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ABSTRACT

Dyah Erlina Sulistyaningrum, EFFECT OF IMPLEMENTATION 
STRATEGY GUIDED NOTE TAKING (GNT) WITH OPTIMALIZING
THE USE OF LEARNING EQUIPMENT IN ENHANCING BIOLOGY 
LEARNING ACHIEVEMENT; A CASE IN SMA KEBAKKRAMAT IN 
ACADEMIC YEAR 2011/2012. Thesis, Surakarta: Biology Education, Faculty 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, June 2012.

This aim of this research were to know effect of implementation strategy
Guided Note Taking (GNT) with optimalizing learning equipment towards biology 
learning achievement. This research held upon senior high school student of SMA 
kebakkramat in academic year 2011/2012. 

Population of this research were all student in XI of SMA Kebakkramat in 
academic year 2011/2012. This research is considered as quasi experiment 
research. The sample of this research was established by Cluster Random 
Sampling. The data were collected using posttest with multiple choice, related 
document, observation tools, and questionnaire. Randomized Subjects Posstest 
Only Control Group Design was used as a research design to facilitate the data 
collection procedures. The final obtained data were then analyzed using t- test 
method.

The results of this research showed that the implementation of the strategy 
has significantly affected the biology learning achievement. It has been proven to 
have an impact towards cognitive, affective and psychomotor aspects.

Keywords: Guided Note Taking (GNT), Learning Equipment, Biology Learning 

                  Achievement .
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ABSTRAK

Dyah Erlina Sulistyaningrum. PENGARUH PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN GUIDED NOTE TAKING (GNT) DENGAN 
MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN  TORSO TERHADAP HASIL 
BELAJAR BIOLOGI SISWA SMA NEGERI KEBAKKRAMAT TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, Surakarta: Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Juni 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh strategi 
pembelajaran Guided Note Taking  (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan  
torso terhadap hasil belajar biologi siswa SMA Negeri Kebakkramat tahun 
pelajaran 2011/2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri
Kebakkramat tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen semu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dengan tes, dokumentasi, observasi, dan angket. Desain penelitian dalam 
penelitian ini menggunakan Randomized Subjects Posstest Only Control Group 
Design. Teknik analisis data dengan menggunakan uji t.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran
Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso terhadap 
hasil belajar biologi siswa kelas XI SMA Negeri Kebakkramat baik pada ranah 
kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Kata kunci: Strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT), alat peraga, 
hasil belajar biologi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.  

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan 

kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.  Menurut 

Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I pasal 1 ayat 1 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 dirinya, masyarakat,bangsa dan 

Negara.  Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai 

dengan suasana belajar dan proses pembelajaran yang terencana dengan baik.

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri yang dilakukannya secara terus-menerus dalam 

interkasi dengan lingkungannya (Slameto, 2003). Pembelajaran dapat diartikan 

usaha sadar dan aktif dari pendidik terhadap peserta didik agar peserta didik 

berkeinginan untuk belajar dan terjadi perubahan tingkah laku sesuai dengan 

keadaan dan kemampuan siswa. Proses perubahan tingkah laku tersebut dapat 

dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses perubahan tingkah laku 

yang dicapai melalui pengalaman belajar yang disebut dengan hasil belajar. 

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan paling pokok dari 

keseluruhan proses pendidikan (Djamarah, 2011). Berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung bagaimana proses tersebut 

dirancang dan dijalankan secara professional optimal. Pencapaian kualitas belajar 

mengajar yang optimum merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan 

(Sulistyo, 2011). Obyek yang sesungguhnya, atau benda model yang mirip sekali 

dengan benda nyatanya akan memberikan rangsangan penting bagi siswa untuk 
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mempelajari tugas yang menyangkut ketrampilan psikomotor. Lingkungan yang 

diusahakan mirip dengan kondisi belajar sebenarnya menciptakan suasana belajar 

berlangsung sangat menarik. 

Siswa adalah subyek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Siswa mengalami tindak mengajar dan merespons dengan tindak belajar. 

Siswa pada awalnya belum menyadari pentingnya belajar tetapi berkat informasi 

guru tentang sasaran belajar, siswa mengetahui apa arti bahan belajar baginya

(Dimyati dan Mudjiono, 2009). Informasi yang masuk ke otak manusia tidak 

hanya sekedar diterima dan disimpan tetapi juga diproses sehingga dapat dicerna

dengan baik (Zaini., dkk, 2008).

Pembelajaran biologi mencakup proses mengajar dan proses belajar. 

Proses mengajar dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik dan proses belajar 

dilaksanakan oleh siswa sebagai peserta didik. Biologi cenderung dipandang 

sebagai mata pelajaran yang kurang disukai oleh sebagian siswa, karena pelajaran 

biologi lebih banyak menghafal sehingga butuh ketekunan dan kemampuan 

menghafal yang cukup tinggi. Guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam 

mengajar untuk menciptakan kondisi yang menyenangkan dan tidak monoton 

sehingga siswa merasa senang dan menyukai pelajaran biologi, siswa dapat lebih 

aktif bertanya dan mengemukakan gagasannya (Sukmadinata, 2004).

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Berdasarkan kurikulum KTSP 

bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, 

konsep, atau prinsipsaja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan

(Depdiknas, 2006). Hakikat IPA sebagai proses diwujudkan dengan 

melaksanakan pembelajaran yang melatih ketrampilan proses bagaimana cara 

produk sains ditemukan. Hakikat IPA sesuai dengan Standar proses pembelajaran 

IPA dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 

menantang. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan perkembangan fisik peserta didik. 

Satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan 
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pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif 

dan efisien ( Depdiknas 2005) .

Proses pembelajaran biologi adalah proses yang menyeluruh dan saling 

berhubungan antara materi biologi yang satu dengan lainnya (Triyanto, 2007). 

Konsep awal yang diterima siswa menjadi syarat untuk penguasaan konsep 

berikutnya. Pengetahuan awal siswa pada setiap pengalaman belajarnya akan 

berpengaruh terhadap bagaimana mereka belajar dan apa yang dipelajari 

selanjutnya dengan demikian diperlukan metode penyampaian materi yang tepat, 

yang dapat memberdayakan siswa baik dari segi akademik maupun kecakapan 

sosial, dapat memecahkan masalah dengan sifat terbuka dan suatu pembelajaran 

yang lebih tepat dan menarik, sehingga tujuan pendidikan dengan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan dapat tercapai. 

Hasil belajar yang baik salah satunya didukung oleh penggunaan metode 

yang sesuai (Sudjana, 2004). Metode yang baik adalah yang disesuaikan dengan 

materi yang akan disampaikan, kondisi siswa dan sarana yang tersedia. 

Mengikutsertakan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran misalnya mencatat

sangtalah diperlukan. Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan dari aktivitas belajar siswa (Djamarah, 2011). Kegiatan mencatat 

merupakan aktivitas yang sering dilakukan dalam berbagai jenjang pendidikan, 

Mencatat merupakan salah satu meningkatkan daya ingat. Otak manusia dapat 

menyimpan segala sesuatu yang dilihat, didengar dan dirasakan. Tujuan mencatat 

adalah membantu mengingat informasi yang tersimpan dalam memori, tanpa 

mencatat dan mengulang informasi, siswa hanya mampu mengingat sebagian 

kecil materi yang diajarkan (Rostikawati, 2008). Siswa harus mendengarkan isi 

ceramah pada waktu tertentu, namun dia tidak bisa mengabaikan masalah 

mencatat hal-hal yang dianggap penting (Djamarah, 2011).

Aktivitas belajar lainya yang dibutuhkan siswa seperti meraba, membau, 

dan mengecap. Aktivitas belajar ini dilakukan oleh panca indera. Aktivitas belajar 

tersebut memerlukan media pembelajaran atau alat peraga yang sesuai (Djamarah, 

2011). Alat merupakan sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran. Alat mempunyai fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai 
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tujuan roses pengajaran (Ahmadi, 2000). Alat peraga dalam mengajar memegang 

peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan peserta didik yang aktif.

Pencapaian hasil belajar mengajar yang optimum merupakan salah satu hal 

yang sangat diharapkan (Sulistyo, 2011). Obyek yang sesungguhnya, atau benda 

model yang mirip sekali dengan benda nyatanya akan memberikan rangsangan 

penting bagi siswa untuk mempelajari tugas yang menyangkut ketrampilan 

psikomotor. Lingkungan yang diusahakan mirip dengan kondisi belajar 

sebenarnya menciptakan suasana belajar berlangsung sangat menarik. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta 

didik untuk belajar secara aktif. Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta 

didik untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum ( Zaini.,dkk, 2008). Tahap 

selanjutnya setelah berhasil membuat peserta didik aktif  adalah proses 

memberikan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik dalam melakukan 

proses belajar sehingga hasil belajar akan maksimal (Sudjana, 2010).

Siswa selalu dituntut menampakkan keaktifan pada setiap proses belajar. 

Keaktifan ini beraneka ragam bentuknya mulai dari kegiatan fisik yang mudah 

kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Belajar menunjukkan 

adanya jiwa yang sangat aktif, Jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak 

sekedar menyimpanya saja tanpa melakukan transformasi. Siswa dituntut agar 

tidak segan - segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan oleh guru 

kepada mereka. Keterlibatan langsung dari siswa ini secara logis akan 

menyebabkan mereka memperoleh pengalaman atau berpengalaman. Belajar 

memerlukan adanya latihan-latihan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

belajar yang menyatakan bahwa (Slameto, 2003)

Masalah yang timbul dari kurangnya aktivitas atau peran aktif siswa dalam  

pembelajaran serta pencapaian hasil belajar yang kurang maksimal dapat diatasi 

dengan suatu model maupun strategi pembelajaran yang bisa mengubah aktivitas 

belajar siswa yang belajar pasif menjadi aktif dalam mengkonstruksikan konsep-

konsep yang didukung oleh keseimbangan dalam pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap (Ketpichainarong et al, 2010).  Berbagai macam strategi pembelajaran 

ditawarkan untuk meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran diantaranya 
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adalah strategi pembelajaran Guided Note Taking atau pemberian catatan 

terbimbing.

Strategi pembelajaran Guided Note Taking atau catatan terbimbing 

merupakan salah satu strategi pembelajaran active learning yang dipilih untuk 

membantu penyampaian materi ajar dengan menggunakan hand out dengan 

menyimpulkan poin-poin penting dari sebuah pelajaran yang disampaikan dengan 

ceramah (Silbermen, 2007). Formatnya adalah sederhana dan tidak 

membingungkan. Ketika guru melakukan ceramah, tanggung jawab siswa disini 

adalah mendapatkan, mengingat, dan mencatat konten yang penting dari 

pembelajaran. Catatan tersebut dikemudian akan keluar dalam kuis atau ujian

(Heward, 2004). Siswa hanya dapat merekan 50-70% materi yang disampaikan 

guru secara ceramah (Anderson and Armbruster, 2001). Guru menggunakan 

strategi pembelajaran Guided Note Taking atau catatan terbimbing untuk 

menanggulangi hal tersebut (Hartley, 2003) dan meningkatkan daya ingat mereka 

dengan catatan terbimbing yang disediakan oleh guru (Kiewra et al, 2001).

Strategi pembelajaran Guided Note Taking atau catatan terbimbing adalah 

bentuk catatan yang dihasilkan oleh siswa dengan instruksi guru, panduan 

lengkap berdasarkan topik pembelajaran dimana mengharuskan siswa untuk 

mengisi konsep-konsep hasil belajar dan kata kunci dalam titik titik yang 

dirancang ke dalam sebuah catatan oleh guru yang mengajar (Cornelius, 2008). 

Bentuk pemberian catatan terbimbing ini mendorong siswa terlibat ke dalam topic 

pembelajaran selama guru menerapkan metode ceramah (Fisher, 2005). Penelitian 

telah menunjukkan berulang kali bahwa siswa belajar lebih banyak ketika mereka 

secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar (Grabe et al, 2004).

Penggunaan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso pada pembelajaran biologi akan lebih 

berkesan dan menarik sehingga akan membangkitkan minat siswa dalam belajar. 

Penggunaan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan alat peraga membantu siswa untuk lebih 

berkonsentrasi dalam menerima materi pelajaran. Guided Note Taking membantu 

siswa dalam memahami informasi pelajaran dari ceramah yang diberikan oleh 

guru (Makany et al, 2012)
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Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 

PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN GUIDED NOTE 

TAKING (GNT) DENGAN MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN TORSO 

TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA SMA NEGERI 

KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2011/2012

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

maka permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah 

Adakah Pengaruh penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) 

dengan mengoptimalkan penggunaan torso dalam pembelajaran terhadap hasil 

belajar Biologi siswa SMA Negeri Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso dalam pembelajaran terhadap hasil belajar 

Biologi siswa SMA Negeri Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru untuk mengetahui pengaruh 

penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 

Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012.

2.Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan solusi nyata berupa langkah–langkah 

untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking

(GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk guru, siswa, 

sekolah dan penulis.
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a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat berguna mambantu meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi.

b. Bagi guru, penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas pengetahuan 

dan wawasan mengenal strategi pembelajaran dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar biologi siswa.

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam  

rangka perbaikan pembelajaran biologi.

d. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

proses pembelajaran biologi melalui strategi pembelajaran Guided Note Taking 

dengan mengoptimalkan penggunaan torso.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian Yang Relevan

Mengkaji teori-teori yang relevan dalam suatu penelitian sangat 

diperlukan. Kajian teoritis pada dasarnya merupakan pengkajian terhadap 

pengetahuan ilmiah yang telah ada. Menggali teori-teori yang telah berkembang 

dalam bidang ilmu yang berkepentingan, diharapkan peneliti dapat memperoleh 

wacana yang lebih luas dalam permasalahan yang diteliti.

1.Kajian tentang Guided Note Taking

a. Pengertian Guided Note Taking

Pembelajaran yang paling popular di Indonesia bahkan juga di Negara-

negara maju adalah metode ceramah, atau yang sering disebut lecture atau 

lecturing (Zaini, dkk., 2008). Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar 

dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah 

siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif (Syah, 2004). Metode ceramah 

dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk 

menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur

atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham siswa.

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, 

karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah 

ini lebih banyak menuntut keaktifan guru daripada anak didik, tetapi metode ini 

tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran apalagi dalam 

pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di pedesaan, yang kekurangan 

fasilitas. Menurut Djamarah (2011) cara mengajar dengan cara ceramah dapat 

dikatakan juga sebagai teknik kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang 

digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang 

suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Metode ceramah adalah cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 

secara langsung terhadap siswa. 
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Metode ceramah adalah metode memberikan uraian atau penjelasan 

kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Metode ceramah 

merupakan sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan 

pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti 

secara pasif. Pengajaran yang menggunakan metode ceramah membuat perhatian

siswa terpusat pada guru sehingga siswa hanya menerima secara pasif 

(Fathurrohman dan Sutikno, 2007). Metode yang hanya mengandalkan indera 

pendengaran sebagai alat belajar yang dominan ini, mempunyai beberapa 

kelemahan, sehingga peserta didik perlu mencatat point-point penting yang 

didapat dari kegitan belajar mengajar (Zaini, dkk, 2008).

Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

aktivitas belajar. Kegiatan mencatat merupakan aktivitas yang sering dilakukan 

dalam berbagai jenjang pendidikan. Siswa tidak bisa mengabaikan masalah 

mencatat hal-hal yang dianggap penting walaupun pada waktu tertentu siswa 

harus mendengarkan isi ceramah. Hal ini disebabkan ilmu pengetahuan yang 

seseorang miliki berbeda-beda, sehingga berbeda pula dalam menilai bahan yang 

akan dicatat (Djamarah, 2011).

Catatan terbimbing adalah bentuk produk yang dihasilkan oleh siswa 

dengan bimbingan guru, panduan lengkap berdasarkan topik pembelajaran 

dimana mengharuskan siswa untuk mengisi konsep-konsep hasil belajar dan kata 

kunci dalam titik titik yang dirancang ke dalam sebuah catatan oleh guru yang 

mengajar (Cornelius, 2008). Bentuk pemberian catatan terbimbing ini mendorong 

siswa untuk terlibat ke dalam topik pembelajaran selama guru menerapkan 

metode ceramah tidak hanya pasif mendengarkan ceramah guru (Fisher, 2005). 

Penelitian telah menunjukkan berulang kali bahwa siswa belajar lebih banyak 

ketika mereka secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar (Grabe, 2004).

