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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan 

fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Pendidikan selalu 

mengalami pembaharuan dalam rangka mencari struktur kurikulum, sistem 

pendidikan dan metode pengajaran yang efektif dan efisien. Proses 

pendidikan dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses 

pembelajaran.Proses pembelajaran yang aktif menuntut peserta didik untuk 

berperan aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung, berarti mereka 

yang mendominasi aktifitas pembelajaran dimana peserta didik akan 

merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan.  

Kegiatan belajar mengajar lebih terkontrol ketika ada peran guru di 

dalamnya.Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kondisi yang dengan 

sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak 

didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. 

Perpaduan dari kedua unsur tersebut munculah interaksi edukatif dengan 

memanfaatkan bahan sebagai medianya.Di dalam kegiataan belajar mengajar, 

semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai 
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tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan 

(FathurrohmandanSulistyorini, 2012). 

Adanya pembelajaran yang aktif maka siswa secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, 

memecahkan persoalan atau mengaplikasi apa yang mereka pelajari ke dalam 

satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata (Zaini,2002). Biologi 

merupakan cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang berhubungan langsung 

dengan alam, semua komponen yang ada di alam bahkan yang bersifat renik 

sekalipun.Biologi juga dapat dikatakan ilmu alam yang sangat berpengaruh 

terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Biologi lebih mengembangkan 

ide-ide atau gagasan-gagasan yang logis, kegiatan belajar mengajar yang 

terfokus dan keterampilan proses siswa melalui metode pembelajaran yang 

sesuai sehingga menimbulkan emosional siswa yang lebih berkembang. 

Strategi pembelajaran Question Student Have merupakan cara yang 

mudah untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan siswa. Cara ini 

menggunakan sebuah tekhnik mendapatkan partisipasi melalui tulisan 

daripada percakapan (Silberman, 2001), sedangkan Learning Starts With A 

Question (Pelajaran Dimulai dengan Pertanyaan) merupakan sesuatu cara 

belajar yang baru( Zaini, 2008). 

Menurut hasil penelitian Infajaro (2011), disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Questions Student Have 

mendapat tanggapan baik dari siswa sehingga dapat meningkatkan rerata nilai 

hasil belajar Biologi materi Virus siswa pada kelas X SMA Negeri 1 
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Banguntapan tahun ajaran 2010/2011 . Menurut hasil penelitian Susanto 

(2013), disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang didapatkan menggunakan 

strategi Learning Starts With a Question lebih tinggi daripada hasil belajar 

siswa menggunakan model pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diasumsikan bahwa 

pembelajaran menggunakan Questions Student Have dan Learning Starts 

With a Question dapat meningkatkan hasil belajar siswa, oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan membandingkan dua cara 

pembelajaran tersebut untuk pembelajaran pada kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 04 Sambi. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 04 Sambi 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian adalah strategi pembelajaran aktif Questions Students 

Have dan Learning Starts With A Question. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah hasil nilai post test setelah penggunaan 

strategi pembelajaran Questions Students Have dan Learning Starts With 

A Question. 
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C. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah maka, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

Apakah ada perbedaan penggunaan strategi pembelajaran Questions Students 

Have dan Learning Starts With A Questionterhadap hasil belajar Biologi pada 

Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 04 Sambi Tahun Ajaran 2012/2013? 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk megetahui 

perbedaan hasil belajar biologi antara strategi pembelajaran Questions 

Students Have dan Learning Starts With A Question terhadap hasil belajar 

Biologi pada Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 04 Sambi Tahun Ajaran 

2012/2013. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak 

yang bersangkutan, diantaranya: 

1. Ditinjau dari segi teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengembangan 

pengetahuan tentang penggunaan strategi pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif dengan menerapkan strategi pembelajaran Questions Students 

Have dan Learning Starts With A Question dalam pembelajaran. 

2. Ditinjau dari segi praktis 

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi: 

a. Bagi peneliti 
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Bagi peneliti, dari penelitian ini dapat diperoleh ilmu 

pengetahuan yang didapat dari praktek penelitian secara langsung 

dengan cara memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk 

diterapkan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan dalam 

pembelajaran. 

b. Bagi guru 

Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat 

dijadikan referensi dalam memilih serta menerapkan strategi 

pembelajaran Questions Students Have dan Learning Starts With A 

Questionsebagai salah satu upaya dalam memperbaiki hasil belajar 

biologi dan memudahkan proses pembelajaran biologi. 

c. Bagi sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

motivasi dan inovasi baru dalam pembelajaran biologi sehingga 

dapat meningkatkan semangat,minat dan hasil belajar siswa. 

 


