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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses secara terus menerus untuk 

mengembangkan kemampuan individu dan bertujuan untuk mewujudkan 

perubahan ke arah yang lebih baik agar dapat mengikuti perkembangan 

teknologi. Keberhasilan pendidikan tidaklah lepas dari proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran membutuhkan kemampuan guru dalam mengajar dan juga 

keinginan siswa untuk memperhatikan. Dalam proses pembelajaran terdapat 

model pembelajaran, metode mengajar, teknik pembelajaran dan strategi 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan 

pembelajaran yang harus dilakukan guru dan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Suhanji (2008) strategi pembelajaran adalah cara-cara 

yang akan digunakan oleh guru untuk memilih kegiatan belajar yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik siswa yang dihadapi dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran sangat 

diperlukan dan harus direncanakan dahulu oleh guru sebelum pembelajaran 

berlangsung.  

Dalam proses pembelajaran, tidak lepas dari keikutsertaan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda setiap 

individunya terutama pada kemampuan menyerap ilmu dan pengetahuan yang 

dijelaskan oleh guru yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil penelitian Putri 

(2013) secara umum faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa dapat 

dilihat dari segi motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat 

mendorong tindakan belajar seperti halnya menyenangi materi, dan dari segi 

psikologis yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan 

pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, dan pemecahan masalah. 
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Siswa akan lebih berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran jika siswa 

telah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Siswa dalam proses 

pembelajaran tidak hanya mendengarkan guru, tetapi siswa dituntut untuk 

mampu memahami konsep suatu materi. Hal ini bisa dilakukan dengan siswa 

memahami dulu materi yang akan dipelajari. Siswa yang telah siap untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran pasti akan membaca dan mempelajari materi 

terlebih dahulu (Putri, 2013). Akan tetapi, dalam kegiatan pembelajaran 

sebagian besar siswa belum memahami materi yang akan disampaikan bahkan 

belum mengetahui materi apa yang akan dipelajari.  Berdasarkan fakta tersebut, 

guru sebagai fasilitator harus dapat memecahkan masalah ini agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu pembelajaran yang dapat 

menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa secara aktif sehingga tercipta 

suasana yang kondusif. Guru dapat melakukan inovasi penggunaan strategi 

pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa yang belum siap melakukan 

kegiatan pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa yang sesuai dengan pembelajaran IPA adalah strategi 

pembelajaran tipe Reading Questioning and Answering (RQA). Priantari (2012) 

menyatakan bahwa strategi pembelajaran RQA ini merupakan strategi yang baru 

dikembangkan atas dasar kenyataan bahwa hampir semua mahasiswa yang 

ditugasi membaca materi kuliah terkait perkuliahan yang akan datang selalu 

tidak membaca, yang berakibat strategi perkuliahan yang dirancang sulit atau 

tidak terlaksana sehingga pemahaman terhadap materi perkuliahan menjadi 

rendah.  

Hasil penelitian Mulyadi (2014) menunjukkan bahwa penggunaan strategi 

RQA dapat meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa. Berdasarkan 

penelitian tersebut maka dapat diperkirakan strategi pembelajaran RQA dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga berpengaruh pada hasil 

belajar siswa di sekolah menengah pada materi IPA biologi. Strategi RQA 

merupakan strategi pembelajaran dengan langkah awal pembelajaran siswa 

dituntut untuk membaca materi yang akan dipelajari, membuat dan menyusun 
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pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, kemudian mencoba 

menjawab pertanyaan tersebut.  

Pada dasarnya strategi RQA merupakan strategi untuk menjadikan siswa 

aktif secara individu. Kegiatan pembelajaran akan kurang menarik jika siswa 

aktif secara individu, maka dibutukan strategi atau model pembelajaran lain 

yang dapat menjadikan siswa aktif secara berkelompok agar siswa saling berbagi 

informasi dan pembelajaran dapat berjalan optimal dengan suasana yang 

menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai 

dengan RQA adalah model pembelajaran Think Pair Share (TPS). TPS 

merupakan salah satu tipe pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir 

mengenai permasalahan yang disampaikan oleh guru, secara berpasangan 

dengan teman sebangku untuk saling bertukar pemikiran, lalu melakukan diskusi, 

dan menyampaikan hasil diskusi. 

Menurut Marlina (2011) penggunaan strategi TPS berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Berdasarkan data hasil belajar biologi, dapat disimpulkan 

bahwa pada kelas eksperimen siswa cenderung mendapat nilai yang lebih baik 

daripada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran melalui ceramah saja. 

Hasil penelitian Sandra (2010) juga diperoleh peningkatan hasil belajar dengan 

pembelajaran kooperatif TPS dari analisa postest dikelas eksperimen sebesar 

85,11 sedangkan kelas kontrol sebesar 70,69. Dilihat dari derajat peningkatan, 

pembelajaran tipe TPS dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kelas 

kontrol ini adalah kelas dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah 

dan tanya-jawab. 

Strategi TPS melatih siswa berkomunikasi melalui diskusi dengan 

pasangan kelompok, saling bertukar pemikiran dan mempresentasikan jawaban 

suatu pertanyaan dan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. 

Strategi RQA melatih siswa untuk membaca dan memahami materi 

pembelajaran untuk kesiapan siswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Strategi RQA juga melatih siswa untuk bertanya dan membuat pertanyaan serta 

melatih siswa untuk dapat kritis dalam menjawab dan menanggapi suatu 

permasalahan berupa pertanyaan. Dengan karakteristik kedua strategi 
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pembelajaran tersebut, perpaduan strategi RQA dan TPS merupakan alternatif 

dalam pembelajaran biologi yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Strategi Reading Questioning 

and Answering (RQA) Dipadukan dengan Think Pair Share (TPS) terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu pada Materi Sistem 

Peredaran Darah Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, beberapa 

masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran bukanlah sekedar penyampaian materi oleh guru tetapi 

juga keterlibatan siswa yang membutuhkan kemauan untuk belajar. 

2. Siswa yang belum siap karena kurang membaca dan memahami materi 

disetiap kegiatan pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dikaji secara mendalam, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yang dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Strategi Reading Questioning and Answering dipadukan dengan Think Pair 

Share  

2. Obyek penelitian 

Siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 2015/2016 

3. Parameter penelitian 

Hasil belajar kognitif siswa kelas VIII melalui hasil pretest dan postest.  

D. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Reading Questioning and Answering dipadukan dengan 

Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Colomadu kelas 

VIII tahun ajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

Untuk mengkaji pengaruh strategi Reading Questioning and Answering 

dipadukan dengan Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 2015/2016 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berupaya membuktikan teori-teori yang sudah 

ada guna menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan referensi untuk 

peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran dengan strategi 

pembelajaran yang menyenangkan dan terarah 

b. Bagi guru 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman guru dalam 

penggunaan strategi pembelajaran 

c. Bagi peneliti 

Meningkatkan kemampuan dan kompetensi peneliti dalam bidang 

pengembangan strategi pembelajaran sebagai bekal untuk mengajar 

nantinya. 

 


