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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin 

pesat. Hal ini ditunjukkan karena adanya peningkatan kualitas pendidikan 

yang semakin meningkat pula. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan ini, 

haruslah diikuti dengan meningkatnya sumber daya manusia yang memiliki 

potensi yang berkualitas terutama di bidang pendidikan formal. Pendidikan 

formal ini akan terus berkembang dan akan selalu mengalami perubahan demi 

mencapai suatu keberhasilan. 

Benny (2011) menyatakan bahwa, Belajar adalah sebuah proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh kemampuan atau kompetensi yang 

diinginkan. Melalui proses belajar seseorang akan memiliki pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan sebuah tugas dan 

pekerjaan. Dengan kata lain, seseorang akan memiliki kemampuan dan 

kompetensi yang lebih baik setelah menempuh proses belajar.  

Seseorang belum bisa dikatakan sudah belajar walaupun sudah banyak 

membaca buku, banyak mendengarkan ceramah, banyak mengikuti penataran 

dan lain-lain apabila tidak ada perubahan tingkah laku. Proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh seseorang dimulai saat dia masih kecil hingga dia 

meninggal. Proses pembelajaran ini dilakukan sedikit demi sedikit, memahami 

sejengkal demi sejengkal mengenai sesuatu hal. Proses belajar dapat dilakukan 
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melalui berbagai cara yaitu dengan mendengar, melihat, membaca, dan 

melakukan sesuatu. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seseorang 

sering melakukan proses belajar dengan mengikuti sebuah pendidikan yang 

dilakukan di sebuah instasi pendidikan yang disebut sekolah. 

Sagala (2003), menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha terencana 

untuk mewujudkan susasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu untuk 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Proses belajar adalah bagian penting di dunia pendidikan, khususnya 

pendidikan formal. Dalam proses belajar ini dibutuhkan subjek didik yaitu 

siswa yang harus belajar demi mencapai suatu keberhasilan. Keberhasilan 

dalam suatu pengajaran ditentukan oleh bagaimana proses itu berjalan. Di 

samping itu proses interaksi belajar pada prinsipnya sangat tergantung pada 

guru dan siswanya. Guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang 

lebih baik, sehingga siswa akan termotivasi dalam belajar, sedangkan peserta 

didik dituntut adanya motivasi dalam belajar. 

Keberhasilan program pendidikan melalui proses pembelajaran di sekolah 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: siswa, kurikulum, tenaga 

kependidikan, biaya, sarana, dan prasarana serta faktor lingkungan. Apabila 

faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi sudah tentu akan memperlancar jalannya 

proses pembelajaran, yang menunjang pencapaian hasil belajar yang maksimal 

yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
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Guru mempunyai peran yang sangat besar terhadap peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya pendidikan formal di Indonesia. Setiap guru memiliki 

karakter yang berbeda-beda. Seringkali guru membawa kondisi kelas menjadi 

menyenangkan dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, guru mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap siswa untuk mengikuti jalannya proses 

pembelajaran di kelas. Guru yang banyak disukai siswa secara otomatis akan 

membuat siswa suka terhadap pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. 

Begitu juga sebaliknya, jika guru kurang disukai siswa maka akan  membawa 

dampak negatif terhadap pelajaran yang diajarkan oleh guru itu. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa guru mempunyai peran yang sangat penting 

terhadap proses pembelajaran siswa di kelas. 

Keberhasilan proses belajar mengajar pada pembelajaran biologi dapat 

diukur pada keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. 

Keberhasilan belajar dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan penguasaan 

siswa terhadap pembelajaran biologi. Keberhasilan belajar juga dapat dilihati 

melalui prestasi belajar siswa, apakah prestasinya meningkat atau tidak. Jika 

prestasi itu meningkat maka dapat diambil kesimpulan bahwa sudah terjadi 

keberhasilan dalam pembelajaran biologi. Namun sebaliknya, jika tidak ada 

peningkatan prestasi, maka belum terjadi keberhasilan di dalam pembelajaran 

biologi. Dalam kenyataannya dilihat dari prestasi belajar IPA biologi yang 

dicapai siswa sangatlah rendah. Berkaitan dengan masalah tersebut, pada 

observasi pembelajaran biologi juga ditemukan keragaman masalah sebagai 

berikut : 
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Dari guru cenderung menggunakan metode pembelajaran ceramah yang 

membuat siswa menjadi cepat bosan dan gaduh dalam mengikuti proses 

kegiatan belajar mengajar. Guru tidak menggunakan fasilitas sekolah seperti 

Lcd dan media belajar lainnya yang bisa memungkinkan siswa menjadi lebih 

aktif dalam mengikuti pelajaran.  

1) Siswa cenderung cepat bosan dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran masih kurang (55% dari 31 siswa), 2) Siswa sering berbuat 

gaduh dan berbincang-bincang sendiri dengan teman sebangku (20% dari 31 

siswa) , 3) kurang fokus dan tidak ada motivasi untuk mengikuti proses 

pembelajaran  (25% dari 31 siswa). Hal ini menggambarkan efektifitas belajar 

mengajar dalam kelas masih rendah. Usaha yang harus dilakukan adalah 

membuat suasana yang baru agar pembelajaran biologi di kelas menjadi 

menarik dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Rusman (2012), menyatakan bahwa tugas guru adalah memberikan 

pengajaran kepada peserta didik karena itu guru dituntut untuk terampil dalam 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta dinamika masyarakat yang tidak pernah berhenti harus 

menjadi perhatian guru. Guru merupakan sosok manusia akademis yang 

memiliki intelektual yang memadai, sehingga guru harus selalu memberikan 

dan menjawab kebutuhan siswa dalam menjalankan studinya. 

