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ABSTRAK 

 

Diska Asani. EFEKTIVITAS STRATEGI PEMBELAJARAN MURDER 

TERHADAP PARTISIPASI DAN KEMAMPUAN BERPIKIR ANALITIS 

SISWA SMA NEGERI 1 GOMBONG PADA MATA PELAJARAN 

BIOLOGI. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2012. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Efektivitas 

penggunaan strategi MURDER terhadap partisipasi siswa; 2) Efektivitas 

penggunaan strategi MURDER terhadap kemampuan berpikir analitis siswa SMA 

Negeri 1 Gombong pada mata pelajaran biologi. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen (eksperimen 

semu) dengan menggunakan desain penelitian Posttest-Only Control Group 

Design. Strategi pembelajaran MURDER sebagai variabel bebas, partisipasi dan 

kemampuan berpikir analitis sebagai variabel terikat. Sampel pada penelitian ini 

terdiri dari dua kelas, yaitu kelas X.4 sebagai kelas kontrol dan kelas X.1 sebagai 

kelas ekperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap 

SMA Negeri 1 Gombong tahun ajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel 

dengan Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan hasil partisipasi siswa 

dengan menggunakan lembar observasi dan teknik pengumpulan hasil 

kemampuan berpikir analitis siswa dengan menggunakan metode tes tertulis. 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan uji t. 

Hasil dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Strategi 

MURDER efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa; 2) Strategi MURDER 

efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa SMA Negeri 1 

Gombong pada mata pelajaran biologi. 

 

Kata Kunci: Strategi MURDER, Partisipasi, Kemampuan Berpikir Analitis. 
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ABSTRACT 

 

Diska Asani. THE EFFECTIVENESS OF MURDER LEARNING 

STRATEGY TOWARD STUDENTS’ PARTICIPATION AND 

ANALYTICAL THINKING ABILITY ON BIOLOGY LESSON OF SMA 

NEGERI 1 GOMBONG. Thesis. Surakarta: Biology Education Department of 

Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta, 
May 2012. 

The aims of the research were to find out: 1) the effectiveness of 

MURDER learning strategy toward students’ participation; 2) the effectiveness of 

MURDER learning strategy toward students’ analytical thinking ability on 

biology lesson of SMA Negeri 1 Gombong. 

This research is a quasi experiment using posttest-only-controlled-group 

design. MURDER learning strategy was used as independent variable while the 

students’ participation and students’ analytical thinking ability was used as the 

dependent variable. Samples are taken from two classes, which are X.4 as 

controlled class and X1 as experiment class. The population of this research is all 

students of grade X of SMA Negeri 1 Gombong. The technique to get the sample 

was Cluster Random Sampling. The technique for collecting data of student’ 

participation was done through observation sheet and the technique to collect data 

of students’ analytical thinking was done through written test. Technique to 

analyze the data was t test.  

The conclusion of this research are: 1) MURDER learning strategy is 

effective to increase students’ participation ; 2) MURDER learning strategy is 

effective to increase students’ analytical thinking ability on biology lesson of 

SMA Negeri 1 Gombong. 

 

Keywords: MURDER Learning Strategy, Participation, Analytical Thinking 

Ability  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan 

kita. Pentingnya pendidikan  menyebabkan perlu adanya peningkatan mutu dalam 

pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi 

manusia Indonesia seutuhnya yakni aspek-aspek moral, ahkhlak, budi pekerti, 

prilaku, pengetahuan, kesehatan, ketrampilan, dan seni. Pengembangan aspek-

aspek pendidikan tersebut nantinya akan bermuara pada peningkatan dan 

pengembangan kecakapan hidup (Life Skill) yang diwujudkan melalui pencapaian 

kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil 

dimasa mendatang (Tim Penyusun, 2004). 