Catatan terbimbing atau Guided Note Taking adalah salah satu strategi 

pembelajaran yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Formatnya 

sederhana dan tidak membingungkan. Guru melakukan ceramah atau dengan 

menunjukkan gambar ataupun alat peraga. Tanggung jawab siswa adalah 

mendapatkan, mengingat, dan mencatat konten yang paling penting dari 
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pembelajaran dimana materi pembelajaran ini akan keluar dalam kuis atau ujian

(Heward, 2004). Anderson and Armbruster (2001) menyatakan bahwa pada 

umumnya siswa hanya dapat merekan 50-70% materi yang disampaikan guru 

secara ceramah. Beberapa guru menggunakan catatan terbimbung untuk 

menanggulangi hal tersebut dan meningkatkan daya ingat mereka dengan catatan 

terbimbing oleh guru (Kiewra, et. al 2001).

Strategi adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran 

dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup dan urutan 

kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Strategi belajar 

mengajar mencakup prosedur kegiatan belajar dan materi atau paket pengajaranya 

(Dick and Carey, 2009). Strategi belajar mengajar terdiri atas semua komponen 

materi pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa 

mencapai tujuan pengajaran tertentu. Materi dan tujuan pembelajaran berbeda satu 

sama lain, jenis kegiatan yang harus dipraktikkkan oleh siswa memerlukan 

persyaratan yang berbeda pula (Hamdani, 2011).

Strategi pembelajaran terdiri atas metode dan teknik atau prosedur yang 

menjamin siswa mencapai tujuan.  Strategi pembelajaran lebih luas daripada 

metode atau teknik pembelajaran. Metode atau teknik pembelajaran merupakan 

bagian dari strategi pengajaran. Peranan strategi pembelajaran lebih penting 

apabila guru mengajar siswa yang berbeda dari segi kem ampuan, pencapaian dan 

kecenderungan serta minat. Guru harus memikirkan strategi pengajaran yang 

memenuhi keperluan semua siswa. Guru harus mampu menguasai berbagai kaidah 

mengajar, mengintegrasikan serta menyusun kaidah-kaidah tersebut untuk 

membentuk strategi pembelajaran yang menarik. Kaidah-kaidah mengajar harus 

diatur untuk membentuk strategi pembelajaran. Kaidah yang paling baik 

tergantung pada situasi dan kondisi tempat proses pembelajaran tersebut 

berlangsung (Hamdani, 2011).

Menurut Sukanda (2003) strategi active learning adalah strategi belajar 

mengajar yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai 

keterlibatan siswa agar efektif dan efisien dalam belajar. Berbagai pendukung 

dalam proses belajar mengajar, yaitu dari sudut siswa, guru, situasi belajar 
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program belajar dan sarana belajar. Silberman (2007) menyatakan bahwa strategi 

aktif learning merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi 

pembelajaran yang komprehensif, meliputi berbagai cara untuk membuat peserta 

didik menjadi aktif. Hamdani (2011) menambahkan bahwa strategi active learning 

adalah salah satu cara atau strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan serta 

partisipasi siswa dalam setiap kegiatan belajar. Siswa diharapkan mampu 

mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien.  

Catatan Terbimbing (Guided note taking), dimana guru sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran akan memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan. Guru berusaha agar siswa dapat melalui pembelajaran sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. Menurut Djamarah (2005) bahwa guru perlu 

menggunakan berbagai variasi dalam memberikan penguatan secara verbal 

maupun nonverbal untuk membantu anak didik. Guru akan memberikan catatan 

dengan bimbingan (Guided Note Taking) agar catatan siswa tepat sesuai dengan 

apa yang menjadi rangkuman dalam pembelajaran. Macam-macam 

catatan terbimbing misalnya menggaris bawahi hand out, melengkapi bagian yang 

kosong dan membuat key word (kata kunci) yang harus dilengkapi siswa.

Menurut Syah (2004) cara mengurangi kelupaan siswa dalam belajar 

adalah dengan meningkatkan daya ingat melalui memonic device (muslihat 

memori) dengan ragam key word. Silberman (2007) menyatakan bahwa guru 

memberikan suatu lembaran kerja yang dipersiapkan agar mendorong peserta 

didik mencatat sambil memperhatikan ceramah guru. Cara paling sederhana untuk 

membuat catatan secara terbimbing adalah dengan pengisian blanko,  membuat 

catatan-catatan ketika menyampaikan materi pelajaran. Bentuk paling sederhana 

strategi Guided Note Taking adalah mengisi titik-titik. Langkah pembelajaran

yang pertama yaitu dengan memberi siswa panduan yang berisi poin-poin utama 

dari materi yang telah disampaikan dengan metode ceramah. Poin-poin yang 

dianggap penting dikosongkan sebagian sehingga akan terdapat ruang-ruang

kosong dalam panduan tersebut. Langkah terakhir yaitu meminta siswa mengisi 

point-point yang kosong. Catatan akan lebih menarik menggunakan tinta warna. 
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Metode ceramah di dalam kelas mengharuskan siswa mengkombinasikan 

beberapa kemampuan yaitu melihat, mendengar dan menulis untuk memahami 

pelajaran dengan  baik. Tujuan pemberian catatan terbimbing untuk mengurangi 

menulis selama siswa mendengarkan dan melihat. Siswa dengan catatan 

terbimbing tidak bisa meninggalkan kelas begitu saja. Catatan terbimbing 

diharapkan membantu siswa untuk lebih berpikir di dalam kelas dan mempunyai 

pemahaman konsep serta prinsip yang lebih baik (Gregg, 2008). Wetzels et al

(2011) menyatakan bahwa efek dari pemberian catatan terbimbing dipengaruhi 

oleh tingkat pengetahuan sebelumnya dari tiap peserta didik. Peserta didik dengan 

tingkat pengetahuan sebelumnya yang lebih tinggi akan melengkapi catatan 

mereka lebih cepat dan lengkap begitu pula sebaliknya.

Catatan-catatan kita tidak hanya sekedar fakta-fakta, melainkan terdiri atas 

materi apapun yang kita butuhkan untuk memahami dan memanfaatkan informasi 

bagi perkembangan pribadi kita. Kita dapat membuat catatan dari setiap situasi 

seperti ceramah, diskusi, demonstrasi dan sebagainya untuk kepentingan kita 

dimasa selanjutnya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) bahwa mencatat

termasuk sebagai belajar yaitu apabila dalam mencatat itu orang menyadari tujuan 

dan kebutuhannya, serta menggunakan sikap tertentu agar catatan itu nanti 

berguna bagi pencapaian tujuan belajar. Mencatat yang menggunakan sikap akan 

dapat dipergunakan sewaktu-waktu tanpa ada kesulitan. Siswa dapat 

menggunakan catatan sebagai pesan yang disimpan untuk berprestasi. 

Kelebihan menggunakan Model pembelajaran Pemberian Catatan 

Terbimbing (GNT) antara lain siswa menghasilkan catatan selama belajar yang 

lengkap dan akurat. Siswa yang mempunyai catatan akurat dalam studi mereka 

diharapkan dapat menerima skor tes yang lebih tinggi daripada siswa yang hanya 

mendengarkan ceramah dari guru dan membaca teks (Baker & Lombardi, 2005; 

Carrier, 2003; Kierwa, 2001; Norton & Hartley, 2006). Catatan terbimbing 

meningkatkan keaktifan siswa dalam menangkap isi dari materi pembelajaran. 

Siswa harus aktif menanggapi ceramah yang diberikan oleh guru dengan 

mendengarkan, melihat, memikirkan dan menulis. Siswa dapat lebih mudah 

mengidentifikasi informasi yang penting karena dalam Guided Note Taking guru 
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memberikan isyarat, kunci konsep, fakta, dan / atau hubungan agar siswa lebih 

mampu mendapatkan isi pembelajaran yang paling penting (Kierwa, 2003).

Siswa lebih banyak mengajukan pertanyaan dan memberikan komentar 

lebih selama guru memberikan ceramah dan catatan terbimbing daripada yang 

mereka yang mendengarkan metode ceramah dan menulis catatan mereka sendiri. 

Siswa dengan Guided Note Taking memperoleh nilai ulangan harian dan nilai 

ujian yang lebih tinggi daripada siswa lain. Penelitian eksperimental telah secara 

konsisten menemukan bahwa siswa di semua tingkat pendidikan mendapatkan 

nilai tes yang lebih tinggi ketika menggunakan catatan terbimbing daripada 

mereka yang membuat catatan mereka sendiri (Heward, 2004; Lazarus, 2003). Isi 

dari Guided Note Taking yang disusun oleh guru dapat dengan mudah dikonversi 

ke dalam tes/ujian pertanyaan. Siswa menghargai dan memberi hasil tes evaluasi 

secara positif dengan peringkat mereka untuk guru yang mengembangkan dan 

menyediakan Guided Note Taking. Guru lebih mudah dalam memberikan tugas 

dari isi ceramah apalagi catatan mereka runtun.

Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan catatan terbimbing

adalah strategi pembelajaran yang bermanfaat. Mencatat penjelasan guru sambil 

mendengarkan ceramah membantu pengkodean atau memperkuat kesan informasi 

dalam memori. Siswa sudah terlibat dalam beberapa pekerjaan menghafaldan 

memahami saat mengambil catatan, terutama ketika mereka asyik dalam 

pemahaman mendalam tentang sumber catatan mereka (Williams and Eggert, 

2002). Catatan terbimbing menyediakan catatan atau rekaman data yang sangat 

berguna digunakan untuk review pelajaran di masa depan. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan me-review catatan mereka 

mendapatkan prestasi akademik yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak 

(Hartley, 2003; Kiewra, 2001). Siswa lebih memahami materi pelajaran dengan 

catatan terbimbing yang diberikan oleh guru kepada mereka dalam bentuk 

handout yang berguna untuk belajar (Frey and Birnbaum, 2002; Pardini et al, 

2005). Murphy and Cross (2002) dan Weatherly et al 2003 menyatakan bahwa 

siswa dengan catatan terbimbing mendapatkan nilai akhir lebih tinggi dari siswa 

tanpa catatan terbimbing.
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b. Langkah-langkah dalam Guided Note Taking

Langkah awal dalam Guided Note Taking menurut Fathurrohman & 

Sutikno (2007) yaitu memberi peserta didik panduan yang berisi ringkasan poin-

poin utama dari materi pelajaran yang akan guru sampaikan dengan metode 

ceramah. Kedua yaitu mengkosongkan sebagian dari poin-poin penting sehingga 

terdapat ruang-ruang kosong dalam panduan tersebut. Alternatif cara yang dapat 

dilakukan untuk ruang-ruang kosong tersebut adalah memberikan suatu istilah 

dengan pengertiannya serta mengkosongkan istilah atau definisinya. 

Mengkosongkan beberapa pernyataan atau menghilangkan beberapa kata kunci 

dalam sebuah paragraph. Alternatif yang lain yaitu dengan membuat bahan ajar 

(handout) yang tercantum didalamnya sub topik dari materi pelajaran dan 

memberi tempat kosong yang cukup sehingga peserta didik dapat membuat 

catatan didalamnya.

Silberman (2007) menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah 

membagikan bahan ajar (handout) yang telah dibuat oleh guru kepada peserta 

didik. Langkah selanjutnya, menjelaskan bahwa guru sengaja menghilangkan 

beberapa poin penting dalam handout dengan tujuan agar peserta didik tetap 

berkonsentrasi mendengarkan pelajaran yang akan anda sampaikan. Meminta 

peserta didik untuk membacakan hasil catatannya setelah selesai menyampaikan 

materi. Langkah yang terakhir adalah memberikan klarifikasi.

2.Kajian tentang  Alat Peraga dalam Pembelajaran

a. Pengertian alat peraga pembelajaran

Belajar tidak selamanya bersentuhan dengan hal-hal yang konkret, baik 

dalam konsep maupun faktanya bahkan dalam realitasnya belajar sering kali 

bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat kompleks, maya dan berada di balik 

realitas. Media menjelaskan hal-hal yang abstrak dan menunjukkan hal-hal yang 

tersembunyi. Kerumitan bahan ajar dapat dibantu dengan media yang sesuai 

sebagai perantara pembelajaran dan media mewakili kekurangan guru dalam 

mengkomunikasikan materi pelajaran (Fathurrohman dan Sutikno, 2007).



15

Menurut Hidayah dan Sugiharto (2007) pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara guru dan siswa. Komunikan pada proses pembelajaran adalah 

siswa, sedangkan komunikatornya adalah guru dan siswa. Kesalahan komunikasi 

dalam pembelajaran dapat terjadi karena faktor (1) guru; (2) siswa; (3) siswa dan 

guru. Alat bantu atau sarana yang dapat membantu proses komunikasi diperlukan 

untuk menghindari atau mengurangi segala kemungkinan terjadinya salah 

komunikasi. Sarana tersebut selanjutnya disebut media. Daryanto (2010) 

mengemukakan bahwa guru professional dituntut mampu memilih dan 

menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang ada di sekitarnya. 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Media pembelajaran harus merangsang siswa mengingat apa 

yang sudah dipelajari, mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan 

balik dan mendorong siswa melakukan praktik-praktik yang benar (Arsyad, 2005). 

Kata-kata atau kalimat guru dalam menyampaikaan bahan pelajaran terkadang

kurang mampu mewakili sesuatu obyek yang diberikan sehingga mengaburkan 

pengertian tentang. Perhatian dari siswa sangat penting dalam belajar. Mengamati 

atau melihat adalah aktivitas yang menjurus kearah perhatian. 

Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan 

tujuan pembelajaran. Menurut Daryanto (2010) media mempunyai kegunaan 

antara lain: memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas; mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra serta menimbulkan gairah 

belajar. Kegunaan yang lain yaitu adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

sumber belajar akan mempermudah pemahaman siswa.

Media memungkinkan adanya belajar mandiri siswa sesuai dengan bakat 

dan kemampuan visual, auditori dan kinestetisnya. Media mampu memberi

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi 

yang sama. Kegunaan media yang lain yaitu menyalurkan pesan sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar.

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan atau informasi dari pendidik kepada peserta didik. Fathurrohman dan 
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Sutikno (2007) menambahkan bahwa dalam aktivitas pembelajaran, media dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan 

dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Peserta

didik harus melihat papan tulis, mengamati gambar, memperhatikan guru, 

mengamati tulisan di buku, mendengarkan apa yang guru ucapkan dan 

sebagainya. Siswa harus diberikan rangsangan yang dapat mempengaruhi 

kelakuanya agar terus memperhatikan pelajaran dan hal tersebut diatas (Nasution, 

2003). Aktivitas belajar tersebut tentu saja memerlukan media pembelajaran atau 

alat peraga yang sesuai (Djamarah, 2011). 

Alat merupakan sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran. Alat mempunyai fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai 

tujuan dalam proses pengajaran (Ahmadi, 2000). Alat peraga dalam mengajar

memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan peserta didik 

yang aktif. Alat peraga merupakan salah satu dari media pendidikan adalah alat 

untuk membantu proses belajar mengajar agar proses komunikasi dapat berhasil 

dengan baik dan efektif. Media pendidikan adalah alat-alat yang dapat dilihat dan 

didengar untuk membuat cara berkomunikasi menjadi efektif. Menurut Nasution 

(2003) yang dimaksud dengan alat peraga adalah alat bantu dalam mengajar lebih 

efektif. Media atau alat bantu mengajar merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

pada diri siswa. 

Peranan alat peraga disebutkan sebagai berikut: (a) alat peraga dapat 

membuat pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar 

siswa, (b) alat peraga memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, dimana 

para siswa belajar dengan banyak kemungkinan sehingga belajar berlangsung 

sangat menyenangkan bagi masing-masing individu, (c) alat peraga 

memungkinkan belajar lebih cepat segera bersesuaian antara kelas dan diluar 

kelas, (d) alat peraga memungkinkan mengajar lebih sistematis dan teratur.

Teori lain mengatakan bahwa alat peraga dalam pengajaran dapat 

bermanfaat untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk berpikir sehingga 
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mengurangi verbalisme. Manfaat yang lain adalah memperbesar perhatian siswa, 

meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar sehingga 

belajar akan lebih mantap (Sulistyo, 2011). Menurut Indriana (2011) alat peraga 

adalah alat pembantu dalam mengajar agar efektif. Alat peraga adalah alat untuk 

memberikan bantuan penyampaian pelajaran dan bisa diamati melalui panca 

indera. Penggunaan alat peraga harus dilaksanakan secara cermat agar konsep tidak 

menjadi lebih rumit.

