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ABSTRAK 

Suci Kusuma Dewi. PENERAPAN FLIP CHART  DALAM 

PEMBELAJARAN AKTIF STUDENT CREATED CASE STUDIES UNTUK 

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA PADA 

PEMBELAJARAN BIOLOGI  

KELAS XI IPA 4 SMA NEGERI 4 SURAKARTA  TAHUN AJARAN 

2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2010. 

 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian belajar 

siswa dalam pembelajaran biologi dengan penerapan Flip Chart dalam 

pembelajaran aktif Student-Created Case Studies pada kelas XI IPA 4 SMA 

Negeri 4 Surakarta. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 

siklus.  Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi.  Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 4 SMA 

Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2009/2010.  Teknik pengumpulan data yang 

digunakan meliputi angket, observasi, wawancara.  Analisis data yang digunakan 

dala penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, penyajian data atau verifikasi. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Flip Chart dalam 

pembelajaran aktif Student-Created Case Studies dapat meningkatkan 

kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran biologi.  Peningkatan kemandirian 

belajar siswa dapat dlihat melalui hasil angket dan observasi.  Rata – rata nilai 

persentase dari hasil observasi kemandirian belajar siswa pada pra siklus 14,68%, 

pada siklus I sebesar 41,57% dan pada siklus II sebesar 77,73%.  Rata – rata nilai 

persentase setiap indikator dari angket kemandirian belajar siswa pada pra siklus 

adalah 74,40%, pada siklus I sebesar 79,74% dan pada siklus II sebesar 80,29%.  

Kesimpulan penelitian tentang penerapan Flip Chart dalam pembelajaran aktif  

Student-Created Case Studies dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari – hari.  

Pendidikan merupakan usaha sengaja dan terencana untuk membantu 

meningkatkan perkembangan potensi bagi manusia.  Pendidikan yang berkualitas 

sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas serta 

mampu bersaing di era globalisasi.  Pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

besar dalam membentuk karakter, perkembangan ilmu dan mental seorang anak.  

Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional (undang-undang No. 20 Tahun 2003), 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Secara keseluruhan, dunia pendidikan merupakan suatu sistem yang 

memiliki kegiatan cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya.  Komponen yang saling berkait ini dapat dilihat 

dari hubungan antara elemen peserta didik (siswa), pendidik (guru), dan interaksi 

keduanya dalam usaha pendidikan.  Adanya interaksi guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan guru, secara tidak langsung menyangkut berbagai 

komponen lain diantaranya kurikulum, materi bahan ajar, media pembelajaran dan 

metode pembelajaran yang saling terkait menjadi suatu sistem yang utuh.  

Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh baik tidaknya kerja sama antara 

komponen yang terkait di dalamnya.   

Upaya perbaikan proses pembelajaran terletak pada tanggung jawab 

guru, bagaimana pembelajaran yang disampaikan dapat dipahami oleh anak didik 

secara benar.  Proses pembelajaran juga ditentukan sampai sejauh mana guru 

dapat menggunakan media dan model pembelajaran dengan baik.  Media dan 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru harus disesuaikan dengan tujuan  



pembelajaran dan kemampuan guru dalam mengelola proses pengajaran.  Adanya 

variasi penggunaan media dan model pembelajaran diharapkan siswa tidak 

mengalami kejenuhan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas.  

Penggunaan media dan model pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 

pembelajaran dapat mengembangkan seluruh potensi yang terdapat dalam diri 

siswa secara optimal baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

SMA Negeri 4 Surakarta merupakan salah satu sekolah negeri di 

Surakarta yang mempunyai input siswa dengan prestasi yang bermacam – macam.    

Berdasarkan hasil observasi kelas dalam kegiatan pembelajaran dan wawancara 

dengan guru mata pelajaran Biologi kelas XI IPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta 

tahun pelajaran 2009/2010 diperoleh hasil bahwa kelas tersebut terdiri dari siswa 

yang heterogen berdasarkan prestasi belajar, budaya dan tingkat sosial ekonomiya.  

