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ABSTRAK 

 

Noviani Dwi Hartini. HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI PENERAPAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN LEARNING STARTS WITH A QUESTION 

DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA KELAS VII SMP 

NEGERI 12 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Agustus 2011. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh penerapan 

strategi pembelajaran Learning Starts With a Question  terhadap hasil belajar 
biologi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 
Surakarta. (2) Pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 Surakarta. (3) 
Interaksi antara strategi pembelajaran Learning Starts With a Question dan 

kemampuan awal terhadap hasil belajar  biologi siswa ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotor kelas VII SMP Negeri 12 Surakarta. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 12 

Surakarta semester II tahun ajaran 2010/2011. Sampel pada penelitian ini adalah 
siswa kelas VII E sebagai kelas kontrol dan siswa kelas VII A sebagai kelas 

eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan Cluster Random Sampling. 
Strategi pembelajaran dan kemampuan awal sebagai variabel bebas dan hasil 
belajar biologi sebagai variabel terikat. Teknik pengumpulan data hasil belajar 

biologi menggunakan teknik dokumentasi, tes, angket, dan lembar observasi. 
Teknik analisis data dengan menggunakan anava dua jalan dilanjutkan uji lanjut 

anava dengan metode Bonferroni untuk mengetahui tingkat pengaruh perlakuan.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 
menggunakan Randomized Control Only Design. 

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (1) Tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan penerapan strategi Learning Starts With a Question 

terhadap hasil belajar belajar biologi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa 
kelas VII SMP Negeri 12 Surakarta. (2) Terdapat pengaruh kemampuan awal 
siswa terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif, dan psikomotor, tetapi tidak 

ada pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar ranah afektif siswa kelas 
VII SMP Negeri 12 Surakarta. (3) Tidak terdapat interaksi antara strategi 

pembelajaran Learning Starts With a Question dan kemampuan awal terhadap 
hasil belajar biologi siswa ranah kognitif, afektif, dan psikomotor kelas VII SMP 
Negeri 12 Surakarta.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam 

tantangan untuk dikerjakan dan diselesaikan.  Salah satu tantangan tersebut adalah 

masalah dibidang pendidikan.  Kualitas pendidikan di Indonesia masih memiliki 

predikat yang memprihatinkan. Hal tersebut dapat dirasakan adanya 

ketertinggalan didalam mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan terutama 

dalam bidang pendidikan formal.  Mutu pendidikan di Indonesia sangat 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan dari proses 

belajar. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan diberbagai jenjang pendidikan 

diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia, sehingga pendidikan 

bisa berperan sebagai penopang pembentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).  Ilmu Pengetahuan dikembangkan untuk 

menjadi bahan memperluas pengetahuan sedangkan teknologi sebagai faktor 

pendukung pengetahuan tersebut.  Kualitas Sumber Daya Manusia yang 

dihasilkan dalam bidang pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan 

tersebut. Pendidikan yang diselenggarakan bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik untuk mampu mengikuti perkembangan jaman agar dapat 

memperoleh kesuksesan dalam karier, kehidupan pribadi maupun sosial.  Dalam 

hal ini seorang guru memegang peranan penting sebagai tenaga pendidik untuk 

mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat 

memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Guru memiliki peran utama untuk mempersiapkan dan menciptakan 

situasi belajar yang kondusif untuk mencapai pembentukan kompetensi peserta 

didik.  Guru harus mampu memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan, situasi dan kondisi serta materi yang akan disampaikan, hal 

tersebut bertujuan untuk mencapai keberhasilan pendidikan.  Keberhasilan 

tersebut dipengaruhi oleh proses belajar mengajar yang dilaksanakan.  
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Permasalahan yang sering dihadapi guru adalah kurang berhasilnya pencapaian 

kompetensi belajar siswa, hal tersebut perlu mendapatkan penanganan yang benar 

dan sesuai. 

