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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah 

dengan memperbaiki proses pembelajaran. Permasalahan pembelajaran 

saat ini adalah kurangnya variasi belajar yang dilakukan oleh guru. 

Pembelajaran masih menggunakan metode konvensional yaitu  dengan 

metode ceramah dan tanya jawab. Oleh karena itu, siswa tidak terlalu aktif 

dalam pembelajaran dan kurang menimbulkan motivasi dalam diri siswa 

untuk belajar Biologi. Pembelajaran IPA, khususnya mata pelajaran 

biologi merupakan bagian dari pendidikan yang umumnya memiliki 

peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas yaitu mampu berpikir kritis, 

kreatif, logis. 

Biologi mempelajari tentang makhluk hidup dan fenomena-

fenomena alam. Dalam mempelajari biologi siswa dituntut untuk berperan 

secara aktif selama pembelajaran, sehingga siswa akan lebih memahami 

mengenai materinya. Faktor tersebut dapat mempengaruhi keaktifan 

proses pembelajaran di dalam kelas, strategi yang diterapkan juga dapat 

mempengaruhi peran aktif siswa dalam pembelajaran. 
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Pembelajaran aktif (Active learning) merupakan aktivitas 

pembelajaran yang terfokus pada peserta didik. Belajar aktif penting bagi 

siswa dalam memecahkan masalah sendiri, menemukan contoh, dan 

mengerjakan tugas yang tergantung pada pengetahuan yang telah peserta 

didik miliki atau yang akan dicapai. Salah satu tujuan dalam pembelajaran 

aktif adalah tercapainya penguasaan konsep oleh siswa. Dalam kegiatan 

pembelajaran, seringkali siswa sulit menangkap materi yang disampaikan 

oleh guru sehingga perlu adanya usaha untuk meningkatkan penguasaan 

konsep. Penguasaan konsep dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah input dan proses pembelajaran itu sendiri. Faktor-faktor ini tentu 

bervariasi pada  sekolah yang berbeda. 

Hasil observasi proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas 

VII SMP N 2 Andong Boyolali  pembelajaran yang berlangsung 

cenderung monoton, yaitu guru lebih sering memberikan informasi dan 

siswa hanya mendengarkan materi yang disampaikan, sehingga siswa 

terlihat bosan dan tidak termotivasi, menyebabkan penguasaan konsep 

siswa yang cenderung rendah. Terlihat dari ujian tengah semester pada 

salah satu kelas VII yakni VIIC sebanyak 43% dari 35 siswa mendapat 

nilai dibawah KKM yaitu 6,5. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

permasalahan tersebut di atas diperlukan adanya penggunaan strategi 

pembelajaran yang lebih efektif dalam proses pembelajaran. 

Setiap strategi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Selain itu pemilihan strategi juga disesuaikan dengan materi yang 
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akan diajarkan. Oleh karena itu,  pemilihan strategi  menjadi  sangat  

penting untuk diperhatikan. Strategi pembelajaran  adalah  salah  satu alat  

untuk mencapai  tujuan dengan memanfaatkan  metode  secara  akurat  

sehingga  guru akan  mampu mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat 

banyak strategi yang dapat diterapkan oleh guru, antara lain strategi 

Learning  Starts With a Question dan Mind Mapping. 

Strategi pembelajaran Learning Starts With a Question (pelajaran 

dimulai dengan pertanyaan) merupakan keaktifan siswa untuk mencari 

tahu dan mempelajari materi baru yang akan diajarkan. Kelebihan strategi 

Learning Starts With a Question yaitu, 1) siswa menjadi siap memulai 

pelajaran, karena siswa belajar terlebih dahulu sehingga memiliki sedikit 

gambaran, 2) siswa lebih aktif bertanya, 3) siswa belajar memecahkan 

masalah sendiri secara berkelompok dan saling bekerja sama antar siswa 

yang pandai dengan siswa yang kurang pandai, 4) dapat mengetahui siswa 

yang belajar dan yang tidak belajar. Kekurangan dari strategi Learning 

Starts With a Question yaitu, 1) membutuhkan waktu panjang jika banyak 

pertanyaan yang dilontarkan siswa, 2) jika guru memberikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk menjawab, pertanyaan atau jawaban bisa melantur 

jika siswa tersebut tidak belajar atau tidak menguasai materi, 3) apatis bagi 

siswa yang tidak biasa berbicara dalam forum atau siswa yang pasif 

(Sudrajat, 2012). 