Pengembangan aspek-aspek pendidikan tersebut diwujudkan dengan 

diberlakukannya kurikulum pendidikan nasional yang baru yaitu “Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan” (KTSP) yang merupakan penyempurnaan dari 

kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam kurikulum ini, guru memiliki 

pengaruh dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran, tetapi tidak 

mendominasi di dalam proses pembelajaran tersebut. Guru berperan sebagai 

fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk aktif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran, sebagai motivator yang mampu memotivasi siswa untuk dapat terus 

menggali potensinya, sebagai pembimbing yang mampu membimbing siswa baik 

secara akademik maupun sosial, serta sebagai elevator yang mampu memberikan 

petunjuk dan arahan terhadap permasalahan yang dihadapi siswa. 

Berkaitan dengan kurikulum tersebut, diharapkan proses pembelajaran 

yang masih berpusat pada guru (teacher center) diubah menjadi proses 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center), agar siswa tidak pasif 

dan menjadi lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, seorang 

guru diharapkan mampu untuk menentukan dan memilih strategi pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang 
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kurang tepat dapat menyebabkan siswa menjadi bosan sehingga partisipasi siswa 

dalam proses pembelajaran kurang.  

Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat ditunjukkan dengan 

keaktifan siswa di dalam kelas, misalnya apakah siswa tersebut memperhatikan 

saat guru menerangkan di kelas, dan menanyakan apa yang menjadi ganjalan 

dalam pikiran serta apakah siswa tersebut dapat berkomunikasi timbal balik dalam 

pembelajaran (Sudarma dan Sakdiyah, 2007). Partisipasi siswa di dalam kelas 

akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif. Salah satu contoh kegiatan 

aktif selama proses pembelajaran adalah dengan meminta siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas tertentu, baik yang dikerjakan secara kelompok maupun 

individu. Agar dapat melakukan hal di atas maka perlu adanya  penerapan 

strategi-strategi belajar pada proses pembelajaran yang mengacu pada perilaku 

dan proses-proses berfikir yang digunakan siswa guna menyelesaikan tugas-

tugasnya termasuk proses memori atau mengingat dan metakognitif (Susilo, 

2006).
 
Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok diskusi merupakan salah 

satu cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan belajar aktif, karena dalam 

diskusi kelompok siswa dituntut untuk aktif mencari sendiri solusi dari masalah 

yang diberikan dengan cara berdialog dan bertukar pikiran maupun pendapat 

dengan siswa lain. Dalam diskusi kelompok siswa dapat saling mendiskusikan 

permasalahan, menginterview, mengkritik, juga menganalisis masalah yang 

terdapat dalam mata pelajaran biologi.  

Mata pelajaran biologi dikembangkan melalui kemampuan berfikir 

analitis, induktif, dan deduktif untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran 

IPA SMA yang tercantum dalam Permen Diknas No.22 (2006) yaitu untuk 

memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, analitis, kreatif dan mandiri. 

Pengetahuan di dalam pembelajaran biologi merupakan konsep-konsep ilmu 

biologi yang bersifat abstrak dan saling berkaitan satu sama lain. Pada proses 

belajar biologi tidak hanya sekedar menghafal atau berupa hafalan saja, tetapi 

memerlukan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Hakikat biologi sebagai sains  



 
 
 
 

 

9 
 

yang meliputi mind on, hand on, dan heart on, juga menuntut siswa untuk dapat 

berpikir tingkat tinggi, salah satunya dengan berpikir analitis. Hal tersebut sangat 

penting untuk dilakukan guna mempersiapkan siswa menghadapi masa depan, 

dimana teknologi semakin berkembang dan masalah yang timbul semakin rumit. 

Siswa yang dibekali dengan kemampuan berpikir analitis akan memiliki 

kemampuan yang lebih dalam memecahkan masalah di era globalisasi. Aplikasi 

dalam pembelajaran biologi kemudian menjadi lebih berorientasi pada siswa 

(student center) dan lebih menonjolkan pada interaksi antara pebelajar dengan 

pembelajar dan lingkungannya (Harsanto, 2007). Tujuan pembelajaran biologi 

diantaranya adalah agar siswa dapat mengembangkan ketrampilan dasar biologi 

dan menumbuhkan nilai serta sikap ilmiah, serta menerapkan konsep-konsep 

prinsip biologi dalam kehidupan sehari-hari (Nurhadi, 2002). Implikasi dari tujuan 

pembelajaran biologi ini adalah bahwa pembelajaran biologi berorientasi pada 

siswa, sehingga peran guru bergeser, dari menentukan “apa yang akan diajarkan” 

ke “bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar siswa”. 