Biologi sebagai salah satu bagian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

menekankan pada penguasaan konsep biologi dan kaitannya dengan ilmu- ilmu 

yang lainya.  Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam 

secara sistematis.  Siswa lebih mudah memahami konsep biologi apabila mereka 

aktif mencari informasi, mengembangkan pengetahuan serta aktif bertanya 

tentang hal yang belum diketahuinya.  Pemilihan strategi pembelajaran yang 

digunakan dalam proses belajar diharapkan mampu mempermudah siswa untuk 

mempelajari konsep biologi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Hasil observasi dilapangan, proses belajar mengajar di SMP Negeri 12 

Surakarta pada pelajaran masih menggunakan ceramah yang divariasi dengan 

diskusi informasi dan pemberian tugas. Pada kegiatan belajar mengajar pokok 

bahasan tertentu, guru sudah menerapkan pembelajaran yang membuat siswa 

menjadi aktif, akan tetapi siswa belum bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan kondusif sehingga hasil belajar siswa belum optimal. Pemilihan strategi 

mengajar merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan 

tujuan belajar. Hal tersebut dilakukan supaya siswa lebih aktif dalam kegiatan 

belajar sehingga hasil belajar bisa mencapai nilai maksimal. Strategi pembelajaran 

yang kurang tepat menyebabkan siswa terlihat kurang memperlihatkan aktifitas 

positif dalam proses pembelajaran, siswa sering membuat gaduh, berbicara 

dengan teman, kurang berani mengungkapkan pendapat, jarang menyampaikan 

pertanyaan, mengantuk dan kurang aktif dalam pembelajaran. 

Strategi pembelajaran konvensional (yang biasa dipakai oleh guru 

setempat) berupa transfer pengetahuan menggunakan ceramah yang divariasi 

dengan diskusi untuk menjawab pertanyaan dilaksanakan pada hampir disetiap 

pertemuan. Siswa diharapkan mampu aktif melakukan diskusi menjawab 

pertanyaan agar mampu memahami materi.  Namun hal tersebut belum berjalan 



maksimal, siswa lebih sering melakukan hal-hal diluar aktifitas belajar seperti 

berbicara sendiri, bercanda dan sering mengantuk.  Selain itu siswa kurang berani 

menyampaikan pertanyaan dan pendapat, hal tersebut disebabkan siswa kurang 

mendapatkan persiapan tentang pelajaran yang akan disampaikan. Siswa 

cenderung mengandalkan penjelasan guru, diskusi menjawab pertanyaan dan 

hanya terdiam ketika ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan.  

Pertanyaan yang disampaikan siswa menunjukkan keaktifan serta minat siswa 

terhadap pelajaran yang diberikan.  

Kegiatan belajar menggunakan pembelajaran aktif dapat membantu 

peserta didik mengoptimalkan kemampuan berpikir dan belajar untuk mencapai 

hasil belajar yang memuaskan. Di samping itu pembelajaran aktif juga 

dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju pada 

proses pembelajaran.  Strategi pembelajaran Learning Starts With a Question 

(pelajaran dimulai dengan pertanyaan) merupakan salah satu strategi 

pembelajaran aktif yang melibatkan keaktifan siswa untuk mencari tahu dan 

mempelajari materi baru yang akan diajarkan.  Siswa diarahkan untuk memahami 

dan membuat pertanyaan mengenai hal-hal yang kurang dimengerti yang akan 

disampaikan pada pertemuan pembelajaran dan menganalisa jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul.  Dengan demikian, siswa memiliki bekal 

pengetahuan sehingga lebih mudah menerima informasi materi ba ru yang 

diberikan oleh pendidik, lebih aktif bertanya dan meningkatkan rasa 

keingintahuan siswa terhadap materi yang dipelajari.  

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antar lain faktor 

eksternal dan internal. Strategi pembelajaran merupakan salah satu faktor 

eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar yang 

berasal dari luar diri siswa.  Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa.  Salah satu faktor internal adalah kemampuan awal yang 

dimiliki oleh siswa sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung.  Siswa 

dengan kemampuan awal yang tinggi, cenderung lebih mudah dalam menerima 

pelajaran dari pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah.  



