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ABSTRAK 

Elvin Rangga Firmansyah. K4306024. Pendidikan Biologi FKIP Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

AFEKTIF SISWA KELAS X-9 SMA NEGERI 3 SURAKARTA MELALUI 

STRATEGI PEMBELAJARAN LEARNING START WITH  A QUESTION 

DISERTAI MODUL HASIL PENELITIAN ZYGOMYCOTINA. Skripsi. 

2010. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keamampuan afektif siswa 

kelas X-9 SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011 melalui penggunaan 

strategi pembelajaran Learning Start with a Questios (Pembelajaran Dimulai 

dengan Pertanyaan) disertai modul hasil penelitian pada sub-pokok bahasan 

Zygomycota. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas X-9 SMA Negeri 3 Surakarta  tahun ajaran 2010/2011. Data penelitian 

diperoleh melalui penyebaran angket, observasi, dan wawancara. Teknik analisis 

data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Validasi data dengan 

menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 

melalui penggunaan strategi pembelajaran Learning Start with a Questions 

disertai modul hasil penelitian pada pokok bahasan Zygomycotina dapat 

meningkatkan kemampuan afektif siswa dalam pembelajaran Biologi. Hal ini 

didasarkan pada hasil angket, observasi dan wawancara. Rata-rata nilai persentase 

capaian setiap indikator dari angket kemampuan afektif siswa untuk prasiklus 

sebanyak 63,27 %, siklus I sebesar 69,53 %, siklus II sebesar 73,75 %  

(meningkat 4,42 %), rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari angket 

kemampuan afektif siswa untuk siklus III 77,87 % (meningkat 4,12 %). 

Sedangkan rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator yang didapatkan dari 

hasil observasi kemampuan afektif siswa untuk prasiklus sebesar 46,50 %, siklus I 

sebesar 67,64 %, siklus II 72,24 %  (meningkat 4,6 %), rata-rata nilai persentase 



capaian setiap indikator yang didapatkan dari hasil observasi kemampuan afektif 

siswa untuk siklus III sebesar 78,49 % (meningkat 6,25 %) . Hasil wawancara 

menunjukkan 94,12 % siswa tertarik menggunakan strategi pembelajaran 

Learning Start with a Questions, 97,05 % siswa menyatakan bahwa mereka 

mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan materi 

pembelajaran, siswa dapat lebih leluasa menyampaikan pendapatnya (88,23%), 

berani menanggapi pendapat temannya (82,35%), serta dapat bekerjasama dengan 

siswa lain untuk menyelesaikan permasalah berkaitan dengan materi pembelajaran 

(85,29 %). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

strategi pembelajaran Learning Start with a Questions disertai modul hasil 

penelitian pada pokok bahasan Zygomycotina dapat meningkatkan kemampuan 

afektif siswa kelas X-9 SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2010/ 2011 pada 

pembelajaran Biologi. 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Belajar merupakan upaya sadar individu untuk memperoleh berbagai 

macam kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap (attitudes) 

yang dapat menghasilkan perubahan perilaku secara keseluruhan baik aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah belajar tersebut saling 

melengkapi namun pada prakteknya, sistem pembelajaran di sekolah cenderung 

menekankan pada pencapaian perubahan perilaku pada ranah kognitif (intelektual) 

yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk pendekatan, model, dan strategi 

pembelajaran tertentu sedangkan ranah afektif kurang mendapat perhatian. 

Kemampuan afektif hanya dijadikan sebagai efek pengiring (nurturant effect) atau 

hanya menjadi objek sisipan dalam kegiatan pembelajaran. 

