek afektif? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Meningkatkan hasil belajar IPA biologi dari aspek kognitif 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. 

2. Meningkatkan hasil belajar IPA biologi dari aspek aspektif 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. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

b. Dapat memperoleh bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Bagi Guru  

a. Memberikan alternatif kepada guru atau calon guru dalam 

menentukan strategi, metode atau pendekatan  pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

b. Memberikan informasi kepada guru dan calon guru untuk lebih 

menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Memberikan masukan kepada guru atau calon guru untuk terus 

menambah informasi terbaru dalam dunia pendidikan tetapi tidak 

terfokus pada satu sumber informasi saja. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran guna meningkatkan hasil 

belajar siswa. Selain itu juga memotivasi kepada guru-guru agar 

menerapkan metode yang bervariasi dalam pembelajaran. 

 

 

 


