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ABSTRAK 

 

Astri Astuti. K4305006. Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. “PENINGKATAN PARTISIPASI DAN MOTIVASI BELAJAR 

BIOLOGI MELALUI ACTION LEARNING PADA SISWA KELAS X.6 SMAN 

5 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010”. Skripsi. 2011.  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dan motivasi 

belajar biologi melalui Action Learning pada kelas X.6 SMA Negeri 5 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2009/2010.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang terdiri dari dua siklus. Pada tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas X6 SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 

25 orang. Teknik pengumpulan data meliputi angket, observasi dan wawancara. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Action Learning, siswa dapat 

meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar biologi. Peningkatan partisipasi dan 

motivasi belajar biologi dapat dilihat melalui hasil angket, observasi dan wawancara. 

Persentase akhir capaian setiap indikator dari angket partisipasi pada prasiklus 

sebesar 65,39%, siklus I sebesar 70,93%, siklus II sebesar 78,17%. Persentase akhir 

capaian setiap indikator dari observasi partisipasi pada prasiklus 64%, siklus I sebesar 

70,8%, siklus II 79,2%. Persentase akhir capaian setiap indikator dari angket motivasi 

belajar pada prasiklus sebesar 67,83%, siklus I sebesar 73,4%, siklus II sebesar 77,45 

Persentase akhir capaian setiap indikator dari observasi motivasi belajar pada 

prasiklus 67,1%, siklus I sebesar 72,36%, siklus II 77,27%. Rata-rata nilai ulangan 

harian siswa pada prasiklus sebesar 59,44, siklus I sebesar 67,52, siklus II sebesar 

75,84. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Action Learning, siswa mampu 

meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar biologi pada kelas X.6 SMA Negeri 5 

Surakarta.  

 

Kata-kata kunci : Action Learning, Partisipasi, Motivasi belajar biologi  

*) Program Studi P. Biologi P. MIPA FKIP UNS 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada sebagian besar sekolah menengah pembelajaran yang dilakukan 

cenderung terpusat pada guru (teacher center), kegiatan pembelajaran yang demikian 

disebut juga pendekatan konvensional. Cara mengajar yang sering digunakan para 

guru biologi adalah ceramah pada setiap kegiatan belajar mengajar sedang siswa 

hanya mendengar dan mencatat penjelasan dari guru, sehingga siswa cenderung pasif 

dan merasa bosan pada mata pelajaran biologi. Banyak siswa berpikir bahwa biologi 

merupakan mata pelajaran yang sulit karena siswa hanya berimajinasi tanpa 

ditunjukkan langsung pada lingkungan secara nyata. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi motivasi belajar biologi siswa, karena mata pelajaran biologi dianggap 

tidak menarik.  

Hasil kegiatan observasi di SMA Negeri 5 Surakarta menunjukkan bahwa 

motivasi belajar biologi dalam kompetensi dasar mendeskripsikan ciri-ciri filum 

dalam Dunia Hewan dan peranannya bagi kehidupan dan partisipasi siswa di dalam 

kelas X-6 belum optimal. Gejala tersebut berdasarkan pada fakta-fakta berikut: 11,46 

% siswa yang bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami, 13,65 % 

siswa yang menjawab pertanyaan guru, dan 9,82 % siswa yang bertanya kepada 

teman yang mempresentasikan materi. Ketika sedang dilaksanakan diskusi kelompok, 

22,54% siswa yang aktif mengemukakan pendapatnya, 74,68 % siswa hanya diam 

dan menggantungkan pada temannya.  

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru biologi ditemukan 

beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar dan partisipasi 

siswa kelas X.6 SMAN 5 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. Pertama, kebanyakan 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran karena kebanyakan guru menerapkan metode 

ceramah. Kedua, metode pembelajaran monoton dan teacher centered atau lebih 

berpusat pada guru menimbulkan siswa bosan. Ketiga, rendahnya motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran karena anggapan siswa materi biologi banyak menghafal 

juga menyebabkan pembelajaran di kelas belum optimal, oleh karena itu munculnya 



motivasi belajar siswa dan partisipasi siswa dalam pembelajaran memerlukan strategi 

pembelajaran tepat.  

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai akan sangat membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang lebih variatif dan 

melibatkan siswa untuk menjadi lebih aktif dan komunikatif. Penggunaan strategi 

pembelajaran yang kurang menarik dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu 

partisipasi dan motivasi belajar biologi.  

