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ABSTRAK 

 

 

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 

 

 

SATRIO AJI FITRIANTO, A420090149, Program Studi Pendidikan Biologi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013, 69 halaman. 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran Biologi Materi Keanekaragaman mahkluk hidup di kelas VIIB SMP 

Negeri 2 Sawit tahun 2013 sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas hasil 

belajar siswa pada aspek kognitif  sebanyak  7 (22,6%) siswa. Setelah dilakukan 

tindakan yang disepakati yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran Guided 

Note Taking melalui media video pada proses pembelajaran Biologi materi 

Keanekaragaman mahkluk hidup diperoleh hasil yaitu siklus I hasil belajar siswa 

pada aspek kognitif meningkat menjadi 18 (58%) siswa, siklus II meningkat 

menjadi 26 (83,9%) siswa. Aspek afektif hasil belajar siswa pada siklus I 

prosentase disiplin 42%, tanggungjawab 74,1%, bertanya 19,3% dan siklus II 

mengalami peningkatan persentase disiplin 77,3%, tanggungjawab 87%, bertanya 

70,9%. Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan 

data hasil Penelitian Tindakan Kelas di atas maka hipotesis kinerja yang 

menyatakan “Penerapan Strategi Guided Note Taking melalui media video dapat 

meningkatkan hasil belajar  Siswa dalam Proses Pembelajaran Biologi Materi 

Keanekaragaman mahkluk hidup pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 2 Sawit 

Tahun Ajaran 2012/2013”, terbukti dan diterima kebenarannya.  

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa semakin sering menerapkan strategi 

Guided Note Taking melalui media video akan menyebabkan semakin tinggi pula 

hasil belajar siswa. Dengan demikian strategi pembelajaran Guided Note Taking 

melalui media video merupakan faktor yang ikut mempengaruhi hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran Biologi materi Keanekaragaman mahkluk 

hidup. 

 

Kata Kunci: Strategi Guided Note Taking, media video, Keanekaragaman 

mahkluk hidup. 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

 

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.  

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 pestasi 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 : 

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. 

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”.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Setting 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 Sawit, Boyoali 2012/2013. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari-April. 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

 



 
 

Variabel Penelitian 

Pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terdapat dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas: 

Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah penerapan metode 

Guided Note Taking melalui media video pada pembelajaran Biologi di kelas 

VIIB SMP Negeri 2 Sawit Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif siswa dan tingkat 

keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII B  SMP Negeri 2 Sawit 

Tahun Ajaran 2012/2013, sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah penerapan 

strategi pembelajaran Guided Note Taking. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitianyang digunakan yang meliputi observasi awal, 

perencanan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), refleksi dan 

evaluasi.   

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Analisis data yang digunakan meliputi metode observasi, metode 

dokumentasi dan metode tes.  

Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data, teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif 

yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian 

Hasil keseluruhan diperoleh pada siklus I dan siklus II yang telah 

dilaksanakan menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan hasil belajar siswa 

ranah kognitif dan afektif . Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini 



 
 

bahwa keberhasilan yang diharapkan peneliti dan guru biologi telah tercapai. 

Peningkatan aspek koghitif dan afektif dapat dilihat dari tabel 6 dan 7 berikut ini. 

 

 Tabel 6. Hasil belajar siswa pada aspek kognitif dengan penerapan   

strategi Guided Note Taking melalui media video 

Keterangan Pra siklus Siklus I Siklus II 

Nilai maksimum 80 100 100 

Nilai minimum 30 30 30 

Rata-rata 59,6 68,5 76,4 

Jumlah siswa yang 

mencapai KKM 

7 

(22,6%) 

18 

(58,1%) 

26 

(83,9%) 

 

 

 

Tabel 7. Hasil belajar siswa pada aspek afektif dengan penerapan strategi 

Guided Note taking melalui media video 

 

No Indikator Siklus I Siklus II 

1 Disiplin belajar           42%  77,3% 

2 Tanggungjawab mengerjakan soal 74,1%           87% 

3 Bertanya 19,3%           70,9% 

 

Secara lebih rinci penjelasan peningkatan hasil belajar siswa dalam bentuk 

grafik dapat dilihat dari gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 3. Grafik prosentase peningkatan nilai kognitif siswa 
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Gambar 4. Grafik prosentase peningkatan nilai afektif siswa 

 

Pembahasan 

Pada penelitian tindakan ini peneliti berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran Biologi yang mengajar di kelas VII B SMP Negeri 2 Sawit untuk 

pelaksanaan tindakan menggunakan strategi pembelajaran Guided Note Taking 

melalui media video. Sebelum pelaksanaan tindakan peneliti melakukan 

perencanaan tindakan dengan guru kolaborator, dimana peneliti diberi saran oleh 

guru kolaborator agar menjelaskan materi tentang keanekaragaman makhluk 

hidup terlebih dahulu agar siswa mengerti apa yang sedang mereka pelajari. 

Strategi Guided Note Taking menuntut siswa untuk menjadi lebih aktif dan 

fokus pada materi pelajaran, dimana siswa diminta untuk fokus terhadap soal 

handout yang diberikan oleh guru. Soal handout tersebut berupa soal yang 

berbentuk paragraf dan menghilangkan poin-poin dari soal tersebut dengan 

memberi tanda titik-titik dimana nanti siswa mengisi poin-poin dari soal handout 

saat guru menjelaskan materi. Setelah guru selesai menerangkan materi, guru 

menyuruh beberapa siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil mereka. 