Siswa terdiri dari 38 siswa dengan 14 siswa laki – laki dan 24 siswa perempuan.  

Kegiatan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran biologi yang berlangsung 

di kelas XI IPA 4 kurang begitu efektif. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa 

kemandirian belajar siswa rendah.  Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan 

pembelajaran terjadi di ruang kelas sehingga pemanfaatan lingkungan sekitar 

seperti laboratorium atau perpusatkaan 0% dan tidak menggunakan media 

pembelajaran.  Siswa menjawab pertanyaan guru 0% karena siswa malu dan takut 

untuk mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman yang lebih tahu mengenai 

materi yang belum dipahami.  Respon siswa dalam kegiatan tanya jawab masih 

tergolong rendah.  Siswa yang maju tanpa ditunjuk 0% karena siswa takut salah.  

Siswa yang memiliki buku selain buku panduan biologi 0%, siswa yang memiliki 

buku sumber panduan biologi 52,63%, siswa memanfaatkan hand out dari guru 

0%, secara umum indikator siswa memanfaatkan buku 32,46%.  Siswa hanya 

memanfaatkan buku yang sama dengan yang dimiliki guru dan tidak 

memanfaatkan sumber materi yang lain sebagai pendukung seperti hand out, 

ensiklopedia dan sumber yang lain yang relevan.  Siswa banyak yang tidak 

mencatat dan membuat rangkuman materi yang dipelajari.  Kegiatan siswa 

bertukar pendapat dengan siswa lain 0% dan keberanian mengemukakan 

permasalahan 7,24%.  Kegiatan pembelajaran bersifat satu arah yaitu dari guru ke 



siswa sehingga tidak ada kegiatan diskusi antar siswa dan siswa cenderung diam 

dan takut dalam mengemukakan permasalahan atau pertanyaan mengenai materi 

yang belum dipahami.  Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung siswa 

banyak yang menunggu perintah dari guru untuk melakukan sesuatu tanpa adanya 

inisiatif dari siswa sendiri. 

Proses pembelajaran yang berlangsung cenderung berpusat pada guru 

(teacher centered), metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kurang 

bervariasi sehingga siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya dan membuat siswa kurang mempunyai kemandirian belajar dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar.  Siswa selalu menunggu perintah dari guru 

untuk melakukan suatu tindakan.  Peran serta siswa belum menyeluruh dan hanya 

didominasi oleh siswa – siswa tertentu saja.  Siswa yang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran cenderung lebih aktif dalam bertanya dan menggali informasi dari 

guru maupun sumber belajar yang lain sehingga cenderung memiliki tingkat 

pemahaman yang lebih sedangkan siswa yang kurang aktif cenderung pasif dalam 

kegiatan pembelajaran, mereka hanya menerima pengetahuan yang diberikan 

tanpa mencari sumber belajar yang lain.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

maka perlu dikembangkan suatu media dan model pembelajaran yang mampu 

melibatkan peran serta siswa secara menyeluruh sehingga kegiatan pembelajaran 

tidak hanya didominasi oleh siswa - siswa tertentu saja.  Pemilihan media dan 

model pembelajaran yang tepat diharapkan agar sumber informasi yang diterima 

siswa tidak hanya dari guru tetapi juga dapat meningkatkan kemandirian belajar 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran biologi.  

Siswa diharapkan mempunyai kemandirian belajar yang ditandai dengan  usaha 

untuk menetapkan sendiri tujuan atau sasaran belajar, yang mencakup pula usaha 

memilih sendiri sumber  belajar dan menggunakan teknik-teknik belajar yang 

tepat untuk mencapai tujuan belajar.   

Pemilihan media harus mendukung kegiatan pembelajaran agar dapat 

menambah motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya 

pada mata pelajaran biologi.  Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat 



merangsang perhatian, minat, motivasi, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.  Penelitian ini, menggunakan 

media Flip Chart.  Flip Chart merupakan suatu media yang menggunakan gambar 

– gambar yang digantung pada suatu tiang gantungan kecil dan cara menunjukan 

dengan membalik satu per satu.  Penggunaan Flip Chart sebagai media 

pembelajaran diharapkan dapat menyajikan materi secara keseluruhan dimulai 

dengan materi yang relatif mudah pada lembaran pertama hingga materi yang sulit 

pada lembaran terakhir.  Gambar – gambar yang digunakan adalah gambar 

tentang permasalahan materi pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa.  

