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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu masalah yang menuntut 

suatu perhatian karena pendidikan memegang peranan penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Peningkatan mutu pendidikan dari tahun ke 

tahun selalu diupayakan baik pendidikan pada tingkat dasar, menengah dan di 

perguruan tinggi, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dipengaruhi 

oleh kurikulum, buku pelajaran, media belajar, metode pengajaran, sistem 

evaluasi. Pembenahan di bidang  kurikulum dilaksanakan di segala bidang 

antara lain : sarana/fasilitas kurikulum maupun pendidik atau guru, 

Pembenahan metode pembelajaran selalu dilakukan yaitu dengan mencari 

metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan bahan ajar. Di samping itu 

media pembelajaran dikembangkan untuk memperlancar kegiatan 

pembelajaran dan memudahkan siswa untuk memahami materi ajar.  

Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan 

beberapa strategi mengajar. Strategi mengajar banyak sekali jenisnya masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan suatu strategi 

dapat ditutup dengan strategi pembelajaran yang lain. Pemilihan suatu strategi 

perlu memperhatikan beberapa hal seperti materi yang disampaikan, tujuan 

pembelajaran, waktu yang tersedia, jumlah siswa, mata  



pelajaran, fasilitas dan kondisi siswa dalam proses pembelajaran(Sumadi 

Suryabrata,1993).  

Hisyam Zaini (2004:14), menyatakan bahwa pembelajaran aktif adalah 

suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika 

siswa belajar dengan aktif berarti mereka yang mendominasi aktifitas 

pembelajaran dengan belajar aktif adalah  siswa. Siswa  diajak untuk turut 

serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mengenai kemampuan 

berfikir  akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya siswa 

akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar 

dapat dimaksimalkan.  

PTK (Penelitian Tindakan Kelas) merupakan suatu penelitian tindakan 

yang akar permasalahannya muncul di kelas, bukan  dari lamunan peneliti. 

Dalam PTK peneliti atau guru dapat melihat sendiri praktik pembelajaran atau  

bersama guru lain ia dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari 

segi aspek interaksinya dalam proses pembelajaran. Dalam PTK guru secara 

reflektif dapat menganalisis, mensintesis terhadap apa yang telah dilakukan di 

kelas. Dalam hal ini berarti dengan melakukan PTK pendidik dapat 

memperbaiki praktik-praktik pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif 

(Supardi,2006).   

Alat peraga merupakan sarana dalam pendidikan selain itu alat peraga 

dalam pembelajaran memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan proses belajar yang efektif. Setiap proses belajar dan mengajar 

ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain: tujuan, bahan, metode, alat 



serta evaluasi dalam pencapaian tujuan tersebut peranan alat bantu atau peraga 

memegang peranan penting.  

Keberhasilan proses  belajar mengajar pada pembelajaran biologi dapat 

diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut 

Dalam kegiatan pembelajaran konsentrasi siswa sangat diperlukan. Kurangnya 

kosentrasi siswa akan menghambat proses belajar mengajar sehingga hasil 

belajar siswa menjadi rendah. Rendahnya hasil belajar siswa. terhadap 

pelajaran belum tentu kesalahannya terletak pada diri siswa melainkan cara 

guru mengajar juga sangat menentukan. Ketrampilan guru dalam 

menyampaikan materi ajar yang kurang menarik dapat menyebabkan siswa 

jenuh dan bosan sehingga hasil belajar siswa rendah. 

Semakin tinggi tingkat kosentrasi siswa maka semakin tinggi pula 

tingkat keberhasilan pembelajaran, namun dalam kenyataannya dapat dilihat 

bahwa hasil belajar biologi siswa masih rendah. Berkaitan dengan masalah 

tersebut pada pembelajaran biologi juga ditemukan keragaman masalah 

sebagai berikut: 1. perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran kurang; 2. 

keaktifan dan partisipasi siswa di dalam pembelajaran belum tampak; 

3.kreatifitas siswa dalam pendayagunaan alat peraga belum maksimal; 4. 

kemampuan biologi siswa masih rendah. 

Kenyataan yang banyak dijumpai di kelas-kelas suatu sekolah selama ini 

adalah pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered learning) yang 

meletakan guru sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa dan cara 

penyampaian pengetahuan cenderung masih didominasi dengan metode 



ceramah. Penggunaan metode ceramah yang dominan tersebut menyebabkan 

partisipasi siswa  rendah, kemajuan siswa, perhatian dan minat siswa tidak 

dapat dipantau (Mukhtar dan Yamin, 2002).   