Kemampuan siswa pada ranah afektif pada dasarnya mencakup watak 

dan perilaku yang dapat menentukan keberhasilan belajarnya. Kemampuan siswa 

pada ranah afektif terbagi menjadi lima tingkatan yaitu penerimaan (receiving), 

penanggapan (responding), penilaian (valuing), pengelolaan atau pengaturan 

(organization), dan bermuatan nilai (characterization). 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran Biologi pada kelas X-9 

SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 menunjukkan bahwa 

kemampuan kognitif siswa sudah cukup tinggi sedangkan kemampuan afektif 

siswa masih rendah. Rendahnya kemampuan afektif siswa dapat diketahui dari 

prosentase siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan baik hanya sebesar 

61,76 %, sisanya sebanyak 38,24 % mengerjakan aktivitas lain seperti mengobrol 

dengan teman, mengantuk, dan melamun. Sebanyak 35,29 % siswa membuat 

pertanyaan, 41,17 % siswa berani menanggapi pendapat teman, 64,75 % siswa 

berembug bersama kelompok dan 35,29 % siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam pembelajaran. Siswa pasif, tidak berani mengemukakan 

pendapat, tanggapan maupun pertanyaan tentang segala sesuatu yang belum 

dimengerti. Ketidakberanian ini begitu tampak ketika guru memberikan 



kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, 

respon siswa sangat minim. 

Penyebab kurangnya kemampuan afektif siswa kelas X-9 SMA Negeri 3 

Surakarta antara lain adalah penggunaan strategi belajar yang bersifat teacher 

centre. Guru masih menggunakan ceramah dan diskusi biasa sehingga 

kemampuan afektif siswa kurang berkembang, oleh sebab itu diperlukan strategi 

yang dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa yaitu salah satunya dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Learning Start with a Question 

(Pembelajaran Dimulai dengan Pertanyaan). 

Strategi pembelajaran Learning Start with a Question (Pembelajaran 

Dimulai dengan Pertanyaan) merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

dapat membuat siswa aktif dan terus bertanya daripada hanya menerima apa yang 

disampaikan guru. Kemampuan yang dapat dicapai siswa melalui strategi 

Learning Start with a Question antara lain kemampuan penerimaan (receiving) 

dengan mengikuti dan mematuhi suatu instruksi, berpartisipasi dalam diskusi 

melalui kegiatan membuat dan menanggapi suatu pertanyaan (responding), 

menilai (valuing) dengan mendukung atau menentang suatu gagasan, berembug 

bersama kelompok dengan merumuskan dan mendiskusikan permasalahan 

(organization), dan kemampuan mencari penyelesaian suatu masalah 

(characterization). Kelima aspek kemampuan yang diperoleh melalui penggunaan 

strategi pembelajaran Learning Start with a Question merupakan aspek 

kemampuan siswa pada ranah afektif, oleh karena itu penggunaan strategi 

Learning Start with a Question dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa. 

Modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan belajar.  Modul merupakan suatu proses 

pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara logis, 

sistematis, operasional dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik. 

Modul yang digunakan pada pembelajaran Biologi di kelas X-9 SMA 

Negeri 3 Surakarta ini membahas divisi jamur Zygomycotina meliputi ciri-ciri, 

struktur, habitat, cara hidup, reproduksi, serta peranannya bagi kehidupan. 



Reproduksi Zygomycotina yang dibahas pada modul hasil penelitian ini adalah 

pertumbuhan miselia dan kelangsungan siklus hidup jamur Rhizopus oligosporus 

pada substrat kecipir (Psophocarpus tetragonolobus L.) sedangkan peranannya 

yang dibahas adalah dalam proses pembuatan tempe yang melibatkan jamur 

tersebut. 

 Objek penelitian tentang jamur sesuai dengan materi yang diajarkan di 

SMA kelas X semester gasal dengan kompetensi dasar, ”Mendiskripsikan ciri-ciri 

dan jenis-jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, percobaan dan kajian 

literatur serta peranannya bagi kehidupan”. Materi yang disajikan dalam 

penyusunan modul tidak hanya berasal dari literatur lain tetapi juga berdasarkan 

data yang diperoleh dari hasil penelitian siklus hidup Rhizopus oligosporus dan 

analisis kandungan nutrisi dalam pembuatan tempe kecipir (Psophocarpus 

tetragonolobus L.). Prosedur dan hasil penelitian selanjutnya disusun dalam 

tulisan yang logis dan sistematis sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan afektif siswa, salah satu caranya adalah dengan penggunaan strategi 