Pembelajaran yang dapat meningkatkan partipasi dan motivasi belajar biologi 

adalah menggunakan strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk lebih 

aktifdalam proses pembelajaran melalui belajar Action Learning. Penerapan strategi 

Action Learning dapat mendorong siswa untuk berperan aktif, berpartisipasi dalam 

pem-belajaran, termotivasi untuk belajar biologi.  

Bertolak dari uraian diatas maka dirumuskan judul penelitian sebagai berikut : 

“ PENINGKATAN PARTISIPASI DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

BIOLOGI MELALUI ACTION LEARNING PADA SISWA KELAS X.6 SMAN 

5 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang terurai diatas maka didapat perumusan 

masalah penelitian ini yaitu:  

1. Apakah penerapan Action Learning mampu meningkatkan partisipasi siswa 

kelas X.6 SMAN 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010?  

2. Apakah penerapan Action Learning mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa biologi kelas X.6 SMAN 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010?  

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mengetahui peningkatan partisipasi siswa melalui Action Learning 

siswa kelas X.6 SMAN 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010.  

2. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa biologi melalui Action 

Learning siswa kelas X.6 SMAN 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010.  

 



D. Manfaat Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Guru:  

a. Memberikan pilihan strategi pembelajaran dalam mengatasi masalah 

pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui Action Learning.  

b. Memberikan strategi pembelajaran alternatif pada guru yang berbasis 

siswa (student centered).  

c. Mengoptimalkan guru sebagai fasilitator dan motivator.  

d. Mengetahui siswa yang mempunyai kemampuan (skill) lebih.  

e. Membangkitkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  

2.  Bagi Siswa  

1. Salah satu strategi pembelajaran yang meningkatkan motivasi dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran.  

2. Dengan meningkatkan Action Learning dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa.  

3. Dengan Action Learning, siswa dapat meningkatkan kemampuannya 

dalam berkarya.  

3. Bagi sekolah  

a. Memberikan strategi pembelajaran alternatif bagi sekolahan.  

b. Menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran biologi pada tahap 

berikutnya.  

c. Hasil penelitian yang didapatkan dapat digunakan untuk perbaikan pada 

kualitas pembelajaran.  

d. Bahan referensi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian 

lebih lanjut.  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Action Learning 

mampu:  

1. Meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran biologi pada siswa kelas 

X SMAN 5 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 sebesar 9,62%.  

2. Meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran biologi pada siswa kelas X 

SMAN 5 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 sebesar 12,79%.  

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat diterapkan pada proses pembelajaran 

materi pelajaran biologi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi dan 

motivasi belajar siswa serta memberikan alternatif dalam memilih strategi dan 

media pembelajaran.  

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut di SMAN 5 Surakarta dalam 

rangka peningkatan partisipasi dan motivasi belajar biologi siswa.  

 

C. SARAN 

1. Kepada Sekolah  

a. Perlu adanya peningkatan dalam hal pemanfaatan semua fasilitas yang 

tersedia di sekolah terutama pemanfaatan segala sumber belajar baik itu buku 

panduan atau internet, guna menunjang Action Learning sehingga tercapainya 

tujuan belajar mengajar biologi.  

b. Perlu adanya peningkatan pelatihan terhadap guru dalam hal penerapan 

Action Learning.  

 



2. Kepada Guru Pengajar  

a. Action Learning membutuhkan instruksi yang jelas agar dimengerti oleh 

siswa dengan baik, agar kegiatan pembelajaran berjalan lebih efektif.  

b. Guru hendaknya lebih memanfaatkan sumber belajar (buku panduan/ internet) 

sebagai salah satu sumber belajar siswa.  

c. Action Learning membutuhkan pengelolaan waktu yang baik. Oleh sebab itu 

sebaiknya guru mempersiapkan rencana pengajaran, alat, dan media 

pembelajaran dengan matang, agar proses pembelajaran berlangsung dapat 

berjalan seefektif mungkin.  

d. Guru hendaknya lebih memanfaatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa 

selama proses pembelajaran mengingat penerapan strategi Action Learning 

membutuhkan peran aktif siswa untuk mencapai tujuan belajar.  

 

3. Kepada Siswa  

a. Siswa harus memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru agar 

melaksanakan pembelajaran Action Learning dengan baik.  

b. Siswa jangan malu dan jangan ragu untuk aktif bertanya apabila terdapat hal-

hal yang kurang dipahami terutama saat kegiatan tatap muka dengan guru.  

c. Siswa harus berani mengemukakan pendapat baik saat tatap muka dengan 

guru, kerja kelompok, maupun presentasi di depan kelas.  

d. Siswa harus aktif dalam memberikan respon terhadap stimulus berupa 

pertanyaan maupun pendapat, baik yang datang dari guru maupun dari siswa 

lain.  

 