Berdasarkan penyebab rendahnya hasil belajar dalam pembelajaran 

biologi seperti tersebut di atas maka tindakan yang harus dilakukan guru untuk 

membuat siswa siap mengikuti pelajaran diantaranya adalah memelihara 

keseimbangan emosinya agar secara psikologis didapat rasa aman dan siswa 

merasa senang di lingkungan belajarnya dan  bersemangat untuk bersaing 

secara wajar dan positif dengan temannya. Hal-hal yang harus diingat oleh 

guru adalah bahwa siswa selalu secara otomatis belajar dari apa yang harus 

diajarkan. Kegiatan belajar akan sulit terjadi apabila penjelasan dan tidakan 

guru membingungkan dan meragukan.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru bidang studi 

IPA di SMP 2 Banyudono, diketahui bahwa siswa kelas VII mempunyai hasil 

belajar yang rendah. Interaksi pembelajaran dalam kelas relatif masih rendah 

di kelas tersebut siswa cenderung pasif dan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran rendah. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya siswa yang 

memndengarkan penjelasan guru, bertanya kepada guru atau  menjawab 

pertanyaan dari guru.. Hal ini dikarenakan guru  lebih dominan menggunakan 

metode ceramah dalam mengajar suatu materi kepada siswa, guru hanya 

memberikan informasi dan mengharapkan siswa untuk menghafal dan 

mengingatnya.  



Untuk mengantisipasi masalah tersebut secara  berkelanjutan maka perlu 

dicarikan formula pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dalam pembelajaran biologi para guru terus berusaha menyusun 

dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang bervariasi agar siswa 

tertarik dalam pembelajaran biologi. Para guru terus berusaha menyusun dan 

menerapkan berbagai model yang bervariasi agar siswa tertarik dan 

bersemangat dalam belajar biologi. Salah satunya dengan menerapkan metode 

pembelajaran guided note taking (catatan terbimbing).  

Guided note talking adalah model pembelajaran yang menuntut siswa  

dapat bernalar dan memahami materi sehingga dibutuhkan kosentrasi siswa 

yang tinggi, siswa diharapkan mampu untuk menyimpulkan, mendefinisikan, 

merumuskan dan berfikir general.  

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang  “PENERAPAN GUIDED NOTE TALKING DENGAN 

BANTUAN ALAT PERAGA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS VII SMP 

NEGERI 2 BAYUDONO TAHUN AJARAN 2008/2009”. 

 

 

 

 

 



B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas 

ruang lingkup yang akan diteliti agar pokok permasalahannya lebih terarah 

dan dapat dikaji secara mendalam. Pembatasan masalah tersebut adalah:  

1. Metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah guided 

note talking yaitu metode pembelajaran terbimbing.  

2. Media Pembelajaran dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk 

penggunaan alat peraga gambar sebagai pelengkap dengan penggunaan 

metode pembelajaran guided note talking.  

3. Peningkatan kualitas pembelajaran mata pelajaran siswa dicerminkan 

dengan peningkatan hasil belajar biologi materi pokok pentingnya 

keanekaragaman makhluk hidup siswa kelas VII C SMP Negeri 2 

Banyudono Boyolali tahun ajaran 2008/2009 

 

C. Perumusan Masalah  

Dari identifikasi dan pembatasan masalah dapat dirumuskan suatu 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: “Adakah peningkatan 

hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Boyolali  

tahun Ajaran  2008/2009 biologi  pokok materi pentingnya keanekaragaman 

makhluk hidup melalui model guided note taking (catatan terbimbing) dengan 

bantuan alat peraga gambar”? 

 

 



D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan guru biologi dalam 

pelaksanaan pembelajaran untuk usaha peningkatan hasil belajar siswa.  

2. Untuk mengetahui adakah peningkatan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran melalui model  guided note talking dengan bantuan alat 

peraga gambar.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Memberi bahan pertimbangan bagi guru mengenai metode pengajaran 

yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa  

2. Sebagai bahan pemikiran baru bagi lembaga pendidikan khususnya biologi 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar biologi siswa  

3. Bagi peneliti berikutnya sebagai bahan perbandingan atau referensi 

terhadap penelitian yang relevan.      

 

 