Alat peraga memiliki manfaat antara lain membantu pengajar dalam 

memberikan penjelasan konsep. Merumuskan atau membentuk konsep, melatih siswa 

dalam keterampilan, memberi penguatan konsep kepada siswa merupakan manfaat 

yang lain. Manfaat yang lain adalah melatih siswa dalam pemecahan masalah, 

mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitik, mendorong siswa untuk 

melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara sendiri. Manfaat selanjutnya 

yaitu melatih siswa untuk belajar menemukan suatu ide - ide baru dan relasinya 

dengan konsep -konsep yang telah diketahui serta melatih siswa dalam melakukan 

pengukuran. Pemakaian alat peraga merangsang imajinasi anak dan memberikan 

kesan yang mendalam dalam mengajar. Panca indra dan seluruh kesanggupan 

seorang anak perlu dirangsang, digunakan dan libatkan, sehingga tak hanya 

mengetahui, melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang dipelajari

(Indriana, 2011).

Media pendidikan sebagai alat bantu memiliki ciri-ciri yang pertama 

media pendidikan identik artinya dengan pengertiankeparagaan yang berasal dari 

kata raga, suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan dapat diamati.

Kedua, tekanan utama terdapat pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat dan 

didengar. Ketiga yaitu media pendidikan digunakan dalam rangka hubungan 

(komunikasi) dalam pengajaran, antara guru dengan siswa. Keempat, media 

pendidikan sebagai alat bantu belajar mengajar, baik diluar kelas. Media 

pendidikan merupakan suatu perantara (medium, media) dan digunakan dalam 

rangka pendidikan ini menjadi ciri kelima. Keenam, media pendidikan 

mengandung aspek sebagai alat dan sebagai teknik. Ketujuh sebagai tindakan 

operasional, dalam tulisan ini kita menggunakan pengertian media pendidikan
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Fungsi media menurut Sulistyo (2011) dalam proses belajar mengajar, 

yakni: penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi 

tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan 

situasi belajar mengajar yang efektif. Penggunaan media pembelajaran merupakan 

bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa media 

pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru.

Penggunaan media dalam pembelajaran bukan semata-mata sebagai alat hiburan 

yang digunakan henya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik 

perhatian siswa. Penggunaan media pembelajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap 

pengertian yang diberikan guru sehingga mempertinggi mutu belajar mengajar.

Memilih media yang terbaik untuk tujuan instruksional bukan pekerjaan 

yang mudah karena didasarkan pada beberapa factor yang saling berhubungan 

(Anderson, 2005). Guru hendaknya memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip 

tertentu dalam menggunakan media pengajaran, agar penggunaan media dapat 

mencapai hasil yang baik (Fathurrohman dan Sutikno, 2007). Prinsip penggunaan 

media tersebut sebagai berikut: menentukan, menetapkan, menyajikan, dan 

menempatkan (Sulistyo, 2011). Dasar pertimbangan dalam pemilihan media 

adalah terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Media tidak 

bisa digunakan jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. 

Menentukan jenis media dengan tepat, artinya guru memilih terlebih 

dahulu media yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang diajarkan.

Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat yaitu perlu 

diperhitungkan apakah pengguanaan media sesuai dengan tingkat kematangan 

peserta didik. Menyajikan media dengan tepat mengenai teknik dan metode 

penggunaan media dalam pembelajaran. Hal tersebut harus disesuaikan dengan 

tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana. Menempatkan atau memperlihatkan 

media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam 

situasi apa media digunakan tidak setiap saat menggunakan media pengajaran

tanpa kepentingan yang jelas (Indriana, 2011).
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Media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) 

menuju penerima (siswa). Sedangkan metode ataupun strategi pembelajaran 

digunakan untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Daryanto (2010) fungsi media dalam proses 

pembelajaran ditunjukan pada Gambar 1 : 

                                              

METODE

Gambar 1. Fungsi media dalam proses pembelajaran.

Faktor yang sangat menentukan tepat atau tidaknya pemilihan media 

pembelajaran antara lain (Indriana, 2011): tujuan pembelajaran, karakteristik 

siswa, modalitas belajar siswa (auditif, visual, kinestetik), lingkungan, 

ketersediaan fasilitas pendukung dan lainya. Tingkat kesesuaian bisa 

dikelompokkan sebagai berikut: Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan 

kesesuaian dengan materi yang diajarkan. Kesesuaian dengan fasilitas pendukung, 

kondisi lingkungan, dan waktu. Kesesuaian dengan karakteristik siswa dan gaya 

belajar siswa serta kesesuaian dengan teori yang digunakan. 

b. Pengertian Torso

Torso sebagai alat peraga dalam penyajian materi biologi karena 

karakteristik yang dimilikinya. Torso adalah alat peraga yang berbentuk model. 

Besarnya dapat sama, lebih kecil atau lebih besar, tapi bentuknya biasanya selalu 

sama seperti benda yang asli (Hamalik, 2000). Torso adalah alat peraga yang 

didesain sebagai pengganti tubuh atau jasad manusia tanpa lengan dan kaki dan 

lebih menonjolkan penampakkan organ-organ dalam seperti jandung, paru-paru, 

hati, lambung, usus halus, usus besar, ginjal dan penampakan berbagai organel 

lain yang mendukung gambaran lengkap dari fungsi dan proses-proses yang 

guru    MEDIA PESAN SISWA
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terjadi mendukung gambaran lengkap dari segi pandang . Torso mempunyai tiga 

permukaan yaitu panjang, lebar dan tinggi. Torso termasuk kategori alat peraga 

tiga dimensi. Alat peraga dengan bentuk tiga dimensi akan banyak mengandung 

pemahaman dibandingkan dengan yang lain serta memberi pengalaman yang 

lengkap dan mendalam (Hamalik, 2000).

Materi biologi SMA yang sangat kompleks, cenderung abstrak dan begitu 

dekat dengan kehidupan siswa, menuntut gambaran yang kongkrit serta 

pengalaman langsung melalui pengamatan, penguraian dan penggolongan objek 

dengan memaksimalkan seluruh indera yang ada, baik indera penglihatan, 

pendengaran, maupun peraba (Hamalik, 2000). Alat peraga berfungsi untuk 

membantu mengkonkretkan pengalaman atau pengertian dalam proses belajar 

mengajar untuk memperoleh gambaran yang kongkrit serta pengalaman langsung.  

Peragaan adalah mewujudkan bahan yang diajarkan secara nyata baik dalam 

bentuk asli maupun tiruan sehingga siswa lebih memahami apa yang disampaikan 

guru (Indriana, 2011)

Siswa yang belajar dengan menggunakan alat peraga Torso memperoleh 

pengalaman yang riil. Proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih 

berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian yang baik dan 

sempurna. Belajar dengan alat peraga tiga dimensi merupakan alat bantu yang 

efektif dalam mengikutsertakan berbagai indera dalam belajar mengajar (Indriana, 

2011). Kelebihan lain dari Torso ialah memberi kesempatan siswa dalam tugas 

yang nyata memperlihatkan rangsangan yang relevan, memperbesar motivas dan 

minat belajar. Hamalik (2000) menyatakan bahwa sekalipun model sudah bisa 

dianggap mewakili benda yang asli, namun karena ia adalah benda tiruan tentu 

saja memiliki kekurangan dalam aspek-aspek tertentu disebabkan aspek besarnya 

benda, perubahan karena pengaruh luar, pada suatu saat sudah tak canggih (up to 

date) lagi dan sebagainya.

c. Pengertian Video

Video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu 

proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal individual, maupun 

kelompok. Video merupakan bahan ajar non non cetak yang kaya informasi dan 
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tuntas karena dapat disampaikan ke hadapan siswa secara langsung (Daryanto, 

2010). Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, 

mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Video juga bisa dikatakan 

sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu 

dengan kecepatan tertentu. Video merupakan media yang tepat utuk 

memperlihatkan contoh ketrampilan yang menyangkut gerak. Video dapat 

diperjelas, baik dipercepat atau diperlambat (Anderson, 2001).

Media video merupakan segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio 

dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Program video 

dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran. Video dapat memberikan 

pengalaman yang tidak terduga kepada siswa. Video dapat memvisualisasikan 

materi yang bersifat dinamis. Materi yang memerlukan visualisasi yang 

mendemonstrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu sangat baik jika 

disajikan dengan video (Daryanto, 2010). 

Siswa dapat secara langsung mendapatkan umpan balik secara visual 

terhadap kemampuan mereka. Video semakin populer sebagai media untuk 

melaksanakan program pembelajaran yang bersifat mandiri (Anderson, 

2001).Faktor penting yang membuat guru lebih suka menyajikan video kepada 

siswa adalah ketersediaan video mudah ditemukan dan mempunyai banyak fungsi. 

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam menggunakan video adalah untuk 

mempengaruhi perubahan sikap. Video menambah suatu dimensi baru terhadap 

pembelajaran karena karakteristik video dapat menyajikan gambar bergerak bagi 

siswa beserta suara (Daryanto, 2010). Video yang ditata dengan baik oleh guru 

akan memberikan pengaruh yang kuat pada siswa. Hasil ini tetntu dapat dicapai 

melalui analisis oleh siswa dan perencanaan yang cermat (Anderson, 2001).

Kegunaan lain dari video adalah dapat memperlihatkan pada siswa contoh 

tingkah laku yang diinginkan atau contoh interaksi manusia. Video menyajikan 

masalah yang harus dihadapi siswa. Hal ini biasanya disajikan dalam bentuk 

program pendek. Siswa diminta mendiskusikan pendapat mereka, mencari 

pemecahan masalah, atau menjawab pertanyaan dari video yang ditayangkan  

(Anderson, 2001).  Siswa akan merasa seperti berada di suatu tempat yang sama 



22

seperti yang ditayangkan oleh video. Tingkat retensi atau daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran dapat meningkat secara signifikan jika proses 

pemerolehan informasi awalnya lebih besar melalui indra pendengaran dan 

penglihatan  (Daryanto, 2010).

Ranah kognitif siswa dapat dikembangkan dengan menganalisa video 

yaitu menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan 

rangsangan berupa gerak yang serasi. Misalnya yaitu pengamatan terhadap 

kecepatan relatif suatu obyek atau benda yang bergerak. Penyimpangan dalam 

gerak interaksi antara obyek dan benda. Ranah psikomotorik siswa dapat secara 

langsung mendapatkan umpan balik secara visual terhadap kemampuan mereka. 

Video merupakan media yang tepat utuk memperlihatkan contoh ketrampilan 

yang menyangkut gerak. Video dapat diperjelas, baik dipercepat atau diperlambat  

(Anderson, 2001). Video dapat menjadi media yang sangat ampuh untuk 

mempengaruhi sikap dan emosi. Video merupakan  media yang baik sekali untuk 

menyampaikan informasi dalam ranah afektif siswa  (Anderson, 2001). 

Kelebihan menggunakan video antara lain dapat menunjukkan kembali 

gerakan tertentu. Gerak yang ditunjukkan dapat berupa rangsangan yang serasi 

atau berupa respon yang diharapkan dari siswa. Siswa akan mendapatkan isi dan 

susunan yang utuh dari materi pelajaran. Informasi dapat disajikan secara serentak 

pada waktu yang sama di lokasi yang berbeda dengan siswa yang tidak terbatas  

(Anderson, 2001). Video yang lengkap harus mencakup semua informasi audio 

dan video untuk mentransformasikan kata-kata tertulis menjadi bunyi dan gambar 

elektronik (Daryanto, 2010).

3.Kajian Tentang  Hasil Belajar Biologi Siswa

a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa 

memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari 

oleh siswa berupa keadaan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia atau hal-hal 

yang dijadikan bahan belajar. Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut tampak 
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sebagai perilaku belajar yang tampak dari luar (Dimyati dan Mudjiono, 2009). 

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan hal yang 

kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subyek, yaitu 

dari siswa dan dari guru (Dimyati dan Mudjiono, 2009). Belajar merupakan 

aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri seseorang, baik aktual maupun 

potensial, perubahan-perubahan mana pada pokoknya adalah didapatkannya 

kemampuan baru yang bertahap dalam waktu relatif lama, dimana perubahan 

tersebut terjadi karena adanya usaha pada individu yang belajar (Slameto, 2003). 

Suryabrata (2008) menyatakan bahwa belajar yang sebaik-baiknya adalah 

dengan mengalami dan dalam mengalami itu pelajar menggunakan panca

inderanya. Poin penting yang kita dapatkan dari definisi tersebut adalah belajar 

membawa perubahan, perubahan dalam arti tingkah laku, aktual maupun 

potensial. Perubahan tersebut pada dasarnya didapatkan kecakapan baru.

Perubahan tersebut terjadi karena usaha secara sengaja.Kata yang sangat penting 

untuk dibahas dari uraian di atas yakni kata perubahan atau change. Perubahan 

yang dimaksudkan tentu saja perubahan yang sesuai dengan perubahan yang 

dikehendaki oleh pengertian belajar (Djamarah, 2011). Slameto (2003)

menyatakan bahwa perubahan dalam belajar yang dimaksudkan adalah perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Djamarah (2011), belajar secara sederhana dapat diberi definisi 

sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk menghasilkan jumlah 

kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan 

lingkungan sekitarnya. Aktivitas dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa 

raga, psikofisik, menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya, yang 

mencakup unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotorik). Dimyati 

dan Mudjiono (2009) menyatakan bahwa siswa yang belajar berarti memperbaiki 

kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Keinginan, 

kemauan, atau perhatian pada lingkungan sekitarnya akan bertambah dengan 

meningkatnya kemampuan-kemampuan tersebut.
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Ranah kognitif merupakan ketercapaian belajar siswa dalam pemahaman 

dan penguasaan konsep pembelajaran. Kemampuan kognitif berorientasi pada 

kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual sederhana sampai 

kemampuan intelektual tingkat tinggi (Sudjana, 2010).

Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku sebagai berikut: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan 

mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang perlu dipelajari dan tersimpan 

dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, 

kaidah, teori, prinsip, atau metode. Pemahaman, mencakup kemampuan 

menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari. Penerapan, mencakup 

kemampuan penerapan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata 

dan baru. Analisis, mancakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.

Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Evaluasi, mencakup 

kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan criteria 

tertentu (Dimyati dan Mudjiono, 2009). 

Ranah afektif terdiri dari lima perilaku-perilaku sebagai berikut (Dimyati 

dan Mudjiono, 2009): penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan 

pembentuk pola hidup. Penerimaan yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu 

dan kesediaan memperhatikan hal tersebut. Partisipasi, mencakup kerelaan, 

kesediaan memperhatikan, dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Penilaian dan 

penentuan sikap, yang mencakup menerima suatu nilai, menghargai, mengakui, 

dan menentukan sikap. Organisasi, mencakup kemampuan membentuk suatu 

system  nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. Pembentukan pola hidup, 

mencakup kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai 

kehidupan.

Indikator afektif dalam pembelajaran IPA merupakan sikap yang 

diharapkan saat dan setelah siswa melakukan proses pembelajaran yang berkaitan 

dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah tersebut antara lain jujur, teliti, disiplin, 

terbuka, objektif, dan tanggung jawab. Rustaman, dkk. (2005) menyatakan dalam 

pembelajaran sains tidak hanya menghasilkan produk dan proses, tetapi juga 
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sikap, artinya bahwa dalam sains terkandung sikap seperti tekun, terbuka, jujur, 

dan objektif. 

Ranah psikomotor terdiri dari tujuh jenis perilaku (Dimyati dan Mudjiono, 

2009): persepsi, kesiapan, garakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Persepsi, mencakup 

kemampuan memilah-milah hal secara khas dan menyadari adanya perbedaan 

yang khas tersebut. Kesiapan, mencakup kemampuan penempatan diri dalam 

keadaan dimana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Gerakan 

terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh atau 

gerakan peniruan. Gerakan yang terbiasa, mencakup kemampuan melakukan 

gerakan-gerakan tanpa contoh. Gerakan kompleks, mencakup kemampuan 

melakukan gerakan atau ketrampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, 

efisien dan tepat. Penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyartan khusus yang 

berlaku. Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerak yang 

baru atas dasar prakarsa sendiri.

Ranah psikomotorik adalah ranah hasil belajar yang berkaitan dengan 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu dari mulai gerakan reflek sampai gerak 

tubuh (Reeves, 2006; Cartono dan Utari, 2006). Pembelajaran yang umumnya dilakukan 

di sekolah-sekolah umumnya masih mengedepankan penilaian kognitif dibandingkan 

penilaian afektif dan psikomotorik, namun sebenarnya ketercapaian hasil belajar 

psikomotorik pada pembelajaran biologi tidak kalah penting dari pada ranah yang lain.

Taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk 

mengevaluasikan mutu tujuannya. Tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada tiga 

tingkatan, pertama, tujuan umum pendidikan yang menentukan perlu tidaknya 

suatu program diadakan. Kedua, tujuan yang didasarkan atas tingkah laku, yang 

dimaksud berhasilnya pendidikan dalam bentuk tingkah laku yang dimaksud 

dengan taksonomi. Ketiga, tujuan yang lebih jelas yang dirumuskan secara 

operasional (Arikunto, 2002 ).
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b) Pengertian Biologi

Biologi ditinjau dari segi etimologi berasal dari kata bios dan logos. Bios 

berarti hidup, sedangkan logos berarti pembicaraan atau ilmu. Biologi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi merupakan wahana untuk 

menyadari keteraturan alam untuk mengagungkan kebesaran dan kekuasaan 

Tuhan Yang Maha Esa (Mulyasa, 2002). Biologi meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai serta tanggung jawab kepada lingkungan, 

masyarakat, bangsa dan negara .

Biologi bukanlah ilmu pengetahuan yang statis, tetapi sebagai ilmu 

pengetahuan yang dinamis. Biologi merupakan pengetahuan fisik yang tidak dapat 

secara utuh dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran siswa dengan kata lain tidak 

dapat diteruskan dalam bentuk jadi. Setiap siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan-pengetahuan itu dan mengalaminya secara langsung. Pada proses 

belajar biologi harus dikembangkan keterampilan proses IPA, hal ini dikarenakan 

biologi merupakan bagian dari IPA. Sehingga proses belajar lebih berfokus pada 

keterampilan intelektual, keterampilan proses merupakan sejumlah keterampilan 

yang memungkinkan siswa memproses lebih lanjut dalam mempelajari biologi, 

seperti observasi, klasifikasi, interpretasi, merancang percobaan dan aplikasi.

c). Hasil Belajar Biologi

Hakikat hasil belajar biologi adalah untuk menghantarkan siswa 

menguasai konsep-konsep IPA dan keterkaitannya untuk dapat memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kata menguasai di sini mengisyaratkan 

bahwa harus menjadikan siswa tidak sekedar tahu (knowing) dan hafal 

(memorizing) tentang konsep-konsep IPA, melainkan harus menjadikan siswa 

untuk mengerti dan memahami (to understand) konsep-konsep tersebut dan 

menghubungkan keterkaitan suatu konsep dengan konsep lain. Menurut Sudjana

(2010) hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses belajar. 

Hasil belajar adalah mengembangkan berbagai strategi untuk mencatat dan 

memperoleh informasi, siswa harus aktif menemukan informasi-informasi 

tersebut dan guru menjadi partner siswa dalam proses penemuan berbagai 

informasi dan makna-makna dari informasi yang diperolehnya dalam pelajaran 
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yang dibahas dan dikaji bersama (Slameto, 2003). Pengertian hasil belajar yang 

telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka intinya adalah perubahan. 

Seseorang yang melakukan aktivitas belajar dan memperoleh perubahan 

dalam dirinya dengan memperoleh pengalaman baru, maka individu itu dikatakan 

telah belajar. Perubahan-perubahan tingkah laku yang terjadi dalam hasil belajar 

memiliki ciri-ciri (Slameto, 2003): perubahan terjadi secara sadar, perubahan 

dalam belajar bersifat fungsional, perubahan bersifat positif dan aktif, perubahan 

bukan bersifat sementara, perubahan bertujuan dan terarah, pencakup seluruh 

aspek tingkah laku.

Hasil belajar merupakan realisasi pemekaran dari kecakapan atau kapasitas 

yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar dari seseorang dapat dilihat dari 

perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan 

berpikir, maupun keterampilan motorik (Sukmadinata, 2003). Pemanfaatan hasil 

belajar adalah cara lain untuk mempertahankan ilmu pengetahuan yang diterima 

dari kegiatan belajar. Pemanfaatan hasil belajar ini bisa dengan cara mempelajari 

hal-hal yang lain (Djamarah, 2011). Guru tidak hanya menilai hasil usaha 

muridnya saja dengan menilai hasil belajar murid-muridnya tetapi sekaligus juga 

menilai hasil usahanya sendiri. Menilai hasil belajar siswa berfungsi untuk dapat 

membantu guru dalam menilai kesiapan anak pada suatu mata pelajaran, 

mengetahui status anak dalam kelas, membantu guru dalam usaha memperbaiki 

metode belajar mengajar.

Belajar menghasilkan berbagai macam tingkah laku yang berlainan seperti 

pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, informasi dan nilai. Berbagai 

macam tingkah laku yang berlainan inilah yang disebut kapabilitas sebagai hasil 

belajar (Ibrahim, 2001). Perubahan dalam menunjukkan kinerja (perilaku) berarti 

belajar menentukan semua keterampilan, pengetahuan dan sikap yang juga 

didapat oleh setiap siswa dari proses belajarnya.

Pemberian tes dilakukan dengan mengacu pada indikator dan keterampilan 

berpikir tertentu. Djamarah (2001) menyatakan bahwa sebagai hasil belajar

perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus menerus dan tidak 

statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan 



28

berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang 

anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak menulis 

menjadi dapat menulis.

Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional pembelajaran menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 

Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah 

afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik (Sudjana, 2010).  Ranah kognitif

berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir atau keterampilan mental 

termasuk dalam kemampuan menghafal, memahami mengaplikasikan, 

menganalisis, mengevaluasi dan mensinsintesis.  Ranah afektif mencakup watak, 

minat, sikap, emosi dan perasaan untuk mewujudkan suatu nilai dalam diri siswa.  

Ranah psikomotorik berkaitan dengan penguasaan keterampilan fisik mulai dari

gerakan refleksif hingga menunjukkan komunikasi non-decursive seperti gerakan 

ekspresif dan gerakan interpretatif (Reeves, 2006). 

Ranah kognitif, afektif dan psikomotorik saling berkalitan antara satu 

dengan yang lainnya dan tidak dapat terpisahkan karena merupakan komponen 

penyusun sains.  Keadaan itu menyebabkan penilaian tidak boleh hanya diambil 

dari hasil kognitif saja namun penilaian siswa juga harus menyeluruh yang 

melibatkan penilaian perkembangan psikomotor dan afektif agar semua hasil 

belajar-benar dapat diketahui (Adeyemi and Merry, 2009).

Berdasar atas seluruh penjabaran tentang hasil belajar dan sains maka 

dapat ditarik satu hubungan kedudukan hasil belajar dalam sains yaitu produk 

sains yang berupa pemahaman konsep, prinsip maupun suatu fakta ditunjukan 

melalui hasil belajar kognitif, sedangkan hasil kerja atau penampilan siswa 

kaitanya dengan suatu proses mendapatkan pengetahuan ditunjukan melalui hasil 

belajar psikomotorik dan sikap siswa terhadap pembelajaran maupun sikap 

terhadap pengetahuan yang diperoleh setelah melalui proses pembelajaran 

ditunjukan melalui hasil belajar afektif.

Hasil belajar merupakan suatu proses di mana suatu organisme mengalami 

perubahan perilaku karena adanya pengalaman dan proses belajar telah terjadi jika 

di dalam diri anak telah terjadi perubahan, perubahan tersebut diperoleh dari 
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pengalaman sebagai interaksi dengan lingkungan (Suryanto dan Yuni, 2004). 

Penguasaan hasil belajar dari seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik 

perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir, maupun 

keterampilan motorik (Sukmadinata, 2004). Djamarah (2011) mengemukakan

bahwa keberhasilan belajar tersebut ditentukan oleh perubahan mental dengan 

masuknya sejumlah kesan yang baru dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku.

Hasil belajar akan menumbuhkan pengetahuan dan pengertian dalam diri 

seseorang sehingga ia dapat mempunyai kemampuan berupa keterampilan dalam 

bentuk kebiasaan, sikap dan cita-cita hidupnya. Siswa yang telah berhasil dalam 

belajar akan menjadi siswa yang mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya, serta dapat menentukan arah hidupnya (Koster, 2000). Guru tidak 

hanya menilai hasil usaha muridnya saja tetapi sekaligus juga menilai hasil 

usahanya sendiri dengan menilai hasil belajar murid-muridnya. Menilai hasil 

belajar siswa berfungsi untuk dapat membantu guru dalam menilai kesiapan anak 

pada suatu mata pelajaran, mengetahui status anak dalam kelas, membantu guru 

dalam usaha memperbaiki metode belajar mengajar (Suryabrata, 2008).

4. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang Guided Note Taking cukup banyak dilakukan di 

berbagai jenjang pendidikan dan berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran.  

Pratisara (2011) menyatakan bahwa Guided Note Taking meningkatkan hasil 

belajar siswa. Atik (2009) dalam penelitianya menerangkan bahwa adanya 

pengaruh penerapan strategi Guided Note Taking pada kualitas pembelajaran 

biologi siswa.

Nurhayati (2011) didalam penelitianya menyatakan bahwa guru kurang 

memberikan variasi metode dan media dalam kegiatan belajar mengajar. Keadaan 

tersebut terjadi pada beberapa materi biologi. Siswa cenderung pasif, hal ini 

berdampak pada hasil belajar siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Data hasil belajar siswa untuk lima tahun terakhir pada materi

pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal belum mencapai 

hasil yang diharapkan, yaitu kurang dari 85%. Permasalahan tersebut dapat diatasi 
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dengan mencobakan penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking atau 

catatan terbimbing.

Ardan, 2011 dalam penelitiannya menerangkan bahwa proses dan hasil 

belajar IPS meningkat setelah menggunakan strategi pembelajaran Guided Note 

Taking atau catatan terbimbing. Tyas (2009) menerangkan bahwa melalui strategi 

pembelajaran Guided Note Taking atau catatan terbimbing adanya peningkatan

proses dan hasil belajar siswa.

Muttaqien (2010), menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran

Guided Note Taking membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini 

ditandai dengan peningkatan kemampuan kognitif siswa melalui perbandingan 

nilai pre-test dan post-test. Strategi pembelajaran Guided Note Taking dianggap 

menyenangkan, mendukung dan membantu penyerapan materi pembelajaran pada 

bab-bab atau materi tertentu karena strategi ini melibatkan siswa secara aktif 

selama penjelasan materi yang disampaikan oleh guru berlangsung.

Taufikurrohman (2010) dalam studi eksperimennya menyatakan bahwa 

hasil belajar siswa meningkat dengan adanya penerapan strategi pembelajaran 

Guided Note Taking. Heward (2010), menerangkan bahwa strategi pembelajaran 

Guided Note Taking membantu meningkatkan keaktifan siswa selama 

mandengarkan ceramah guru dan membaca. Makany (2012) menyimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran Guided Note Taking membantu siswa memahami 

informasi pelajaran dari ceramah yang diberikan guru.

Olmos and Oyzon (2008) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengetahuan sebelumnya dan garis besar pelajaran tidak selalu mempengaruhi 

nilai siswa. Penerapan trategi pembelajaran Guided Note Taking atau catatan 

terbimbing akan didapatkan nilai tes yang lebih baik. Tes korelasi menunjukkan

bahwa skor tes tinggi sangat berhubungan dengan catatan terbimbing. Anderson

and Armbruster (2005) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang bisa digunakan 

untuk memaksimalkan metode ceramah yang diberikan guru adalah dengan 

pemberian catatan terbimbing. 

Ilma (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
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belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Guided Note Taking (GNT) semakin meningkat. Hal ini terbukti saat selama 

proses pembelajaran. Siswa yang biasanya takut mengeluarkan pendapat menjadi 

berani dan siswa yang tidak mau bekerjasama menjadi mau. Hasil belajar 

mengalami peningkatan sebesar 5.74 %. Nilai rata-rata meningkat dari 84,73 

menjadi sebesar 89,81. 

Umiasih (2011) menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat 

dengan penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking dengan media 

pembelajaran berupa Torso. Berdasarkan hasil penelitian Oktiningrum (2011) 

menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking dapat: 

(1) Meningkatkan kualitas hasil belajar (nilai kompetensi) siswa kelas XI SMK 

Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 pada mata pelajaran gambar 

perspektif. (2) Menurunkan tingkat kejenuhan siswa pada siswa kelas XI SMK 

Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 pada pelajaran gambar perspektif.

Rahmani dan Sagedhi (2011) menerangkan bahwa salah satu strategi yaitu 

catatan terbimbing diyakini meningkatkan kualitas pembelajaran baik lisan 

maupun tertulis. Strategi pembelajaran Guided Note Taking berguna dalam 

mempelajari isi pelajaran, mengembangkan keterampilan bahasa, dan bahan 

dalam mengerjakan tugas-tugas belajar pada umumnya. Lopiccolo (2011) 

menerangkan bahwa siswa yang diberikan catatan terbimbing dapat menangkap 

informasi dari guru selama ceramah berlangsung dan menggunakanya untuk 

belajar dalam menghadapi ujian. Strategi pembelajaran Guided Note Taking atau 

catatan terbimbing selama pembelajaran membantu pemahaman siswa.

Collingwood and Hughes (2002) menambahkan bahwa penggunaan catatan 

terbimbing membantu siswa lebih berkonsentrasi dalam menerima materi 

pelajaran karena kemungkinan besar siswa merasa bingung dengan 

pengaplikasian berbagai macam strategi pembelajaran.

Jumiko (2012) menerangkan bahwa ada pengaruh penggunaan strategi 

pembelajaran Guided Note Taking atau catatan terbimbing terhadap hasil belajar 

keanekaragaman hayati siswa kelas X SMA Negeri I Kemusu Tahun ajaran 

2011/2012. Hasil belajar siswa pada penelitian ini ditekankan pada perbedaan 
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hasil belajar kognitif. Utami (2009) menyimpulkan bahwa pembelajaran biologi 

pada konsep ekosistem melalui strategi pembelajaran guided note taking (catatan 

terbimbing) dengan bantuan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIIC SMP Negeri 24 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009.

Hasil penelitian yang diperoleh Wiro (2012) menunjukkan bahwa Nilai 

rata-rata kognitif pada siklus II meningkat menjadi 80,77 dari siklus I 70,56; 

sedangkan nilai rerata afektif meningkat menjadi 13,61 (termasuk kategori 

berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

melalui penerapan Guided Note Taking dengan Media Powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA Biologi siswa kelas VII I SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.

Windarti (2010) menunjukkan adanya peningkatan kualitas proses dan 

hasil belajar siswa. Indikasi adanya dampak yang baik terhadap kualitas proses 

pembelajaran adalah dengan lebih baiknya guru dalam mengajar, yaitu guru dapat 

membuat RPP dengan model pembelajaran Guided Note Taking dan 

menerapkannya dalam proses pembelajaran. Hal tersebut berdampak terhadap 

meningkatnya kualitas proses belajar siswa yang semula siswa cenderung ramai 

dan jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa menjadi lebih 

berkonsentrasi saat guru menerangkan, berani mengutarakan pendapat, berani 

menjawab pertanyaan guru, dan dapat bekerjasama dengan temannya saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

adalah dengan adanya kenaikan rata-rata nilai 53,00 (sebelum diterapkan model 

pembelajaran Guided Note Taking) meningkat menjadi 72,34 pada siklus III. 

Dampak tersebut juga dapat dilihat dari prosentase ketuntasan belajar siswa, yaitu 

pada siklus I mencapai 73%, meningkat pada siklus III menjadi 90%.

Penelitian tersebut memberikan hasil yang sama bahwa strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan 

alat peraga yaitu torso dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari berbagai 

bidang ilmu atau mata pelajaran serta dalam berbagai jenjang pendidikan. 
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B. Kerangka Berpikir

Pelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam 

semesta secara sistematis, dalam pembelajaran biologi siswa tidak hanya 

diharapkan mampu menguasai fakta-fakta, konsep-konsep maupun prinsip-prinsip 

saja melainkan merupakan suatu proses penemuan, sehingga dalam 

mengembangkan pembelajaran biologi dikelas hendaknya ada keterlibatan aktif 

siswa dalam pembelajaran untuk menemukan sendiri pengetahuan melalui 

interaksinya dalam lingkungan. 