pembelajaran Learning Start with a Questions atau pembelajaran yang diawali 

dengan pertanyaan disertai modul hasil penelitian. Penggunaan strategi Learning 

Start with a Questios disertai modul hasil penelitian dapat meningkatkan 

kemampuan afektif siswa seperti kemampuan membuat pertanyaan (asking), 

memilah masalah (choosing), menanggapi masalah (responding), mengajukan 

pendapat (arguing), dan memecahkan masalah (soluting) sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian 

dengan judul: “Upaya Meningkatkan Kemampuan Afektif Siswa Kelas X-9 

SMA Negeri 3 Surakarta melalui Strategi Pembelajaran Learning Start with  

a Question disertai Modul Hasil Penelitian Zygomycota” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 



1. Apakah penggunaan strategi pembelajaran Learning Starts with a Questions 

(Pembelajaran Dimulai dengan Pertanyaan) disertai modul hasil penelitian 

pada sub-pokok bahasan Zygomycotina dapat meningkatkan kemampuan 

afektif siswa kelas X-9 SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2010/ 2011? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas X-9 SMA Negeri 3 Surakarta 

Tahun Ajaran 2010/2011 melalui penggunaan strategi pembelajaran Learning 

Start with a Questions (Pembelajaran Dimulai dengan Pertanyaan) disertai 

modul hasil penelitian pada sub-pokok bahasan Zygomycota. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas 

X-9 SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran Biologi 

khususnya terkait dengan kemampuan afektif siswa. 

3. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan kemampuan afektif  siswa dalam pembelajaran Biologi. 

b. Memberikan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna 

sehingga materi pembelajaran dapat diingat lebih lama. 

4. Bagi Peneliti 

Menjadi rujukan untuk tindakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan 

datang. 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya meningkatkan kemampuan 

afektif siswa melalui penggunaan strategi pembelajaran Learning Start with a 

Questions disertai modul hasil penelitian pada sub pokok bahasan Zygomycotina 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penggunaan strategi pembelajaran Learning Start with a Questions disertai 

modul hasil penelitian dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas X-9 

SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011, khususnya pada sub pokok 

bahasan Zygomycotina. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini secara teoretis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Surakarta. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran materi pelajaran Fungi sub pokok bahasan Zygomycotina  dalam 

rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, khususnya kemampuan 

afektif siswa serta memberikan alternatif dalam memilih strategi pembelajaran 

yang tidak hanya mengutamakan ranah kognitif dan psikomotor tetapi juga 

mengutamakan kemampuan afektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

siswa.  

 

 

 

 



C. SARAN 

 

1. Kepada Sekolah 

a. Pihak sekolah perlu mengadakan pelatihan penggunaan berbagai macam 

strategi pembelajaran agar kemampuan guru meningkat sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung secara kreatif, efektif dan menyenangkan. 

b.  Pihak sekolah perlu mengadakan peningkatan dalam hal pemanfaatan 

semua fasilitas yang tersedia di sekolah terutama pemanfaatan fasilitas 

laboratorium biologi guna menunjang tercapainya tujuan belajar mengajar 

biologi. 

2.  Kepada Guru Pengajar 

a. Guru hendaknya menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam 

memberikan pelajaran dengan tujuan memberi suasana baru setiap mengajar 

sehingga pembelajaran berlangsung lebih menarik dan menyenangkan. 

b. Guru hendaknya menjadikan pembuatan tempe dari berbagai substrat 

sebagai materi praktikum siswa sehingga pembelajaran lebih kreatif dan 

inovatif. 

3.  Kepada Peneliti 

Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis hendaknya 

dianalisis terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan penerapannya terkait 

dengan alokasi waktu mengingat penerapan sistem pembelajaran modul 

membutuhkan waktu yang cukup lama.  

 

 