Strategi Mind Mapping (peta konsep) merupakan cara kreatif bagi 

tiap siswa untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, 
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merencanakan tugas baru. Kelebihan strategi Mind Mapping yaitu, 1) 

menjadikan pembelajaran menyenangkan, 2) dapat mengaktifkan siswa 

untuk bertanya, menjawab pertanyaan maupun menyampaikan pendapat, 

3) dapat meningkatkan sikap kreatif dan keaktifan siswa. Kekurangan dari 

strategi Mind Mapping, 1) guru perlu mempersiapkan dengan matang 

dalam penerapan strategi pembelajaran aktif Mind Mapping, 2) guru harus 

memperhitungkan waktu yang digunakan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Jadi strategi ini sesuai bagi siswa yang kurang berani 

mengungkapkan pendapat melalui percakapan, membantu siswa 

meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep belajar siswa bisa lebih 

optimal (Hardian, 2009). 

Menurut Wicitra (2010), strategi pembelajaran Learning Starts With 

A Question dengan media gambar pada pokok bahasan keanekaragaman 

makhluk hidup pada siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Sluke Kabupaten 

Rembang Tahun Ajaran 2010/2011” dapat meningkatan hasil belajar 

biologi yang ditinjau dari aspek afektif dan kognitif. Menurut Pambudi 

(2010) penerapan strategi pembelajaran peta konsep (mind mapping) 

terhadap hasil belajar biologi siswa SMP Negeri 3 Bayat Kabupaten 

Klaten Tahun Ajaran 2009/2010’’ terdapat peningkatan hasil belajar 

biologi yang ditinjau dari aspek ranah afektif dan kognitif. 
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Berdasarkan dari pemikiran di atas, penulis mencoba melakukan 

suatu penelitian tentang perbandingan strategi Learning Starts With A 

Question dan Mind Mapping terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VII 

SMP N 2 Andong tahun ajaran 2012/2013 . 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini ruang lingkupnya tidak terlalu luas, maka 

dibatasi pada permasalahan berikut ini: 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Andong 

Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pembelajaran biologi dengan strategi 

Learning Starts With a Question dan Mind Mapping pada materi ciri-

ciri makhluk hidup. Materi ciri-ciri makhluk hidup mempunyai sub 

bab yaitu bergerak, bernafas, makanan, tumbuh, peka terhadap 

rangsang, berkembangbiak dan mengeluarkan zat sisa. 

3. Parameter 

Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah ranah kognitif pada 

hasil belajar siswa kelas VII A setelah penerapan strategi Learning 

Starts With a Question  dan siswa kelas VII B setelah penerapan 

strategi Mind Mapping pada materi Ciri-ciri Makhluk Hidup yang 

berupa nilai ulangan atau postes. 
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C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: “Apakah ada perbedaan hasil belajar biologi menggunakan 

strategi Learning Starts With a Question dan Mind Mapping pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Andong Boyolali?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbandingan hasil belajar strategi pembelajaran Learning Starts With a 

Question dengan Mind Mapping pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Andong Boyolali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat 

bagi sebagian pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan hasil 

belajar. 

2. Bagi guru, dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan 

pengalaman dalam ruang lingkup yang lebih luas sebagai guru yang 

kreatif. 
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3. Bagi sekolah, dapat memberikan informasi mengenai model 

pembelajaran yang tepat dalam upaya peningkatan akademis mutu 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