Biologi sangat kompleks cenderung abstrak dan begitu dekat dengan 

kehidupan siswa, menuntut gambaran yang kongkrit serta pengalaman langsung 

melalui pengamatan, penguraian dan penggolongan objek dengan memaksimalkan 

seluruh indera yang ada, baik indera penglihatan, pendengaran, maupun peraba 

(Hamalik, 2000). Alat peraga berfungsi untuk membantu mengkonkretkan 

pengalaman atau pengertian dalam proses belajar mengajar untuk memperoleh 

gambaran yang kongkrit serta pengalaman langsung. 

Metode ceramah pada pembelajaran biologi adalah metode memberikan 

uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. 

Metode ceramah mempunyai beberapa kelemahan, oleh karena itu peserta didik 

perlu mencatat point-point penting yang didapat dari kegitan belajar mengajar.

Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas 

belajar. Catatan Terbimbing (Guided note taking), dimana guru sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran akan memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan belajar. 

Pembelajaran biologi yang menitik beratkan pada pengajaran dengan 

pengalaman langsung melalui obyek nyata di lingkungan sekitar, melalui benda 

atau alat peraga, maka siswa dapat langsung melihat, mendengar, meraba dan 

melakukan percobaan sendiri. Siswa diharapkan dapat mengembangkan 

keterampilan berpikirnya dan menemukan sendiri konsep-konsep dari materi yang 

dipelajarinya, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi akan lebih baik.

Kerangka berfikir dapat dilihat pada Gambar 2 :
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Gambar 2. Kerangka Berfikir

Pembelajaran Biologi Konvensional

- Metode ceramah yang digunakan kurang 

mengoptimalkan siswa dalam mencapai 

kompetensi-kompetensi yang diharapkan 

dalam pembelajaran Biologi.

- Siswa mencatat sendiri hasil ceramah 

guru

- Catatan Siswa kurang lengkap dan 

akurat

- Siswa belum menguasai materi secara 

maksimal.

Kenyataan di SMAN Kebakkramat:

- Proses pembelajaran di SMAN Kebakkramat 

masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah yang kurang 

maksimal sehingga cenderung membosankan.

- Catatan siswa kurang akurat

- Alat peraga pembelajaran belum dioptimalkan 

untuk menunjang berlangsungnya KBM.

- Pembelajaran kurang menarik

- Siswa sulit memahami materi biologi

Siswa pasif & 
Hasil Belajar 

Rendah

Siswa 
Aktif

Hasil Belajar 
Meningkat

PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN GUIDED 

NOTE TAKING (GNT)
DENGAN 

MENGOPTIMALKAN 
PENGGUNAAN TORSO 

DALAM PEMBELAJARAN 
BIOLOGI



35

C. Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis 

penelitiannya adalah ada pengaruh penerapan Strategi Pembelajaran Guided Note 

Taking dengan mengoptimalkan penggunaan torso terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri Kebakkramat tahun pelajaran 2011/2012.
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BAB III

METODOLOGI PENILITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Negeri Kebakkramat yang 

beralamat di Jalan Nangsri Kebakkramat Karanganyar, pada kelas XI semester 2 

tahun pelajaran 2011/2012.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan secara bertahap.  Adapun tahap-tahap 

pelaksanaannya terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Tahap-tahap pelaksanaan penyusunan skripsi

Tahap
Kegiatan 
penelitian

Bulan ke  (dalam tahun 2011-2012)

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

Persiapan

1. Permohonan 
pembimbing 

2. Survei sekolah 

3. Konsultasi 
judul

4. Konsultasi 
draf proposal

5. Konsultasi 
instrument dan 
seminar 
proposal

Pelaksanaan

1. Ijin penelitian 
dan 
melengkapi 
instrument 

2. Try out
instrumen 
penelitian

3. Pelaksanaan 
penelitian dan 
konsultasi bab 
I, II, dan III

Pengolahan 
data dan 
penyusunan 
laporan 

Pengolahan data 
hasil penelitian 
dan penyusunan 
laporan



37

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan anggota kumpulan lengkap dan jelas yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sudjana, 2010).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI.IPA SMA Negeri

Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012.

Data sekunder berupa dokumen hasil belajar yang diolah selama satu 

semester dengan nilai asli sebagai bahan acuannya menunjukan bahwa dalam tiap 

kelompok tersebut nilai hasil belajar siswa baik kognitif, afektif maupun 

psikmotorik memiliki distribusi yang normal setelah diuji dengan uji Lilliefors 

(α=0,05) yang menggunakan bantuan program SPSS 16.  Kelompok-kelompok 

dalam populasi juga diuji dengan uji Levene’s (α=0,05) yang menggunakan 

bantuan program SPSS 16 untuk mengatahui apakah populasi bersifat homogen.  

Hasil dari uji Levene’s menunjukan bahwa kelompok-kelompok dalam populasi 

memiliki varians yang tidak berbeda nyata sehingga populasi bersifat homogen.  

Hasil pengujian normalitas dan homogenitas kelompok-kelompok dalam populasi 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

2. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam 

penelitian yang tidak mampu memberi perlakuan terhadap seluruh populasi, 

sehingga hanya mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel yang dapat 

mewakili seluruh populasi.  Sugiyono (2011) menambahkan bahwa sampel yang 

diambil dari populasi tersebut harus bersifat representatif agar penarikan 

kesimpulan dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua kelas, yaitu kelas XI.IPA.2 sebanyak 36 orang sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI.IPA.3 sebanyak 36 orang sebagai kelas kontrol.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

cluster random sampling.  Cluster random sampling merupakan cara pengambilan 
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sampel secara random dimana sampel yang dipilih sudah dalam kelompok

tertentu, dimana setiap kelompok mempunyai karakteristik yang sama (Sugiyono, 

2011).  Pengambilan sampel dilakukan secara random, dari empat kelas pada 

kelas XI. IPA diambil sebanyak dua kelas yang akan diperlakukan sebagai kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Pengujian untuk mengetahui apakah sampel 

memiliki karakteristik yang sama dalam rata-rata nilai hasil belajar dilakukan 

sebelum pengambilan sampel dilakukan. Pengujian dilakukan dengan cara 

menguji data sekunder berupa dokumen hasil belajar pada ketiga ranah hasil 

belajar menggunakan uji t, dengan uji prasyarat berupa uji normalitas dan uji 

homogenitas.  Uji t bisa dilakukan karena data tiap kelas dalam populasi terbukti 

normal dan homogen. H0 dinyatakan bahwa tiap kelompok memiliki variansi 

yang sama. H1 dinyatakan bahwa tiap kelompok tidak memiliki variansi yang 

berbeda.  Hasil uji Homogenitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Dokumen Hasil Belajar.

Ranah df1 df2
Levene’s 

Statistic (F) F(0.05;3,134) Sig. Keterangan Keputusan

Kognitif 3 134 0.055 2.677 0.815 F< F (0.05;10,335) H0 diterima
Psikomotorik 3 134 2.326 2.677 0.132 F< F (0.05;10,335) H0 diterima
Afektif 3 134 0.599 2.677 0.442 F< F (0.05;10,335) H0 diterima

Pengolahan data menunjukan bahwa nilai Sig > 0.050, sehingga H0 

diterima. Data tiap kelas memiliki mean yang tidak berbeda nyata sehingga kelas 

manapun yang diambil dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian dengan 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik yang seimbang. Berdasar atas 

hasil tersebut maka penelitian ini mengambil kelas XI. IPA 3 sebagai kelas 

kontrol dan XI. IPA 2 sebagai kelas eksperimen.  Perbandingan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik kedua kelas secara lebih teliti dapat diketahui 

melalui uji t.   Syarat dari uji t adalah data berdistribusi normal dan homogen.  Uji 

normalitas telah dilakukan pada kelompok-kelompok dalam populasi dengan H0

dinyatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1

dinyatakan bahwa sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas untuk kelas kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada tabel 3.



39

Tabel 3. Rangkuman Uji Normalitas Dokumen Hasil Belajar kelas kontrol dan eksprimen

Pengolahan data tersebut menunjukan bahwa nilai sig. > 0.050 pada setiap 

kelas kontrol dan eksperimen sehingga H0 diterima dan dapat dinyatakan bahwa 

data dokumen tersebut berdistribusi normal. Data kemudian diuji kembali 

homogenitasnya dengan uji Levene’s dengan H0 dinyatakan bahwa tiap kelas 

memiliki variansi yang sama (Homogen). H1 dinyatakan bahwa tiap kelas tidak 

memiliki variansi yang sama. Jika data dinyatakan homogen maka dilanjutkan uji-

t untuk mengetahui keseimbangan kedua kelas dengan H0 dinyatakan bahwa tiap 

kelas memiliki mean yang tidak berbeda nyata. H1 dinyatakan bahwa tiap kelas 

memiliki mean yang berbeda nyata. Hasil uji homogenitas (Uji Levene’s) dan uji t 

dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji T Dokumen Hasil Belajar Kelas Kontrol dan Eksperimen

Ranah Hasil 
Belajar

Uji Homogenitas
(Uji Levene’s) Keterangan

Uji t
Keterangan

F Sig. t df Sig. 
Kognitif 0.055 0.815 Sig.>0.050 0.704 70 0.484 Sig.>0.050
Afektif 0.599 0.445 Sig.>0.050 1.221 70 0.226 Sig.>0.050
Psikomotorik 2.326 0.132 Sig.>0.050 -1.66 70 0.107 Sig.>0.050

Hasil uji Levene’s menunjukan bahwa Sig > 0.050 untuk semua data hasil 

belajar sehingga kedua kelas memiliki varians yang tidak berbeda nyata atau bersifat 

homogen.  Hasil uji t menunjukan sig > 0.050 untuk semua ranah hasil belajar sehingga 

H0 diterima. Hal ini menunjukan bahwa antara kelas kontrol dan eksperimen 

memiliki kemampuan yang sama pada ranah kognitif, afektif maupun 

psikomotorik.

Ranah Kelas
Shapiro-Wilk L tabel Hasil Ho Keputusan

Statistic L Df Sig.

Psikomotor Kontrol .140 36 0.051 147 Sig. > 0.050 Lliliefors<L(α,n) normal.

Ekspermn .144 36 0.067 147 Sig. > 0.050 Lliliefors<L(α,n) normal.

Kognitif Kontrol .115 36 0.250 147 Sig. > 0.050 Lliliefors<L(α,n) normal.

Ekspermn .093 36 0.451 147 Sig. > 0.050 Lliliefors<L(α,n) normal.

Afektif Kontrol .094 36 0.061 147 Sig. > 0.050 Lliliefors<L(α,n) normal.

Ekspermn .034 36 0.057 147 Sig. > 0.050 Lliliefors<L(α,n) normal.
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C. Teknik Pengumpulan Data

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

dalam penelitian (Widoyoko, 2012). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu:

a. Variabel bebas

Variabel bebas (independent variable) merupakan variable yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variable lain 

(Widoyoko, 2012).  Variabel bebas dipilih oleh peneliti untuk dicari 

pengaruhnya terhadap variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran Guided Note Taking dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso.

b. Variabel terikat

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Widoyoko, 

2012). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa ranah 

afektif, kognitif, dan psikomotorik.

2. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengambilan data yaitu:

a. Teknik Tes

Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk 

mengumpulkan informasi karakteristik suatu obyek (Widoyoko, 2012).  Teknik 

tes digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes pencapaian (tes prestasi) yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar pada ranah kognitif yaitu menyangkut 

penguasaan dan kemampuan para peserta didik setelah melalui proses belajar 

mengajar dalam selang waktu tertentu (Darmadi, 2011).  Tes berupa tes 

objektif yaitu bentuk pilihan ganda.

b. Teknik Dokumentasi

  Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpukan data, mengambil 

catatan-catatan dan menelaah dokumen yang ada yang dimiliki kaitan dengan 
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objek penelitian (Riduwan, 2004).  Metode dokumentasi pada penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan data sekunder berupa nilai ujian semester ganjil 

siswa kelas XI SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 

2011/2012 yang digunakan untuk mengetahui keseimbangan hasil belajar 

biologi yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif pada kelas 

kontrol dan kelas perlakuan.

c. Teknik Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004). 

Lembar observasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan strategi Guided 

Note Taking yang diterapkan di kelas yang diawasi oleh observer. Objek 

pengamatan mencakup seluruh proses kegiatan belajar mengajar meliputi 

kegiatan guru dan siswa serta kondisi kelas selama proses pembelajaran.

Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar, misalnya 

tingkah laku siswa pada waktu belajar, partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran, penggunaan alat peraga pada waktu mengajar serta 

keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran.  Observasi dilakukan pada 

saat proses kegiatan itu berlangsung (Sudjana, 2010).

d. Teknik Angket

   Angket merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa 

sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan 

mudah dan cepat.  Angket digunakan untuk mengambil data hasil belajar 

siswa ditinjau dari ranah afektif.  Pengukuran hasil belajar ranah afektif 

menggunakan angket dalam bentuk checklist yaitu bentuk angket dimana 

pengisi angket tinggal memberi tanda check (√) pada kolom yang telah 

disediakan.  Skor penilaian angket menggunakan skala Likert (Sugiyono, 

2011; Widoyoko, 2012) yang dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Skor Penilaian Berdasarkan Skala Likert 

Skor untuk aspek yang dinilai
Nilai

(+) (-)
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

SS
S
N
TS
STS

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

3. Analisis Instrumen

Penilaian ranah kognitif menggunakan bentuk tes obyektif. Instrumen 

penilaian ranah afektif yang digunakan berupa angket dan instrumen penilaian 

ranah psikomotor berupa lembar observasi untuk mendapat data diri siswa. 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data harus diuji cobakan 

terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kualitas soal. Pengujian kelayakan 

instrumen dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

a) Uji validitas

Validitas berkaitan dengan ketapatan alat ukur. Instrumen dikatakan 

valid apabila instrument tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak 

diukur (Widoyoko, 2012). Uji validitas instrumen tes, lembar observasi dan 

angket dilakukan dengan cara mencocokkan antara isi instrumen dengan indikator 

pembelajaran dan materi pelajaran yang diajarkan (Sudjana, 2010).  Hal tersebut 

dilakukan agar tes dan angket yang digunakan dapat mengukur kemampuan siswa 

sesuai dengan tujuan akhir pembelajaran, yaitu mampu mengukur hasil belajar 

siswa baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik.  Uji validitas 

konstruk instrumen dilakukan dengan menguji kesesuaian instrumen dengan 

aspek dari variabel yang diukur. Instrumen yang telah disusun dikonsultasikan 

dengan ahli (Sugiyono, 2011).

Uji coba instrumen dilakukan setelah pengujian validitas isi dan konstruk 

oleh ahli. Uji coba (try out) dilakukan pada sampel dari populasi penelitian. Uji 

coba instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur validitas 

instrumen yang berbentuk tes hasil belajar pada ranah kognitif dan afektif, 

sedangkan pengujian validitas untuk ranah psikomotorik cukup sampai validitas 
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isi dan konstrak. Validitas butir soal dan butir angket dihitung dengan 

menggunakan rumus koefisien Product moment dari Karl Pearson.

rXY =   
    }}{{ 2222 YYNXXN

YXXYN





Keterangan :
rXY : koefisien korelasi antara x dan y
N : cacah subyek yang dikenai tes (instrumen)
X : skor untuk butir ke-i
Y : skor total (dari subyek try out)
Nilai rXY kemudian digunakan dalam perhitungan pada uji-t dengan rumus 
(Widoyoko, 2012) yaitu:

thitung =
2

XY

XY

r1

2r



N

Keterangan :
t : nilai t menurut perhitungan uji t
rXY : koefisien korelasi antara x dan y
N : cacah subyek yang dikenai tes (instrumen)

Langkah selanjutnya adalah melihat distribusi (Tabel t) untuk taraf 

signifikansi (α) = 0,05 dan derajad kebebasannya (dk= N-2).  Perbandingan 

tersebut menghasilkan keputusan uji yaitu jika jika thitung < ttabel maka item soal 

tidak valid, sedangkan jika thitung > ttabel maka item soal dapat dinyatakan sebagai 

soal yang valid.  Hasil try out uji validitas tes kognitif dan angket afektif secara 

lengkap disajikan pada tabel 6 dan selengkapnya pada lampiran.