Keberhasilan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, 

kebiasaan, keterampilan, sikap dan tingkah laku yang ada pada individu yang 

belajar. Hasil belajar yang dicapai dikelompokkan menjadi 3 ranah, kognitif, 

afektif dan psikomotor.  Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan 

berpikir, mengetahui dan pemecahan masalah.  Terdapat enam tingkatan 

kemampuan kognitif, yaitu : Pengetahuan (knowledge), pemahaman (understand), 

penerapan  (apply), analisis (analyze), sintesis (sintesis) penilaian (evaluation). 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai dan penyesuaian 

perasaan sosial. Terdapat lima tingkatan kemampuan afektif, antara lain : 

kemauan menerima (receiving), kemauan menanggapi (responding), berkeyakinan 

(valuing), penerapan karya (organisation) dan ketekunan dan ketelitian 

(characterization by a value complex).  

Sedangkan ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan yang 

bersifat manual atau motorik.  Tingkatan dari yang paling sederhana hingga paling 

kompleks adalah sebagai berikut: persepsi (perception), kesegiaan (set), respon 

terarah (guided respon), mekanisme (mechanism), respon nyata yang kompleks 

(complex overt respons), adaptasi (adaptation), organisasi (origanization). 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penggunaan strategi belajar yang melibatkan siswa supaya lebih aktif mencari 
informasi, menjadi lebih kritis dan berani bertanya dengan strategi Learning 

Starts With a Question pada pelajaran biologi.  Hasil penelitian diharapkan dapat 
memberi informasi tentang strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 
kualitas hasil belajar dan mutu pendidikan. 

 
 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah tersebut maka 

timbul berbagai masalah yang dapat diidentifikasi antara lain : 

1. Hasil belajar biologi yang dicapai siswa belum maksimal. 

2. Siswa kurang menunjukkan aktifitas positif dalam proses belajar seperti 

berbicara sendiri, bercanda dan sering mengantuk. 



3. Siswa kurang mendapatkan persiapan menghadapi pelajaran sehingga 

kurang berani menyampaikan pertanyaan dan pendapat 

4. Strategi pembelajaran yang digunakan guru berhubungan dengan 

pencapaian hasil belajar biologi siswa. 

5. Siswa memiliki kemampuan awal berbeda-beda yang mempengaruhi hasil 

belajar biologi siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian terarah dan tidak 

terlalu luas, maka penelitian yang dibatasi pada permasalahan sebagai berikut : 

1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian dibatasi pada siswa kelas VII semester II SMP Negeri 12 

Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Obyek Penelitian 

Objek penelitian dibatasi pada masalah: 

a.  Strategi Pembelajaran yang digunakan, adalah : 

1) Strategi pembelajaran konvensional berupa strategi yang biasa diterapkan 

oleh guru SMP Negeri 12 di kelas VII yaitu strategi belajar menggunakan 

ceramah diskusi informasi pada kelas kontrol. 

2) Strategi Pembelajaran Learning Starts With a Question pada kelas 

eksperimen. 

b.  Hasil belajar biologi siswa, yaitu hasil yang dicapai siswa setelah melakukan 

proses pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai.  Dalam penelitian 

ini capaian hasil tes yang diberikan peneliti pada akhir penelitian meliputi 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

c.  Kemampuan awal dalam penelitian ini dibatasi pada nilai akhir IPA semester I 

yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu kemampuan awal kategori tinggi, 

sedang, dan rendah. 

 

D. Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 



1. Apakah ada pengaruh penerapan strategi pembelajaran Learning Starts 

With a Question terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 Surakarta? 

2. Apakah ada pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 

Surakarta? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran Learning Starts With a 

Question dan kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 

Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui pengaruh penerapan strategi pembelajaran Learning Starts 

With a Question terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 Surakarta? 

2. Mengetahui pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 

Surakarta? 

3. Mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran Learning Starts With a 

Question dan kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 

Surakarta? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan : 

1. Dapat memberikan usulan bagi pendidik tentang alternatif penggunaan 

strategi pembelajaran Learning Starts With a Question dalam kegiatan 

belajar mengajar. 



2. Dapat digunakan untuk memudahkan siswa dalam persiapan menerima 

pelajaran yang disampaikan guru sehingga lebih mudah memahami 

pelajaran. 

3. Memberikan pengetahuan tentang pengaruh kemampuan awal terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa. 

4. Bagi instansi dapat menghasilkan output yang berkualitas yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

5. Memberikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan tentang strategi pembelajaran.  

 
  



BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori, perumusan masalah serta hasil analisis tentang 

pengaruh penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With a Question 

ditinjau dari kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh strategi pembelajaran Learning Starts With a Question 

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas VII 

SMP Negeri 12 Surakarta. 

2. Terdapat pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi siswa pada ranah 

kognitif dan ranah psikomotor. Tetapi tidak ada pengaruh kemampuan awal terhadap 

hasil belajar biologi ranah afektif siswa kelas VII SMP Negeri 12 Surakarta.  

3. Tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran Learning Starts With a Question 

dengan kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa kelas VII SMP Negeri 12 Surakarta.  

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoretis dapat digunakan sebagai dasar 

referensi dan bahan kajian pada penelitian sejenis dalam rangka mengetahui hasil 

belajar siswa serta dapat digunakan guru serta penyelenggara sekolah agar dapat 

membantu siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar agar hasil belajar 

dapat tercapai secara maksimal 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pendidik 

sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran biologi di kelas. Pemilihan 

strategi pembelajaran sebagai faktor ekternal dapat disesuaikan dengan materi 

pelajaran tertentu. Penyampaian materi pelajaran tidak hanya dengan 

menggunakan satu strategi tertentu, namun dapat disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran serta materi yang diajarkan. Selain faktor ekternal terdapat pula 
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fator internal yang mempengaruhi hasil belajar, antara lain kemampuan awal 

siswa. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, beberapa saran yang 

peneliti dapat sampaikan antara lain: 

1. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya memperhatikan strategi mengajar yang tepat yang akan 

diterapkan dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan keaktifan 

siswa dalam bertanya dan rasa ingin tahu siswa agar siswa lebih mudah 

menguasai konsep atau materi yang diberikan. 

b. Penerapan strategi Learning Starts With a Question saat pembelajaran hendaknya 

memperhatikan waktu pelaksanaan sehingga siswa dapat lebih beradaptasi 

dengan langkah pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh bisa 

maksimal.  

c. Strategi Learning Starts With a Question dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi untuk melatih siswa 

berpikir kritis dan melatih siswa untuk bertanya. 

d. Kemampuan awal sebagai faktor internal siswa hendaknya diperhatikan oleh 

guru karena mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

meningkatkan ketrampilan berfikir dan lebih kritis dalam mempelajari sesuatu 

yang baru. 

b. Siswa hendaknya meningkatkan rasa keingitahuan, lebih aktif bertanya berani 

mengungkapkan ide yang ada dalam fikirannya dan tidak mudah putus asa dalam 

menyelesaikan masalah. 

c. Siswa hendaknya berusaha mengembangkan pengetahuan sendiri dan tidak hanya 

mengandalkan penjelasan dari guru sehingga siswa akan lebih paham dan mudah 

menguasai konsep atau materi yang diajarkan yang diajarkan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Peneliti yang lain perlu mengadakan penelitian sejenis menggunakan 

strategi Learning Starts With a Question atau strategi belajar aktif lainnya 



ditinjau dari variabel lain yang berkaitan dengan hasil belajar biologi 

siswa. 

b. Peneliti perlu mengadakan penelitian yang lain dengan menggunakan 

strategi Learning Starts With a Question  untuk mengukur atau 

meningkatkan keaktifan bertanya siswa.  

 

 

 


