
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan program pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu :siswa, kurikulum, tenaga pendidikan, biaya, sarana dan 

prasarana serta faktor lingkungan, yang akan menunjang pencapaian hasil 

belajar yang maksimal, yang pada akhirnya akan meningkatan mutu 

pendidikan. 

Salah satu upaya meningkatkan keberhasilan belajar biologi yaitu 

dengan pembelajaran aktif dimana siswa melakukan sebagian besar pekerjaan 

yang harus dilakukan. Siswa menggunakan otak untuk melakukan 

pekerjaannya, mengeluarkan gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan 

apa yang mereka pelajari. Belajar aktif merupakan langkah cepat, 

menyenangkan, mendukung dan menarik hati dalam belajar untuk 

mempelajari sesuatu dengan baik. Belajar aktif  membantu untuk mendengar, 

melihat, mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu dan 

mendiskusikannya dengan yang lain. Dalam belajar aktif  yang paling bagi 

siswa perlu memecahkan masalah sendiri, menemukan contoh-contoh, 

mencoba keterampilan dan mengerjakan tugas-tugas yang tergantung  pada 

pengetahuan yang tergantung pada pengetahuan yang mereka miliki 

(Silberman, 2001:XXI). 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kelas VII D dari 32 siswa 

memiliki beberapa masalah dalam pembelajaran diantaranya yaitu: 1) Ada 11 

siswa (34,5%) tidak memperhatikan penjelasan dari guru 2) Ada 3 siswa 

(9,4%) bersandar dimeja, 3) Ada 5 siswa (15,6%) ngobrol sendiri, 4) Ada 4 

siswa (12,5%) mencorat-coret dibuku, 5) Ada 2 siswa (6,3%) melamun, 6) 

Ada 7 siswa (21,9%) kurang berani mengemukan pendapat, jawaban maupun 

pertanyaan. 

Berdasarkan pengamatan di atas maka yang akan di perbaiki adalah 

strategi pembelajaran, dengan menggunakan strategi pembelajaran Guided 

Note Taking dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Strategi Guided Note 

Taking merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif, maka diharapkan 

pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran Guided Note Taking dapat 

mengubah sikap siswa dan hasil belajar siswa saat pembelajaran, menjadi: a. 

Siswa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, b. Pembelajaran tidak 

bersumber dari guru saja, c. Siswa menjadi mengemukan pendapatnya atau 

lebih aktif, d. Hasil belajar siswa di atas nilai KKM, c. Siswa termotivasi. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan jenis penelitian yang 

mempunyai tindakan guna menyelesaikan permasalahan yang berasal dari 

kegiatan pembelajaran dikelas. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau 

dengan arahan dari guru menetapkan strategi pembelajaran aktif jenis Guided 

Note Taking yang tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas VII D 

SMP Negeri 3 Jatinom. Didalam memilih model pembelajaran harus 
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disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kondisi 

siswa sebagai subjek pembelajaran. 

Guided Note Taking merupakan strategi pembelajaran yang menuntut 

siswa untuk dapat bernalar dan memahami materi sehingga dibutuhkan 

konsentrasi siswa yang tinggi dan siswa diharapkan mampu mendeskripsikan, 

berfikir, merumuskan dan menyimpulkan. Berdasarkan alasan tersebut 

diharapkan ada peningkatan minat atau motivasi belajar siswa. Penerapan 

model pembelajaran Guided Note Taking diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar.  Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru.  Hasil 

belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam seperti kondisi fisiologis dan 

psikologis sedangkan faktor dari luar seperti faktor merupakan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dari luar, tetapi dapat mempengaruhi kondisi 

psikologis siswa seperti: kecerdasan, minat, motivasi dan kemampuan 

kognitif. 

Siswa belajar bukan hanya untuk mengetahui, tetapi belajar untuk 

mengalami apa yang di pelajarinya. Organisasi kehidupan dipilih sebagai 

materi ajar untuk penelitian ini karena dianggap tepat dan salah satu materi 

yang luas penjabarannya dan terdiri dari berbagai sub bab yang tepat 

diberikan kepada siswa untuk dipelajari dengan cara belajar aktif yaitu 

dengan strategi Guided Note Taking. Siswa kelas VII D merupakan siswa 

yang cenderung pasif, belajar berpusat pada guru dan siswa beranggapan 
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kebutuhan sekolah hanya datang, duduk, mendengarkan, pulang. 

Pembelajaran di sekolah harus di desain sedemikian rupa supaya siswa 

menjadi aktif sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul „‟UPAYA MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR BIOLOGI PADA MATERI   ORGANISASI KEHIDUPAN 

MELALUI PEMBELAJARAN GUIDED NOTE TAKING SISWA 

KELAS VII D SEMESTER I SMP NEGERI 3 JATINOM KABUPATEN 

KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013’’ 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Agar dapat  mengkaji dan menjawab suatu permasalahan secara 

mendalam, serta lebih terarah, efektif dan efisien, maka penelitian ini perlu 

dibatasi. 

1. Subyek  Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII D Semester I SMP Negeri 3 

Jatinom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Strategi pembelajaran Guided Note Taking. 

3.  Materi Pokok 

Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi 

Kehidupan. 
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4. Parameter 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) AspekAfektif 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran ditunjukan dengan keaktifan 

mereka untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, mengemukakan 

idea atau pendapat, menghargai atau menerima pendapat orang lain, 

rasa ingin tahu yang tinggi, serta mampu berkomunikasi dengan 

santun. 

b) Aspek Kognitif 

Hasil belajar siswa setelah diterapkan srategi pembelajaran Guided 

Note Taking dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=67). 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka 

dikemukakan perumusan masalah yaitu: “Apakah upaya strategi pembelajaran 

Guided Note Taking dapat meningkatkan hasil belajar dari  aspek kognitif dan 

afektif siswa kelas VIID Semester I SMP Negeri 3 Jatinom Kabupaten Klaten 

Tahun Ajaran 2012/2013?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan: 

“Untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada materi Organisasi Kehidupan 

melalui strategi pembelajaran Guided Note Taking siswa kelas VII D 



6 

 

Semester I SMP Negeri 3 Jatinom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 

2012/2013”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Memberikan tambahan ilmu dan sesuatu metode baru yang menarik dalam 

pembelajaran biologi. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Bagi Guru 

Sebagai masukan pertimbangan  untuk meningkatkan hasil belajar 

biologi siswa melalui pembelajaran Guided Note Taking.  

b. Bagi Calon Guru 

Bagi calon guru dijadikan masukan dalam melalui strategi 

pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan 

tentang strategi Guided Note Taking dan dapat menambah pengalaman 

mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

Dengan adanya strategi pembelajaran Guided Note Taking yang baik 

maka mampu mewujudkan siswa yang cerdas dan berprestasi.  