Tabel 6. Rangkuman Hasil Try Out Uji Validitas

Instrumen Penelitian Jumlah Item Keputusan Uji Validitas
Valid Invalid

Kognitif 40 16 24
Afektif 60 50 10

Berdasarkan  Tabel 6. dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji 

validitas soal kognitif menunjukkan bahwa dari 40 item soal yang diberikan 

terdapat 16 item yang valid dan 24 item invalid. Uji validitas angket afektif

menunjukkan bahwa dari 60 item soal yang diberikan terdapat 50 item yang valid 

dan 10 item invalid. Soal-soal invalid kemudian di tes ulang (retest) setelah 

melalui peninjauan ulang dari ahli. Hasil dari tes ulang menunjukan bahwa 24

item soal tes kognitif dan 10 item angket afektif valid. 
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b. Uji Reliabilitas

Reliabel artinya dapat dipercaya.  Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya 

jika memberikan hasil yang tetap (konsisten) apabila diteteskan berkali-kali

(Sudjana, 2010). Jika pada siswa diberikan tes yang sama pada waktu berlainan 

maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan (rangking) yang sama atau ajeg 

dalam kelompoknya. Riduwan (2004) menyatakan bahwa reliabilitas instrumen 

tes yang memberikan jawaban yang benar bernilai 1 dan jawaban salah bernilai 0 

dapat diukur menggunakan rumus Kuder Richardson (KR-20) sebagai berikut:
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Reliabilitas item angket dihitung dengan menggunakan rumus Alpha 
(Riduwan, 2004), yaitu:
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Keterangan:

r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan
k = Banyaknya item
S = Standar deviasi dari tes
p = Proporsi siswa yang menjawab item dengan benar
q = Proporsi siswa yang menjawab item dengan salah (1 – p)
∑pq = Jumlah hasil perkalian antara p dan q
∑St = Jumlah varians skor tiap-tiap item
St = Varians total

Jika harga r11 < rtabel, maka korelasi tidak signifikan sehingga item 

pertanyaan dikatakan tidak reliabel, dan sebaliknya jika r11 > rtabel maka item 

pertanyaan dinyatakan reliabel.  Indeks korelasi yang digunakan sebagai acuan 

tingkat reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Skala Penilaian Reliabilitas Butir Soal atau Item. 

No Skala r11 Keterangan
1
2
3
4
5

Antara 0,80 sampai dengan 1,00
Antara 0,60 sampai dengan 0,799
Antara 0,40 sampai dengan 0,599
Antara 0,20 sampai dengan 0,399
Antara 0,00 sampai dengan 0,199

Sangat Tinggi (ST)
Tinggi (T)
Cukup (C)
Rendah (R)
Sangat Rendah (SR)

Hasil try out uji reliabilitas soal tes kognitif dan angket afektif disajikan pada 
Tabel 8 dan selengkapnya pada lampiran.
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Tabel 8. Rangkuman Hasil Try Out Uji Reliabilitas.

Instrumen Penelitian Jumlah Item Keputusan Uji 
Reliabilitas

Kriteria
Reliabilitas

Kognitif 40 0.604 Tinggi
Afektif 60 0.903 Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas tes kognitif 

menggunakan rumus Kuder-Richardson (K-R 20) diperoleh r11 = 0,604 yang 

berarti bahwa koefisien reliabilitas soal tes kognitif memiliki kriteria tinggi. Hasil 

uji reliabilitas angket afektif berdasarkan tabel 6 yang menggunakan rumus Alpha 

menunjukan r11 = 0,903 yang berarti bahwa koefisien reliabilitas angket afektif 

memiliki kriteria sangat tinggi Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui 

bahwa instrumen penelitian baik tes kognitif maupun angket afektif reliabel atau 

memiliki ketetapan yang tinggi untuk digunakan.

c. Analisis Butir soal

1) Uji Taraf Kesukaran Soal

Widoyoko (2012) menyatakan bahwa soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar.  Bilangan yang menunjukkan sukar 

dan mudahnya suatu soal dinyatakan dalam Indeks Kesukaran (P).  Indeks 

Kesukaran (P) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

sJ

B
P      

Keterangan :
P     :  Indeks Kesukaran
B :  Jumlah jawaban yang benar yang diperoleh siswa dari  suatu item 
JS  :  Jumlah selurus siswa peserta tes

Indeks kesukaran diklasifikasikan oleh Arikunto (2010) menjadi tiga 

tingkatan yang dapat dilihat pada Tabel 

Tabel 9. Skala Penilaian Indeks Kesukaran Butir Soal atau Item

No Skala P Kategori Soal
1
2
3

Antara 0,10 sampai dengan 0,30 
Antara 0,30 sampai dengan 0,70 
Antara 0,70 sampai dengan 1,00

Sukar
Sedang
Mudah
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Hasil try out uji taraf kesukaran tes kognitif disajikan pada Tabel 10 dan 

selengkapnya pada lampiran.

Tabel 10. Rangkuman Hasil Try Out Uji Taraf Kesukaran.

Tabel 10. menunjukkan bahwa hasil uji taraf kesukaran pada hasil try out

pertama diperoleh 16 soal yang valid dan mempunyai indeks kesukaran yang

mudah sebanyak 7 soal, sedang 4 soal, dan sukar sebanyak 5 soal. Try out kedua 

dilakukan sebagai tes ulang soal-soal yang tidak valid dari try out pertama dan 

didapatkan 24 soal valid dengan indeks kesukaran sebanyak 9 soal mudah, 8 soal 

sedang, dan 7 soal sukar. Berdasar atas data tersebut maka instrumen penelitian 

berupa tes kognitif secara umum memiliki 40 soal dengan kriteria 16 soal mudah, 

12 soal sedang, dan 12 soal sukar

2) Daya Pembeda Soal

Soal yang baik memiliki kemampuan untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan 

rendah).  Perbedaan jawaban benar dari siswa yang berkemampuan rendah dengan 

siswa berkemampuan tinggi disebut Indeks Diskriminasi (D).  D diperoleh dengan 

rumus (Arikunto, 2010) sebagai berikut:

D = 
B

B

A

A

J

B

J

B
 = PA - PB

Keterangan :
J : Jumlah peserta tes
JA : Jumlah peserta kelompok atas
JB : Jumlah peserta kelompok bawah
BA : Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar
BB : Jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Penilaian daya pembeda butir soal menurut Arikunto (2010) dapat dilihat 

pada Tabel 11.

Jenis Tes Kognitif
Jumlah 

Soal Valid
Kriteria

Mudah Sedang Sukar
Hasil Try Out Pertama 16 7 4 5
Hasil Retes 24 9 8 7
Instrument Penilaian Tes Kognitif 40 16 12 12
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Tabel 11. Skala Penilaian Daya Pembeda Butir Soal.

No Nilai D Keterangan
1
2
3
4
5

Antara 0.00 sampai dengan 0.20
Antara 0.20 sampai dengan 0.40
Antara 0.40 sampai dengan 0.70
Antara 0.70 sampai dengan 1.00
Negatif

jelek (poor)
cukup (satisfactory)
baik (good)
baik sekali (excellent)
sangat jelek dan butir soal dibuang

Hasil try out uji daya beda butir soal tes kognitif disajikan pada Tabel 10. dan 

selengkapnya pada lampiran.

Tabel 12. Rangkuman Hasil Try out Uji Daya Beda.

Jenis Tes Kognitif
Jumlah 

Butir Soal 
Valid

Kriteria

Negatif Jelek Cukup Baik
Baik 
sekali

Hasil Try Out Pertama 16 0 0 12 4 0
Hasil Retes 24 0 0 18 6 0
Instrument Tes Kognitif 40 0 0 30 10 0

Try out menghasilkan 19 soal valid dari 40 butir soal yang disediakan.

Tabel 12 menunjukkan bahwa hasil uji daya beda pada 19 butir soal valid tersebut 

mempunyai indeks deskriminasi baik sebanyak 3 butir soal, cukup sebanyak 10 

butir soal, dan jelek sebanyak 6 butir soal. Try out pertama ini berarti menyisakan 

21 butir soal yang tidak valid.  Butir soal yang tidak valid yang memiliki indeks 

diskrimitif negatif atau jelek tersebut diperbaiki dengan peninjauan ulang dari 

ahli. Dua puluh satu butir soal tersebut kemudian di retest dan menghasilkan butir 

soal dengan indeks deskriminasi baik sebanyak 5 butir soal, cukup sebanyak 9

butir soal, dan jelek sebanyak 7 butir soal. Berdasar pada data tersebut dapat 

diketahui bahwa instrument penilaian hasil belajar kognitif memiliki 40 butir soal 

dengan indeks deskriminasi baik sebanyak 8 butir soal, cukup sebanyak 19 butir 

soal, dan jelek sebanyak 13 butir soal dalam penelitian.

D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini  menggunakan metode eksperimen semu (Quasi 

experimental research) karena tidak semua variabel yang relevan dapat 

dikendalikan dan dimanipulasi oleh peneliti.  Tujuan penelitian eksperimen adalah 
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untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antara variabel-

variabel dalam penelitian dengan memberi perlakuan-perlakuan tertentu pada dua 

kelompok eksperimen. Rancangan penelitian ini adalah Randomized Subjects 

Posstest Only Control Group Design yang dapat dilihat pada Tabel 13.  

Penggunaan rancangan penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol yang diambil sudah betul-betul equivalen, 

tujuan penggunaan desain ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pencapaian 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.

Tabel 13. Rancangan Penelitian Randomized Subjects Posstest Only Control 

               Group Design menurut Darmadi (2011)

Group Variabel Terikat Posttest
(R) Eksperimen X Y2

(R) Kontrol - Y2

Keterangan:

R : Random assigment (pemilihan kelompok secara random)
X : Perlakuan (treatment) yang diberikan kepada kelompok eksperimen 

  yaitu berupa pembelajaran dengan menggunakan strategi Guided   
Note Taking dengan mengoptimalkan penggunaan torso.

Y2 : Pemberian tes kemampuan berpikir kreatif yang diberikan kepada 
  kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut sama-sama 

mendapatkan perlakuan, tetapi masing-masing mendapatkan perlakuan yang 

berbeda. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran Guided   Note Taking (GNT) dan kelompok kontrol 

diberikan perlakuan pembelajaran dengan metode konvensional. Keterkaitan 

antara variabel bebas yang berupa strategi pembelajaran Guided Note Taking

(GNT) dan pendekatan konvensional terhadap variabel terikat yang berupa hasil 

belajar pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik tertuang dalam paradigma 

penelitian. Paradigma penelitian bisa dilihat pada Gambar 3.
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Keterangan :
X = Pembelajaran Biologi
X1 = Pembelajaran Biologi konvensional
X2 = Pembelajaran Biologi dengan Guided Note Taking
Y = Hasil belajar biologi siswa
Y1 = Hasil belajar biologi siswa ranah kognitif
Y2 = Hasil belajar biologi siswa ranah afektif
Y3 = Hasil belajar biologi siswa ranah psikomotor
X1Y1 = Hasil belajar biologi siswa ranah kognitif pada pembelajaran konvensional
X1Y2 = Hasil belajar biologi siswa ranah afektif pada pembelajaran konvensional
X1Y3 = Hasil belajar biologi siswa ranah psikomotorik pada pembelajaran 

konvensional
X2Y1 = Hasil belajar biologi siswa ranah kognitif dengan strategi belajar GNT
X2Y2 = Hasil belajar biologi siswa ranah afektif dengan strategi belajar GNT

X2Y3 = Hasil belajar biologi siswa ranah psikomotorik dengan strategi belajar GNT

Gambar 3. Paradigma Penelitian

E. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis perbedaan 

dua perlakuan dengan uji-t (t-test). Uji-t digunakan untuk menentukan apakah dua 

mean berbeda secara signifikan atau tidak pada suatu tingkat probabilitas yang 
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dipilih (Darmadi, 2011).  Analisis uji-t memerlukan uji prasyarat analisis yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Keseimbangan

Uji ini dilakukan pada saat kedua kelompok belum diberi perlakuan 

strategi pembelajaran yang berbeda, tujuannya untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok tersebut seimbang. Secara statistik,  apakah terdapat perbedaan mean 

yang berarti dari dua sampel yang independen. Langkah-langkah uji 

keseimbangan menurut Budiyono (2009) sebagai berikut:

a. Hipotesis

H0 : µ1 = µ2 (kedua kelompok memiliki kemampuan awal sama)

H1 : µ1 ≠ µ2 (kedua kelompok memiliki kemampuan awal berbeda)

b. Taraf signifikan (α) = 0,05

c. Statistik uji yang digunakan:

t = 	 ( − x )
1 + 1 	~	t	( + − 	2)

Keterangan : 
t : t hitung, t	( + − 	2)

: mean dari sampel kelompok eksperimenx : mean dari sampel kelompok kontrol
: ukuran sampel kelompok eksperimen	 : ukuran sampel kelompok kontrol

	 = ( − 	1) 	 +	 ( − 	1) 	+ − 	2
: Variansi

d. Daerah kritik

DK = < − 		⁄ 	 >⁄
e. Keputusan Uji

Ho ditolak jika t є DK

f. Kesimpulan

i. Kedua kelompok memiliki kemampuan awal sama jika Ho diterima 

ii. Kedua kelompok memiliki kemampuan awal berbeda jika Ho ditolak 
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2. Uji Prasyarat

Analisis kuantitatif hipotesis dapat menggunakan statistik parametris dan 

statistik nonparametris.  Syarat untuk statistik parametris salah satunya adalah 

berdistribusi normal (Sugiyono, 2011).  Berdasarkan pernyataan tersebut maka 

sebelum menguji hipotesis, harus dilakukan uji prasyarat untuk menentukan  

statistik uji hipotesis yang akan kita gunakan. Umumnya uji prasyarat yang 

digunakan untuk uji komparasi dua sampel adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data hasil belajar 

pada ranah kognitif, psikomotorik dan afektif untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan α = 0,050 dan dibantu 

program SPSS 16.  H0 dinyatakan bahwa berdistribusi normal.  H1 dinyatakan 

bahwa data tidak berdistribusi normal.  Jika nilai sig. dari uji normalitas lebih 

besar dari α (sig > 0,050) maka H0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa data 

terdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Perhitungan uji homogenitas pada 

penelitian ini menggunakan uji Levene’s. Homogenitas data hasil belajar pada 

ranah kognitif, psikomotorik dan afektif menggunakan uji Levene’s dengan α = 

0,050 dan dibantu program SPSS 16. H0 dinyatakan bahwa tiap kelas memiliki 

variansi yang sama (Homogen). H1 dinyatakan bahwa tiap kelas tidak memiliki 

variansi yang sama. Keputusan untuk uji ini adalah jika nilai sig. dari uji 

normalitas lebih besar dari α (sig.> α) maka H0 diterima sehingga dapat dikatakan 

bahwa data homogen (Muhidin dan Abdurahman, 2009). Data yang diharapkan 

adalah data dengan variansinya homogen.
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3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini adalah uji generalisasi perbandingan nilai 

rata-rata data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara 

acak (Sugiyono, 2011). Hipotesis nihil/nul (Ho) dalam penelitian ini menyebutkan 

bahwa tidak ada perbedaan antara penerapan strategi pembelajaran Guided Note 

Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso dengan metode ceramah 

bervariasi terhadap hasil belajar biologi siswa kelas XI SMA Negeri Kebakkramat 

tahun pelajaran 2011/2012. H1 menyebutkan bahwa ada perbedaan antara 

penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso dengan metode ceramah bervariasi terhadap 

hasil belajar biologi siswa kelas XI SMA Negeri Kebakkramat tahun pelajaran 

2011/2012. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis komparatif dua sampel 

yang independen dengan uji-t yang dibantu dengan program SPSS 16. Uji 

hipotesis ini adalah uji generalisasi rata-rata data dua sampel yang tidak 

berkorelasi berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel yang 

independen atau perbandingan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang 

dipilih secara acak (Sugiyono, 2011).

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan hipotesis adalah 

tingkat signifikasi (α): 0,05.  H0 ditolak jika signifikasi probabilitas (sig) < α 

(0,050).  Hal ini berarti jika signifikasi probabilitas (sig) < 0,050 maka hipotesis 

nihil (H0) ditolak dan sebaliknya jika signifikasi probabilitas (sig) > 0,050 maka 

hipotesis nihil diterima.

F. Prosedur Penelitian

Merujuk pada Suwarto (2007) tentang rancangan penelitian  Posttest Only 

Control Design, dapat disusun prosedur operasional penelitian, yaitu perencanaan, 

perlakuan, dan analisis data. Secara terperinci prosedur penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 14.
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Tabel 14. Prosedur Penelitian

Tahap Langkah-langkah Prosedur operasional
Perencanaan Penyusunan proposal

Pembuatan RPP

Penyusunan instrument 
dan validasinya

Penyusunan perangkat ajar yang 
digunakan dalam tahap perlakuan.  
Tahap perencanaan meliputi penyusunan 
proposal penelitian, mempersiapkan 
perangkat pembelajaran berupa rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 
silabus yang mengimplementasikan 
strategi pembelajaran Guided Note 
Taking serta mempersiapkan instrumen 
berupa perangkat pengumpulan data.