Guru seharusnya menjadi fasilitator siswa saat mengalami kesulitan 

dalam proses belajar, akan tetapi masih ada juga guru yang dalam proses 

belajar mengajar seenaknya sendiri, tidak mengindahkan tugasnya yang 
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sebagaimana mestinya. Tugas lain guru yaitu membuat suasana pembelajaran 

seaktif dan semenarik mungkin sehingga siswa mudah dalam menangkap dan 

memahami materi pelajaran Biologi, akan tetapi kebanyakan guru masih 

menggunakan metode konvensional yaitu ceramah dalam menyampaikan 

materi pelajaran. Pada kenyataanya, metode ini kurang efektif untuk 

menyampaikan materi pelajaran karena siswa cenderung bosan dan tidak aktif. 

Padahal pada Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP), peserta didik 

dituntut lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, maka guru dituntut untuk bekerja keras menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif. 

Hisyam zaini (2008), menyatakan bahwa pembelajaran aktif adalah 

suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi 

aktifitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, 

baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan 

persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu 

persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Metode Guided Note Taking merupakan salah satu pembelajaran aktif 

yang dapat mendorong siswa melakukan kegiatan mencatat pada saat guru 

menjelaskan materi. Siswa dituntut mendengarkan semua penjelasan dari guru 

agar dapat mengisi bagian yang telah dikosongkan sebelumnya dengan baik. 

Hal ini dapat memotovasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dan 
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untuk mengetahui sejauh mana perkembangan indikator pemahaman siswa, 

maka diadakan tes soal di akhir pertemuan. 

Penelitian model pembelajaran aktif (active learning) Guided Note 

Taking ini akan menggunakan PTK. Alasan digunakannya PTK dalam metode 

Guided Note Taking di kelas VII B SMP Negeri 2 Sawit karena didasarkan 

pada pendapat Tjipto (2010: 37) yang menyatakan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan adanya 

permasalahan nyata yang muncul di kelas, selanjutnya berdasar permasalahan 

tersebut guru mencari alternatif cara-cara untuk mengatasinya dan 

menindaklanjuti dengan tindakan nyata yang terencana dan dapat diukur 

tingkat keberhasilannya. PTK merupakan penelitian yang berkelanjutan, 

dimana terdapat beberapa siklus yang berulang dan berkelanjutan sampai 

tercapai tujuan penelitiannya. Oleh karena itu, siswa dapat belajar untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi  selama praktek pembelajaran 

sebelumnya. Melalui PTK, siswa diharapkan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritisnya untuk memecahkan permasalahan yang timbul 

saat proses belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti mengambil judul: “Meningkatkan hasil belajar IPA biologi pada 

materi keanekaragaman mahkluk hidup dengan strategi Guided Note 

Taking melalui media video pada siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Sawit 

Tahun Pelajaran 2012/2013”.  
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B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa inti masalah 

yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar biologi bukan hanya bersumber pada kurangnya 

kemampuan siswa, boleh jadi ditentukan oleh adanya kelemahan dari 

strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan 

materi kurang tepat. 

2. Mata Pelajaran IPA Biologi memiliki tingkat kesulitan dalam hal 

pemahaman materi. Hal ini dikarenakan di dalam pelajaran IPA Biologi 

terdapat banyak istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin  yang 

lumayan sulit dalam pengucapannya dan proses-proses yang terjadi di 

lingkungan ataupun di dalam tubuh makhluk hidup sulit dipahami. 

3. Dalam proses belajar mengajar guru kurang memperhatikan apakah 

pendekatan pembelajaran yang diterapkan dapat diterima oleh kebanyakan 

siswa pada pembelajaran biologi, dominasi guru masih sangat tinggi dan 

keaktifan siswa cenderung rendah. 

C. Pembatasan masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak melebar dan tidak menimbulkan 

kesalahpahaman, maka peneliti membatasi dengan : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Sawit, Boyolali 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Objek Penelitian 
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Objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran Guided 

note taking dengan media video. 

3. Parameter 

Parameter dalam penelitian adalah hasil belajar IPA biologi siswa kelas VII 

B SMP Negeri 2 Sawit Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan melakukan 

postes setelah proses pembelajaran. Kompetensi dasar yang ingin dicapai 

pada aspek kognitif dan aspek afektif. 

D. Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana penerapan strategi pembelajaran 

Guided Note Taking dengan media video dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA Biologi siswa kelas VII B pada ranah kognitif dan afektif ? ” 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui penerapan strategi pembelajaran Guided Note taking dengan 

media video dapat meningkatkan hasil belajar IPA Biologi kelas VII B 

pada ranah kognitif dan afektif. 

F. Manfaat penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberi manfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 
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1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan dunia pendidikan mengenai penggunaan strategi 

pembelajaran Guided Note Taking. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman bagi guru biologi tentang manfaat diterapkannya strategi 

pembelajaran Guided Note Taking dengan tambahan media video untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Sebagai referensi dalam memberikan informasi terhadap ketepatan 

dan keefektifan pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

2) Menambah wawasan guru dalam menggunakan strategi untuk 

pembelajaran, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih kuat 

kepada siswa. 

3) Dapat mempermudah dan meringankan tugas guru dalam 

pembelajaran. 

b. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran sebagai peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA Biologi dan memotivasi guru untuk menerapkan 

strategi  pembelajaran yang tepat pada kegiatan belajar mengajar. 