Hasil pembelajaran dari siklus I sampai siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan yang signifikan baik dari aspek kognitif maupun aspek afektif. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata nilai kognitif siswa siklus II 

lebih besar dari siklus I, kemudian rata-rata nilai kelas aspek kognitif siklus I lebih 
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besar dari nilai awal. Hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II, siswa yang 

tuntas KKM (7,5) sudah mencapai target yang diharapkan bahkan lebih.  

Dari data yang diperoleh pada penelitian (Tabel 6 dan 7) bahwa 

pembelajaran biologi pada kelas VIIB SMP Negeri 2 Sawit dengan menggunakan 

strategi Guided Note Taking mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek 

kognitif dan afektif, hal ini dapat diketahui dari hasil post test yang diberikan dan 

proses pembelajaran yang berlangsung selama penelitian. Tindakan siklus I belum 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan, dikarenakan 

siswa baru tahap pengenalan terhadap strategi ini. Tindakan siklus II telah 

memberikan warna yang berbeda pada siswa kelas VII B, siswa yang semula 

kurang aktif dalam bertanya dapat memberanikan diri untuk bertanya sehingga 

membuat proses pembelajaran semakin hidup. Pada tindakan siklus I dapat 

diketahui bahwa pada aspek kognitif siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) hanya 18 siswa yaitu 58% dari 31 siswa sedangkan pada 

tindakan siklus II sudah mengalami peningkatan yaitu siswa yang memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mencapai 26 siswa yaitu 83,9 % dari 31 

siswa.  Peningkatan hasil belajar pada aspek ini meningkat karena dengan Strategi 

Guided Note Taking siswa lebih banyak fokus dalam memahami materi dan 

dipresentasikan di depan kelas. Dengan tambahan media video siswa lebih 

mengingat materi yang dipelajari sebelumnya sehingga siswa sudah siap 

mengerjakan tes yang diberikan guru dengan hasil yang memuaskan. 

Hasil belajar siswa pada aspek afektif juga mengalami peningkatan. 

Penilaian keaktifan siswa siklus I pada indikator disiplin belajar ketuntasan 

sebanyak 42%, Tanggungjawab mengerjakan tugas sebesar 74,1% dan bertanya 

dengan ketuntasan 19,3%. Pada siklus II keaktifan siswa mengalami peningkatan, 

hal ini dikarenakan siswa sudah paham cara penerapan strategi ini dan tidak 

bingung sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Peningkatan keaktifan 

siswa ini juga akan mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh. Peningkatan 

afektif pada siklus II dengan indikator disiplin belajar dari 42% menjadi 77,3%, 

Tanggungjawab mengerjakan tugas dari persentase 74,1% menjadi 87%, dan 

bertanya dari 19,3% mengalami peningkatan menjadi 70,9% Peningkatan ini 



 
 

terjadi karena Guided Note Taking adalah strategi pembelajaran aktif yang 

menuntut keaktifan siswa dalam memperhatikan guru saat menjelaskan materi, 

lebih berkonsentrasi mendengarkan pelajaran dan lebih bertanggung jawab. 

Apabila siswa tidak aktif mereka tidak akan bisa menyelesaikan tugas dan 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa menjadi termotivasi dan aktif dalam 

belajar sehingga nilai afektif siswa juga meningkat. 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka terbukti strategi pembelajaran aktif 

Guided Note Taking dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIB SMP 

Negeri 2 Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. Hasil penelitian yang 

menunjukkan berhasilnya penerapan strategi Guided Note Taking untuk 

meningkatkan hasil belajar aspek kognitif dan afektif siswa kelas VIIB juga 

menjadi bukti bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian-penelitian yang 

terdahulu.  

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking melalui media video 

telah mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan afektif. 

Nilai kognitif siklus I sebanyak 18 siswa mencapai nilai KKM atau 58%. Pada 

siklus II sebanyak 26 siswa dari 31 siswa mencapai nilai KKM atau 83,9%. 

Penilaian afektif juga mengalami peningkatan hasil pada siklus I dengan 

prosentase disiplin 42%, tanggungjawab 74,1%, bertanya 19,3%.rata-rata kelas 

6,8 yang berarti cukup berminat. Siklus II memperoleh peningkatan persentase 

disiplin 77,3%, tanggungjawab 87%, bertanya 70,9 % rata-rata kelas 8,9 yang 

berarti sangat berminat. 

 

 

 

 

 



 
 

Saran 

Berdasarkan pengalaman dalam penerapan strategi pembelajaran Guided 

Note Taking melalui media video maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin perbaikan pembelajaran dengan 

melibatkan para guru. 

b. Kepala sekolah dapat melakukan pemantauan proses pembelajaran di kelas. 

Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui situasi pembelajaran kelas dan 

masalah-masalah yang muncul dari masing-masing kelas dan berusaha 

mengatasi permasalahan tersebut dengan  bekerja sama dengan para guru. 

 

2. Kepada Guru Kelas 

a.Guru mata pelajaran biologi diharapkan mampu menerapkan strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan media video sehingga target hasil belajar biologi dapat tercapai 

dan siswa mampu memaknai secara maksimal materi pelajaran biologi. 

b.Guru mata pelajaran biologi disarankan untuk menyusun strategi 

pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa yang masih kurang. 

 

3. Terhadap Peneliti Berikutnya 

a. Peneliti sejenis hendaknya memperhatikan cakupan materi. 

b. Peneliti sejenis hendaknya harus memperhatikan waktu yang tersedia. 

c. Peneliti berikutnya dapat menggunakan strategi ini dengan media-media 

yang lebih menarik 
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