Perlakuan Penerapan strategi 
pembelajaran Guided 
Note Taking dengan 

mengoptimalkan 
penggunaan alat peraga

Posttest

Tahap perlakuan adalah tahap pemberian 
perlakuan terhadap subjek penelitian 
sekaligus tahap dimana peneliti 
mengambil data sebanyak-banyaknya 
dari subjek penelitian. Tahap ini meliputi 
pengadaan kegiatan belajar mengajar 
(KBM) di kelas eksperimen (XI. IPA 2) 
dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Guided Note Taking
dengan mengoptimalkan penggunaan 
torso dan penerapan metode 
pembelajaran ceramah bervariasi pada 
kelas kontrol (XI. IPA 3).  Pada saat 
pembelajaran berlangsung, terdapat 
empat orang observer dalam kelas, dua 
orang observer melakukan observasi 
keterlaksanaan aspek dan langkah 
strategi pembelajaran Guided Note 
Taking dengan mengoptimalkan 
penggunaan alat peraga dan dua orang 
observer lain mengamati hasil belajar 
psikomotorik dengan menggunakan 
lembar observasi. Setelah itu diadakan 
postes untuk mendapatkan nilai postes 
yang digunakan dalam analisis data.

Analisis Organisasi data

Analisis data

Kesimpulan dan 
pelaporan

Tahap analisis dilakukan setelah 
mendapatkan data. Analisis dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS 16. 
Tahap ini dilakukan sampai dengan 
penyusunan laporan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan 

torso terhadap hasil belajar biologi. Strategi pembelajaran Guided Note Taking 

(GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan alat peraga diterapkan di kelompok 

eksperimen yaitu kelas XI.IPA 2. Kelompok kontrol yaitu kelas XI.IPA 3

diterapkan metode pembelajaran ceramah bervariasi. Dari perlakuan yang berbeda 

tersebut akan didapatkan ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran 

Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso terhadap 

hasil belajar biologi siswa di SMA Kebakkramat tahun ajaran 2011/2012.

Data penelitian berupa nilai posttest siswa yang diambil setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Dua nilai posttest yaitu dari kelompok kontrol dan 

eksperimen dianalisis secara statistik menggunakan uji-t. Uji-t digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara nilai kelompok 

kontrol dengan nilai kelompok eksperimen (Hartono, 2010). Nilai signifikan 

menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran Guided Note 

Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso terhadap hasil belajar 

biologi siswa di SMA Kebakkramat tahun ajaran 2011/2012.

Pengambilan data hasil belajar ranah kognitif menggunakan teknik tes

dalam bentuk pilihan ganda. Teknik tes digunakan untuk mengukur peningkatan 

hasil belajar siswa (Riduwan, 2004). Pengambilan data hasil belajar biologi ranah 

afektif menggunakan angket dan lembar observasi. Pengambilan data hasil belajar 

biologi ranah psikomotor menggunakan lembar observasi. Data penelitian 

diperoleh dari dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen. Kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen masing-masing terdiri dari 36 siswa. Hasil 

penelitian berupa deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan 

disampaikan sebagai berikut :
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A. Deskripsi Data

1. Deskripsi Data Hasil Belajar Biologi 

a. Diskripsi Data Hasil Belajar Biologi Ranah Kognitif

Data hasil belajar kognitif didapatkan dari test menggunakan soal 

pilihan ganda setelah pembelajaran (posttest). Soal test terdiri dari 40 butir soal 

yang mencakup tingkat kesulitan C1 sampai dengan C6. Secara lengkap data 

hasil belajar kognitif dapat dilihat di lampiran dan secara ringkas dapat dilihat 

pada tabel 15.

Tabel 15. Hasil Belajar  Biologi Ranah Kognitif 

Merujuk pada Tabel 15. sebagai kelompok eksperimen adalah kelas 

XI.IPA 2 dan kelompok kontrolnya adalah kelas XI.IPA 3 SMA Negeri 

Kebakkramat. Rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol. Rata-rata kelompok eksperimen adalah 77,29 sedangkan kelompok 

kontrol 71,38. Variance kelompok eksperimen adalah 24,42 dan variance 

kelompok kontrol adalah 31,94. Standart deviasi kelompok eksperimen adalah 

4,94 dan standart deviasi kelompok kontrol yaitu 5,65. 

Tabel 15. menunjukan bahwa rata-rata nilai kognitif siswa pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol.  Variansi dan 

standar deviasi kelompok eksperimen lebih rendah daripada kelompok 

kontrol, keadaan ini menunjukan bahwa  tingkat keragaman atau variabilitas 

nilai pada kelompok eksperimen lebih kecil atau lebih homogen daripada 

kelompok kontrol (Sudijono, 2006).  Nilai maksimum dan minimum pada 

kelompok eksperimen menunjukan hasil yang lebih tinggi dibandingkan 

kelompok kontrol.  Median atau nilai tengah pada kelompok eksperimen juga 

lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Berdasar atas hasil tersebut maka 

secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar kognitif pada kelompok 

eksperimen secara deskriptif lebih baik daripada kelompok control.

Deskripsi Eksperimen Kontrol

Mean 77,29 71,38
StDev 4,94 5,65
Variance 24,42 31,94
Minimum 67,50 60,00
Median 77,50 70,00
Maximum 85,00 82,50
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b. Hasil Belajar  Biologi Ranah Afektif

Data hasil belajar afektif didapatkan dari pemberian angket setelah 

pembelajaran.  Angket terdiri dari 60 item pernyataan yang mencakup jenjang 

A1 sampai dengan A5 dengan ketentuan skala Likert dengan lima respon.  

Secara lengkap data hasil belajar afektif dapat dilihat pada Lampiran dan 

secara ringkas distribusi serta deskripsi data nilai hasil belajar afektif 

disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Deskripsi Hasil Belajar Biologi Ranah Afektif

Deskripsi Eksperimen Kontrol

Mean 74,08 71,38
StDev 6,34 5,43
Variance 40,30 29,49
Minimum 60,00 60,00
Median 75,89 76,79
Maximum 85,00 85,00

Tabel 16. menunjukkan rata-rata kelompok kontrol adalah 71,38 dan 

kelompok eksperimen adalah 74,08. Standart deviasi kelompok kontrol adalah 

5,43 dan kelompok eksperimen adalah 6,34. Standar deviasi dan variansi pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol, artinya tingkat 

keragaman pada kelompok eksperimen lebih besar atau data kurang homogen 

(Sudijono, 2006). Nilai maksimum pada kelompok eksperimen menunjukan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Variance kelompok 

eksperimen adalah 40,30 dan variance kelompok kontrol yaitu 29,49. Median 

atau nilai tengah pada kelompok eksperimen juga lebih tinggi dibandingkan 

kelompok kontrol. Berdasar atas hasil tersebut maka secara umum dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar ranah afektif pada kelompok eksperimen secara 

deskriptif lebih baik daripada kelompok kontrol.

c. Hasil Belajar  Biologi Ranah Psikomotor 

Data hasil belajar biologi ranah psikomotor didapatkan menggunakan 

lembar observasi. Secara lengkap hasil pengukuran hasil belajar psikomotor 

dapat dilihat pada lampiran. Hasil perhitungan secara sederhana dapat dilihat 

pada Tabel 17.
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Tabel 17. Deskripsi Hasil Belajar Psikomotor

Tabel 15. menampilkan nilai psikomotor siswa dari kelompok 

eksperimen dan kontrol. Rata-rata kelompok kontrol adalah 69,75 sedangkan 

rata-rata kelompok eksperimen adalah 73,25.  Variance kelompok eksperimen 

adalah 60,99 dan variance kelompok kontrol adalah 32,93. Standart deviasi 

kelompok eksperimen adalah 7,80 dan standar deviasi kelompok kontrol adalah 

5,73. Tabel 15 menunjukan bahwa rata-rata nilai psikomotor siswa pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol.  Standar deviasi 

dan variansi pada kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol, artinya tingkat keragaman pada kelompok eksperimen lebih besar atau 

data kurang homogen (Sudijono, 2006).  Median atau nilai tengah pada 

kelompok eksperimen juga lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol.  

Berdasar atas hasil tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar psikomotorik pada kelompok eksperimen secara deskriptif lebih baik 

daripada kelompok kontrol.

2. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Salah satu syarat uji-t adalah data berdistribusi normal.  Data yang 

berdistribusi normal atau tidak dapat diuji dengan uji normalitas.  H0

dinyatakan bahwa berdistribusi normal.  H1 dinyatakan bahwa data tidak 

berdistribusi normal.  Uji normalitas data hasil belajar pada ranah kognitif, 

psikomotorik dan afektif untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan α = 0,050 dan dibantu program 

SPSS 16.   Jika nilai Sig. dari uji normalitas lebih besar dari α (Sig.>0,050) 

dan nilai Lliliefors<Ltabel(α,n) maka H0 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa 

data terdistribusi normal (Budiono, 2009; Muhidin dan Abdurahman, 2009).  

Deskripsi Eksperimen Kontrol
Mean 73,25 69,75
StDev 7,80 5,73
Variance 60,99 32,93
Minimum 50,00 60,00
Median     75,00 70,00
Maximum 85,00 83,00
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Rangkuman hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 18. dan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 18. Uji Normalitas Setiap Kelompok

Ranah
Hasil Belajar

Kelompok
Shapiro-Wilk Ltabel

(0.5,36)
Sig. Keputusan

Statistic L Df Sig.

Kognitif Kontrol 0.141 36 0.055 0.147 >0.050 H0 diterima
Eksperimen 0.141 36 0.053 0.147 >0.050 H0 diterima

Psikomotorik Kontrol 0.143 36 0.063 0.147 >0.050 H0 diterima
Eksperimen 0.141 36 0.054 0.147 >0.050 H0 diterima

Afektif Kontrol 0.140 36 0.051 0.147 >0.050 H0 diterima
Eksperimen 0.145 36 0.072   0.147 >0.050 H0 diterima

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil uji normalitas hasil belajar pada Tabel 16 menunjukan bahwa 

nilai Sig.> 0,050 dan nilai Lliliefors<Ltabel(α,n) pada kelompok kontrol maupun 

kelompok eksperimen, sehingga H0 diterima dan dapat dinyatakan bahwa 

nilai hasil belajar baik pada ranah  pada ranah kognitif, psikomotorik 

maupun afektif berdistribusi normal.

a. Uji Homogenitas

Syarat lain dari uji-t adalah data yang digunakan adalah data yang 

homogen. Homogen berarti bahwa data antar kelompok eksperimen dan 

kontrol mempunyai variansi yang sama atau homogen. Digunakan uji

Levene’s untuk mengetahui apakah data homogen atau tidak. Kriteria 

keputusan ujinya jika hasil uji Levene’s menunjukkan p-Value yang lebih 

besar dari α (0,05) maka dikatakan homogen, sebaliknya jika p-Value lebih 

kecil dari α maka dinyatakan tidak homogen. Di bawah ini adalah Tabel 19. 

hasil uji homogenitas pada data hasil belajar biologi.

Tabel 19. Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Biologi Siswa

Ranah
Levene’s

Statistic (F)
df1 df2

Levene’s
Sig.

F(0.05;1,70) Sig. Keputusan

Kognitif 0.776 1 70 0.381 3.98 >0.050 H0 diterima
Psikomotorik 3.329 1 70 0.072 3.98 >0.050 H0 diterima
Afektif 1.272 1 70 0.263 3.98 >0.050 H0 diterima
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Pengolahan data pada Tabel 18. tersebut menunjukan bahwa nilai 

Sig.>0,050 dan nilai Flevene’s < Ftabel(0,5;1,62), sehingga H0 diterima.  Hal ini 

menunjukan bahwa nilai hasil belajar pada kelompok kontrol dan eksperimen

memiliki variansi yang sama atau tidak berbeda nyata baik pada ranah 

kognitif, psikomotorik maupun afektif, sehingga nilai hasil belajar dapat 

dinyatakan bersifat homogen.

3. Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji-t. 

Persyaratan uji-t yaitu uji normalitas dan homogenitas telah terpenuhi. Data 

sampel populasi harus berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama.

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan hipotesis adalah 

tingkat signifikasi (α) : 0,05, yaitu H0 ditolak jika signifikasi probabilitas (sig) < α 

(0,05). Hal ini berarti jika signifikasi probabilitas (sig) < 0,05 maka hipotesis nihil 

(H0) ditolak dan sebaliknya jika signifikasi probabilitas (sig) > 0,05 maka 

hipotesis nihil diterima.

a. Uji Hipotesis 

Hipotesis tertulis adanya pengaruh strategi pembelajaran Guided Note Taking 

(GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso terhadap hasil belajar 

biologi siswa SMA Negeri 1 Kebakkramat. Hasil belajar tersebut meliputi 

hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing dari hasil 

belajar tersebut akan diuji apakah strategi pembelajaran Guided Note Taking 

(GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso berpengaruh terhadap 

ketiganya. 

1)  Hasil Belajar Biologi Ranah Kognitif

Dilakukan pengujian pengaruh strategi pembelajaran Guided Note 

Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso terhadap hasil 

belajar biologi ranah kognitif. H0 menunjukkan bahwa strategi pembelajaran 

Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan alat peraga 

tidak berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif. HA

menunjukkan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso berpengaruh terhadap hasil belajar biologi 
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ranah kognitif. Hasil perhitungan berdasarkan lampiran dan disusun secara 

sederhana dalam Tabel 20.

Tabel 20. Hasil Uji Pengaruh GNT (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan alat peraga terhadap Hasil Belajar Kognitif.

Variabel t Df Sig t tabel Keterangan Keputusan 
Uji

Hasil Belajar 
Kognitif

4,717 70 0.000 1,994 thitung > t(α,df)

sig < 0,050
H0 ditolak,
Terdapat 

Perbedaan

Tabel 20 menunjukkan keputusan uji H0 ditolak berarti terdapat 

perbedaan perolehan nilai kognitif antara kelompok kontrol dengan kelompok 

eksperimen. Rata-rata nilai kognitif siswa kelompok eksperimen lebih tinggi 

daripada siswa kelompok kontrol. Rata-rata menunjukkan strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan alat peraga lebih baik daripada strategi pembelajaran 

konvensional dengan ceramah bervariasi. Strategi pembelajaran Guided Note 

Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso berpengaruh 

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif.

2)   Hasil Belajar Biologi Ranah Afektif

H0 menunjukkan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT)

dengan mengoptimalkan penggunaan alat peraga tidak berpengaruh terhadap 

hasil belajar biologi ranah afektif. HA menunjukkan strategi pembelajaran

Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso 

berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah afektif. Hasil perhitungan 

secara ringkas disusun dengan ringkas dalam Tabel 19.

Tabel 21. Hasil Uji Pengaruh GNT+alat peraga terhadap Hasil Belajar Afektif

Variabel t df Sig t tabel Keterangan Keputusan Uji
Hasil Belajar 

Afektif
2,773 70 0.007 1,994 thitung > t(α,df)

sig < 0,050
H0 ditolak,
Terdapat 

Perbedaan
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Tabel 21. menunjukkan bahwa keputusan uji H0 ditolak yang berarti 

terdapat perbedaan rata-rata perolehan nilai afektif siswa kelompok kontrol 

dengan kelompok eksperimen. Maka strategi pembelajaran Guided Note 

Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso berpengaruh 

terhadap hasil belajar biologi ranah afektif.

3)   Hasil Belajar Biologi Ranah Psikomotor

Uji hipotesis terakhir adalah adanya pengaruh strategi Guided Note 

Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan alat peraga terhadap hasil 

belajar biologi ranah psikomotor. H0 menunjukkan bahwa strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan alat peraga tidak berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah 

psikomotor. HA menunjukkan strategi Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso berpengaruh terhadap hasil belajar biologi 

ranah psikomotor. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran  dan 

secara singkat disusun dalam tabel 22.

Tabel 22. Hasil Uji Pengaruh GNT + alat peraga Terhadap Hasil Belajar Psikomotor.