Gambar yang diberikan guru dapat diperoleh melalui buku yang relevan atau dari 

internet.   

Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran serta siswa adalah 

model pembelajaran aktif.  Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif.  Peserta didik belajar secara 

aktif maka kegiatan pembelajaran dapat terdominasi oleh siswa sehingga 

pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa (student 

centered).  Belajar aktif mengajak peserta didik tidak hanya melibatkan mental 

tetapi juga fisik sehingga peserta didik merasakan suasana yang lebih 

menyenangkan.  Belajar aktif dengan suasana yang menyenangkan dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa karena siswa dapat berperan secara aktif 

dalam pembelajaran dan siswa akan mencari jalan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi.  Model pembelajaran aktif dapat membangkitkan 

kemandirian siswa, siswa akan secara aktif menggunakan otak baik untuk 

menemukan ide pokok dari materi, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan 

apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam 

kehidupan nyata. 

Penelitian ini mencoba mengkaji penerapan model pembelajaran aktif 

dengan menggunakan metode Student-Created Case Studies.   Student-Created 

Case Studies adalah metode pembelajaran dimana guru membagi kelas menjadi 

pasangan – pasangan atau kelompok, guru membagi permasalahan, kelompok 

melakukan diskusi, masing - masing kelompok membuat permasalahan dan 



bertukar dengan kelompok lain, serta menyampaikan hasil diskusi kepada peserta 

yang lain. Guru membimbing dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

kesimpulan, refleksi, evaluasi.  Penggunaan metode pembelajaran ini menuntut 

siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan 

kemandirian belajar. 

Peran guru dalam penerapan Flip Chart pada pembelajaran aktif  

Student-Created Case Studies adalah sebagai pembimbing dan fasilitator.  Guru 

juga memperhatikan dan memeriksa setiap kelompok bahwa mereka mampu 

mengatur pekerjaannya dan membantu setiap permasalahan yang dihadapi di 

dalam interaksi kelompok.  Pada akhir kegiatan, guru bersama siswa 

menyimpulkan dari masing-masing kegiatan kelompok dalam bentuk rangkuman.  

Guru selain memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari, dapat 

juga memberikan tambahan pendalaman materi apabila diperlukan untuk 

memperjelas materi yang telah dipelajari melalui Flip Chart pada pembelajaran 

aktif Student-Created Case Studies.  Penerapan metode pembelajaran ini dapat 

dimodifikasi dengan model - model belajar yang lain, dengan menyesuaikan 

materi yang akan dipelajari.  Penerapan Flip Chart pada pembelajaran aktif 

Student-Created Case Studies diharapkan dapat meningkatkan kemandirian 

belajar siswa dalam pembelajaran biologi pada pokok bahasan sistem reproduksi 

hewan vertebrata dan hewan invertebrata.  

Penggunaan Flip Chart pada pembelajaran aktif Student-Created Case 

Studies dalam pembelajaran biologi diharapkan dapat meningkatkan kemandirian 

belajar siswa pada pokok bahasan sistem reproduksi hewan vertebrata dan hewan 

invertebrata.  Hal ini dikarenakan siswa akan berusaha memecahkan kasus atau 

permasalahan yang diberikan oleh guru.  Pemecahan permasalahan ini dapat 

dilakukan secara individu atau kelompok dengan cara memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk mencari literatur atau sumber belajar yang relevan.  Cara 

semacam ini akan mendorong siswa untuk belajar secara mandiri tanpa adanya 

penyampaian materi dari guru terlebih dahulu.  Metode ini dapat membantu 

peningkatkan pemahaman siswa terhadap pokok bahasan sistem reproduksi hewan 

vertebrata dan invertebrata karena siswa melakukan belajar secara mandiri tidak 



hanya mendengarkan penyampaian materi dari guru.  Siswa akan lebih memahami 

apa yang dikerjakan daripada apa yang didengar. 

Bertolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul: “PENERAPAN FLIP CHART DALAM 

PEMBELAJARAN AKTIF STUDENT-CREATED CASE STUDIES  UNTUK 

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA PADA 

PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS XI IPA 4 SMA NEGERI 4 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2009/2010”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“Apakah penerapan Flip Chart pada pembelajaran aktif Student-Created Case 

Studies dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran 

biologi pada pokok bahasan sistem reproduksi hewan kelas XI IPA 4 SMA Negeri 

4 Surakarta?”    

          

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengaplikasikan Flip Chart pada pembelajaran aktif Student-Created Case 

Studies untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas XI IPA 4 SMA 

Negeri 4 Surakarta.  

2. Mengetahui besar peningkatan kemandirian belajar siswa kelas XI IPA 4 

SMA Negeri 4 Surakarta melalui penerapan Flip Chart pada pembelajaran 

aktif Student-Created Case Studies. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 1. Bagi guru :  

a. Memberikan sumbangan bagi guru untuk penerapan model pembelajaran 

aktif 



b. Memberikan informasi kepada guru mengenai penerapan Flip Chart pada 

pembelajaran aktif Student-Created Case Studies untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa. 

 

2. Bagi siswa : 

a. Memberikan suasana baru bagi siswa dalam kegiatan belajar. 

b. Mengaktifkan daya pikir siswa dengan metode pembelajaran yang tepat. 

c. Meningkatkan kemandirian belajar siswa. 

 

3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya : 

a. Untuk menyusun program peningkatan proses pembelajaran biologi tahap 

berikutnya. 

b. Sumbangan kepada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran. 

c. Sebagai acuan penelitian sejenis. 

  



BAB V 

Simpulan, Implikasi Dan Saran 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan pembelajaran aktif Student-Created Case Studies disertai Flip 

Chart dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas XI IPA 4 SMA 

Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 

2. Peningkatan kemandirian belajar siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 4 

Surakarta tahun ajaran 2009/2010 melalui penerapan pembelajaran aktif 

Student-Created Case Studies disertai Flip Chart sebesar 26,88% setelah 

dilaksanakan siklus I dan mengalami peningkatan 36,16% setelah 

dilaksanakan siklus II. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai upaya meningkatkan 

kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 

2. Implikasi Praktis 

 Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran biologi dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian belajar 

siswa dan memberikan alternatif dalam memilih strategi, model, metode 

pembelajaran serta media untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa.  

Adanya alternatif pilihan metode tersebut diharapkan dalam pembelajaran siswa 

tidak hanya mendengar, mencatat, dan menghafal materi yang disampaikan oleh 

guru, tetapi siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

 



C. Saran  

1. Bagi Guru Pengajar 

a. Guru hendaknya lebih selektif dalam menggunakan media pembelajaran 

dan hendaknya media yang digunakan lebih beragam agar kemandirian 

belajar siswa dalam proses pembelajaran tinggi. 

b. Guru sebaiknya mempersiapkan perangkat pembelajaran, media, dan 

sumber belajar yang sesuai dengan strategi atau metode pembelajaran yang 

digunakan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif. 

c. Guru hendaknya lebih memfasilitasi siswa untuk lebih dapat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

d. Guru hendaknya lebih meningkatkan penggunaan teknik – teknik 

pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa agar siswa 

dapat mandiri secara konstan dalam pembelajaran. 

 

2. Bagi Siswa  

a. Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap penerapan 

pembelajaran aktif Student-Created Case Studies disertai Flip Chart 

sehingga dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi. 

 

3. Bagi Peneliti 

a. Bagi peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi 

pada penelitian selanjutnya dengan mengaitkan aspek – aspek yang belum 

diungkap dan dikembangkan dari penelitian ini. 

b. Pelaksanaan pembelajaran aktif Student-Created Case Studies disertai 

Flip Chart hendaknya ditambah dengan variasi sehingga akan lebih 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 

 