Variabel t Df Sig t tabel Keterangan Keputusan 
Uji

Hasil Belajar 
Psikomotor

2,167 70 0,034 1,994 thitung > t(α,df)

sig < 0,050
H0 ditolak,
Terdapat 

Perbedaan

Dari hasil perhitungan pada Tabel 22. dapat diketahui bahwa H0

ditolak yang berarti terdapat perbedaan rata-rata nilai psikomotor antara 

kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Rata-rata kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kelompok control. Strategi pembelajaran 

Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso lebih 

baik daripada metode konvensional dengan ceramah bervariasi. Strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan alat peraga berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah 

psikomotor.
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B. Pembahasan Hasil Analisis Data

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa strategi Guided Note Taking 

(GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan alat peraga berpengaruh terhadap 

hasil belajar kognitif, psikomotor, dan afektif. Hal tersebut disebabkan oleh 

banyak hal, berikut dibahas beberapa hal yang menyebabkan strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan 

alat peraga berpengaruh berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah afektif.

Penerapan strategi Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso dikontrol melalui lembar observasi. Hasilnya menunjukkan 

bahwa strategi Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan 

torso telah dilaksanakan dengan predikat baik. Hal tersebut berarti  guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai sintaks Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso. Pelaksanaan aktivitas siswa mendukung 

kegiatan pembelajaran sehingga strategi Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso terlaksana dengan baik. 

Hasil angket sikap siswa terhadap Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso yang menunjukkan bahwa  sebagian besar 

siswa sangat setuju dengan pernyataan yang mendukung pembelajaran Guided 

Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso. Sebagian besar 

siswa yang menjawab setuju dan hanya sebagian kecil siswa menjawab tidak 

setuju. Salah satu pernyataan yang diajukan adalah pernyataan yang menunjukkan 

ketertarikan siswa terhadap Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso. Dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa tertarik dengan 

strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso.

Penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso lebih memotivasi siswa dalam belajar biologi. 

Berdasarkan angket siswa merasa termotivasi untuk belajar biologi ketika 

diterapkan strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso. Siswa menyatakan bahwa strategi 
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pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan 

torso ingin diterapkan pada materi biologi yang lain.

Pengaruh strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso terhadap hasil belajar akan dibahas lebih

lanjut. Pembahasan dilakukan secara terpisah terhadap kedua hipotesis. 

Pembahasan untuk pengaruh Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso terhadap hasil belajar  meliputi tiga ranah hasil belajar yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas control 

menggunakan tambahan media berupa video pembelajaran. Hasil pembelajaran 

meningkat juga dikarenakan guru menggunakan  video pembelajaran sesuai 

dengan beberapa hasil penelitian yang menguatkan. Purwanto (2010) 

menyimpulkan bahwa penggunaan video membantu meningkatkan hasil belajar. 

Menurut Alfianto (2010) bahwa penggunaan media VCD kiranya dapat dijadikan 

salah satu alternatif dalam pemilihan media pembelajaran, karena telah terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulan yang diperoleh Safrudin 

(2010) dari penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar alat ukur 

dan teknik pengukuran siswa adalah : (1) pada ranah koginitif video pembelajaran 

lebih efektif daripada media proyeksi diam; (2) pada aspek pengetahuan video 

pembelajaran lebih efektif daripada media proyeksi diam; (3) pada apek pemahaman 

video pembelajaran lebih efektif daripada media proyeksi diam; (4) pada aspek 

penerapan video pembelajaran tidak lebih efektif daripada media proyeksi diam.

Jatmoko (2010) menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan media 

video berbeda (lebih baik) dibandingkan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan

media video pembelajaran pada mata pelajaran IPA di kelas IV SDN I dan III Tasik 

madu Trenggalek. Hal ini dapat diketahui dari nilai jumlah skor dari masing-masing 

kelas yaitu, 1650 pada kelas eksperimen dan 1510 pada kelas kontrol sedangkan dari 

nilai rata-rata hasil belajar dari masing-masing kelas yaitu  86,84 pada kelas 

eksperimen dan 79,47 pada kelas kontrol pada taraf signifikan 0,05. Firlanasari

(2010) menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan media video berbeda 

(lebih baik) dibandingkan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media video 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA di kelas IV SDN Gedangan 2 Malang. Hasil 
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penelitian Silvani (2010) menunjukkan bahwa pemanfaatan media timeline video 

pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 

Gunung Jati 01 Kec. Jabung Kab. Malang. 

Hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar, dimanapun siswa 

berada mereka mempunyai kesempatan untuk belajar dan memahami sesuatu. 

Karena itu belajar berlangsung terus-menerus berdasarkan pengalaman, pergaulan, 

dan komunikasi dengan orang lain (Slameto, 1995). Hasil belajar merupakan 

kesatuan dari tiga ranah yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. 

Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor merupakan kesatuan yang tidak mungkin 

dipisahkan. Siswa berpikir dengan pengetahuan kognitif, kemudian diapresiasikan 

dengan tindakan (psikomotor). Dampaknya siswa mampu bersikap sesuai dengan 

aktivitas psikomotornya. Strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT)

dengan mengoptimalkan penggunaan torso berupaya membelajarkan siswa untuk 

mengkonstruk kemampuanya sehingga hasil belajar yang didapat lebih optimal. 

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Guided Note 

Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso mempengaruhi hasil 

belajar kognitif, psikomotor, dan afektif. Hasil belajar kognitif diperoleh dari hasil 

tes pilihan ganda, hasil belajar psikomotor didapatkan dari lembar observasi dan 

hasil belajar afektif diperoleh dari angket dan LO. Berikut pembahasan dari ranah 

kognitif, psikomotor, dan afektif.

a. Hasil Belajar Ranah Kognitif

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pembelajaran Guided Note 

Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan alat peraga berpengaruh 

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif. Secara statistik maka H0 ditolak 

dan diputuskan bahwa strategi Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif. 

Dilihat dari perolehan nilai dari dua kelompok siswa, kelompok eksperimen 

mendapatkan nilai lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Hal ini didukung 

dengan penelitian Pratisara (2011) yang menyatakan bahwa Guided Note 

Taking meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif.
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Hasil penelitian tindakan kelas oleh Umiasih (2011) menguatkan hasil 

uji hipotesis penelitian ini. Peningkatan prosentase hasil belajar (ranah 

kognitif) siswa sebesar 82,3 %. Penelitian yang relevan dengan hasil penelitian 

ini yaitu dari Muttaqien (2010). Hasil menunjukkan bahwa penerapan strategi 

Guided Note Taking cukup membantu guru dalam proses pembelajaran di 

kelas. Hal ini ditandai dengan peningkatan kemampuan kognitif siswa melalui 

perbandingan nilai pre-test dan post-test. Strategi Guided Note Taking pun 

dianggap menyenangkan, mendukung dan membantu penyerapan materi 

pembelajaran pada bab-bab atau materi tertentu karena strategi ini melibatkan 

siswa secara aktif selama penjelasan materi yang disampaikan oleh guru 

berlangsung (Makany, 2012).

Jumiko (2012), ada pengaruh penggunaan strategi Guided Note Taking 

dan Information Search terhadap hasil belajar keanekaragaman hayati siswa 

kelas X SMA Negeri I Kemusu Tahun ajaran 2011/2012. Hasil belajar siswa 

pada penelitian ini ditekankan pada perbedaan hasil belajar kognitif. 

     Hasil belajar kognitif merupakan pengetahuan siswa yang didapatkan 

setelah mengikuti proses belajar. Hasil belajar kognitif dapat diasumsikan 

sebagai tingkat pemahaman atau penguasaan siswa terhadap konsep yang telah 

dipelajari. Pemahaman itu tercermin pada hasil tes kognitif yang dilaksanakn 

setelah pembelajaran berlangsung. Menurut Anderson (2010) hasil belajar 

kognitif dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi 

pengetahuan. Dalam penelitian ini hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar 

dari dimensi proses kognitif yang meliputi C1 sampai dengan C6, yaitu 

mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mencipta. Hasil 

tes menujukkan bahwa rata-rata hasil belajar kognitif kelompok eksperimen 

lebih baik dibanding kelompok kontrol.

Tahap pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso dilaksanakan tes individual untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Tes 

individual dilaksanakan akhir untuk mengetahui perkembangan kognitif siswa. 

Tes individual berfungsi sebagai kontribusi nilai individu dalam kelompok.
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b. Hasil Belajar Biologi Ranah Afektif

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai–nilai, interes, apresiasi 

(penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial.  Indikator afektif dalam 

pembelajaran IPA merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa 

melakukan proses pembelajaran yang berkaitan dengan sikap ilmiah. Sikap 

ilmiah tersebut antara lain jujur, teliti, disiplin, terbuka, objektif, dan tanggung 

jawab. Rustaman (2005) menyatakan dalam pembelajaran sains tidak hanya 

menghasilkan produk dan proses, tetapi juga sikap. 

Hasil belajar afektif diperoleh melalui dua cara yaitu dengan angket 

dan lembar observasi.  Penilaian melalui angket diharapkan mampu mengukur 

afektif siswa secara internal.  Sedangkan penilaian melalui lembar observasi 

oleh observer diharapkan mampu mengukur afektif siswa secara eksternal. 

Hasil analisis statistik menunjukkan H0 ditolak dan diputuskan bahwa 

strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah afektif. 

Hasil belajar biologi ranah afektif dari kelompok kontrol dan eksperimen 

berbeda jauh dari deskripsi data yang dapat kita lihat. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa kemampuan afektif siswa kelompok kontrol dengan 

eksperimen setara. Temuan tersebut setelah dianalisis menghasilkan keputusan 

bahwa pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso berpengaruh terhadap hasil belajar afektif siswa. 

Rahmani dan Sagedhi (2011) menerangkan bahwa salah satu strategi 

yaitu catatan terbimbing diyakini meningkatkan kualitas pembelajaran baik 

lisan maupun tertulis. Strategi GNT berguna dalam mempelajari isi pelajaran, 

mengembangkan keterampilan bahasa, dan bahan dalam mengerjakan tugas-

tugas belajar pada umumnya. Rumiasih (2011) dalam penelitianya 

mengungkapkan rata-rata nilai afektif dari siklus pertama hingga siklus ketiga 

yaitu menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Guided Note 

Taking dengan media torso dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa 

kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura.
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Strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan alat peraga berpengaruh terhadap nilai hasil 

belajar afektif siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nilai afektif tersebut 

dikelompokkan menjadi karakter dan keterampilan social. Nilai-nilai yang 

termasuk dalam karakter adalah jujur dalam menuliskan hasil pemebelajaran 

dari guru dan menjawab soal posttest. Teliti saat mengisi hand out catatan 

terbimbing dari guru. Disiplin dalam mengikuti pelajaran. Jujur dalam mengisi 

hand out catatan terbimbing dari guru dan menjawab soal posttest.

Keterampilan sosial berupa sikap bersedia bekerja sama dalam 

kelompok juga diharapkan tertanam selain nilai dan sikap tersebut. Sikap 

tersebut diharapkan akan tertanam dalam diri siswa setelah pembelajaran 

strategi Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan penggunaan torso 

dilaksanakan. Menghargai dan tidak mencela pendapat dari teman lain jika ada 

yang mengungkapkan idenya.

c. Hasil Belajar Biologi Ranah Psikomotor

Hasil analisis menunjukkan H0 ditolak dan diputuskan bahwa strategi 

pembelajaran strategi Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah psikomotor. 

Keputusan uji tersebut didukung oleh perolehan nilai yang di dapatkan oleh 

kelompok kotrol dan eksperimen. Perolehan nilai kelompok eksperimen lebih 

tinggi daripada kelompok kontrol. Perolehan nilai tersebut dapat diasumsikan 

bahwa strategi pembelajaran strategi Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso dapat melatih keterampilan psikomotor 

siswa sehingga mendapatkan nilai yang tinggi. 

Hasil belajar psikomotor ditunjukkan dengan keterampilan manual yang 

terlihat pada siswa dalam kegiatan pengamatan. Keterampilan manual 

diantaranya adalah terampil menggunakan alat peraga ketika pelajaran 

berlangsung, cermat melihat dan mengidentifikasi berbagai macam organ 

sistem ekskresi manusia dan terampil menyimpulkan hasil pelajaran yang 

didapat melalui hand out. Hierarki keterampilan psikomotor tersebut dimulai 

dari gerakan reflek pada tingkat rendah dan gerak yang dilatihkan pada tingkat 
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tertinggi seperti gerakan-gerakan yang terjadi ketika menggunakan alat

(Yulaelawati, 2004). 

Gerak yang dilatihkan merupakan gerakan pada tingkatan paling tinggi, 

yaitu gerak yang dilakukan melalui proses latihan sebelumnya. Gerakan ini 

terjadi ketika siswa mengkomunikasikan hasil pengamatanya terhadap torso 

sistem ekskresi pada manusia. Mereka menunjukkan gerkan tangan, mimik, 

dan lisan yang terkoordinasi dengan baik sehingga menghasilkan komunikasi 

yang baik ketika di depan kelas.

Kegiatan pembelajaran strategi Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso yang digambarkan dengan penjelasan di 

atas, dapat melatih keterampilan psikomotor siswa. Keterampilan tersebut 

dapat terlatih karena dalam kegiatan pembelajaran siswa menggunakan alat

peraga yaitu torso. Siswa dapat mengidentifikasi organ sistem ekskresi pada 

manusia dengan melepas dan memasang kembali torso tersebut, mencermati 

perbedaan dengan memegang, meraba objek, dan menuliskan hasilnya pada 

handout terbimbing mereka. Siswa yang terampil menggunakan menggunakan 

torso akan terlihat dari bagaimana cara dia mengamati torso secara seksama. 

Siswa yang cermat mengidentifikasi torso dapat dilihat dari handout yang diisi.

Lopiccolo (2011) menerangkan bahwa siswa yang diberikan catatan 

terbimbing dapat menangkap informasi dari guru selama ceramah berlangsung 

dan menggunakanya untuk belajar dalam menghadapi ujian. Catatan 

terbimbing selama pembelajaran membantu pemahaman siswa. Collingwood 

and Hughes (2002) menambahkan bahwa penggunaan catatan terbimbing 

membantu siswa lebih berkonsentrasi dalam menerima materi pelajaran karena 

kemungkinan besar siswa merasa bingung dengan pengaplikasian berbagai 

macam strategi pembelajaran. 

Ilma (2011) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) semakin meningkat. Hal ini terbukti 

saat selama proses pembelajaran. Siswa yang biasanya takut mengeluarkan 
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pendapat menjadi berani dan siswa yang tidak mau bekerjasama menjadi mau. 

Hasil belajar mengalami peningkatan sebesar 50,74%.

Strategi pembelajaran strategi Guided Note Taking (GNT) dengan 

mengoptimalkan penggunaan torso melatih keterampialn psikomotor siswa. 

Pemberian hand out terbimbing oleh guru dengan mengosongkan  point-point 

penting yang menuntun siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan terhadap 

torso. Hand out berisi wacana yang merangsang siswa untuk melakukan 

pengamatan torso dan mengasah keterampilan manualnya. 
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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh strategi pembelajaran 

Guided Note Taking (GNT) terhadap hasil belajar biologi dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Strategi pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa SMA Negeri 

Kebakkramat tahun ajaran 2011/2012.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai strategi pembelajaran Guided Note 

Taking (GNT), torso dan hasil belajar biologi

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan memberikan catatan 

terbimbing atau Guided Note Taking (GNT) kepada siswa yang mampu 

meningkatakan hasil belajar biologi siswa.

C. Saran

1. Guru

a. Guru mata pelajaran biologi diharapkan mampu menerapkan strategi 

pembelajaran Guided Note Taking (GNT) dengan mengoptimalkan 

penggunaan torso sehingga target hasil belajar biologi dapat tercapai dan 

siswa mampu memaknai secara maksimal materi pelajaran biologi.
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b. Guru mata pelajaran biologi diharapkan dapat membimbing catatan siswa 

agar lebih efektif dan akurat sehingga dapat digunakan untuk belajar secara 

efisien.

c. Guru mata pelajaran biologi diharapkan lebih banyak menggunakan alat 

peraga pembelajaran torso untuk menjelaskan materi pelajaran yang masih 

bersifat abstrak agar pelajaran lebih mudah diterima oleh siswa.

d. Guru  mata pelajaran biologi disarankan    untuk  menyusun    strategi    

pembelajaran  yang menyenangkan dan sesuai untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa  yang masih  kurang.

2. Peneliti

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan strategi pembelajaran 

Guided Note Taking (GNT)  dengan mengoptimalkan penggunaan torso terhadap 

hasil belajar biologi yang lebih luas dan mendalam.
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