Pengalaman belajar dapat diperoleh melalui interaksi aktif dengan teman, 

lingkungan, dan narasumber lain. 

Pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Gombong memperlihatkan proses 

pembelajaran yang masih bersifat teacher centered, sehingga siswa menjadi pasif 

dan partisipasi siswa di dalam proses pembelajaran rendah. Metode pembelajaran 

yang digunakan adalah metode ceramah, tidak ada variasi strategi di dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa menjadi cepat bosan dan kurang bersemangat. 

Penerapan metode ceramah tersebut menyebabkan kurangnya partisipasi siswa di 

dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas siswa terbatas pada mendengarkan 

ceramah guru, menghafalkan materi, mencatat materi, dan mengerjakan soal-soal 

yang ada pada buku pelajaran, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir analitis. Siswa juga tidak memiliki 

kesempatan untuk mengeksplorasi diri, sehingga kemampuan untuk berpikir 

analitis kurang berkembang.  

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran 

berlangsung, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan melakukan 
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aktivitas di luar proses pembelajaran. Metode ceramah yang diterapkan tidak 

memiliki tahapan belajar yang membuat siswa menjadi tidak fokus dan 

menyebabkan partisipasi di dalam kegiatan pembelajaran kurang. Metode 

ceramah tersebut juga tidak memfasilitasi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir analitis, karena proses pembelajarannya hanya berpusat pada 

guru. 

Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera diatasi agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Salah satu upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran 

yang tepat, yang berorientasi pada siswa (student-centered). Strategi MURDER 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem 

belajar yang efektif dan efisien untuk mengaktifkan siswa dengan merangsang 

kemampuan berfikir analitis siswa. Strategi belajar MURDER yang diadaptasi 

dari buku Bob Nelson terdiri dari beberapa kata yang meliputi Mood, Understand, 

Recall, Digest, Expand, Review. Mood berarti suasana hati, dengan menciptakan 

suasana hati yang positif saat belajar, maka akan dapat menumbuhkan semangat 

belajar, sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang kondusif. Understand 

(pemahaman) dapat dilakukan dengan membaca kembali materi yang diberikan 

kemudian menandai bagian yang belum dimengerti. Recall (pengulangan) berarti 

menyusun kembali informasi yang telah diterima (Jamarah, 2005). Dengan 

kegiatan understand dan recall akan menuntut siswa untuk aktif mengulang 

kembali materi yang telah diberikan serta mencari solusi dari masalah yang ada. 

Digest (penelaahan) dilakukan dengan memanfaatkan sumber belajar lain untuk 

menyelesaikan masalah, misalnya dengan menggunakan majalah, artikel, buku 

lain yang relevan,  internet, atau dengan diskusi kelompok. Sumber belajar di 

kelas yang dapat digunakan menurut Sanjaya (2006) antara lain adalah manusia 

sumber, berbagai aktivitas atau kegiatan, serta lingkungan atau setting. Kegiatan 

penelaahan ini akan merangsang diskusi kelas dan dialog antar siswa maupun 

antar siswa dengan guru, sehingga menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif. 

Expand (pengembangan) dilakukan dengan mengembangkan materi pelajaran 

yang telah diterima siswa, misalnya membuat pertanyaan lain yang berkaitan 
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dengan materi, sehingga menuntut siswa untuk dapat berpikir secara analitis. 

Review (pelajari kembali) berarti mengulas atau mempelajari kembali materi yang 

sudah dipelajari sehingga informasi yang diterima (ingatan) tidak mudah lepas 

(Surya, 2004).  

Strategi ini memiliki banyak kelebihan dalam meningkatkan partisipasi 

serta kemampuan berpikir analitis siswa. Masing-masing tahapan dalam strategi 

ini memiliki peranan untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa, 

misalnya dengan kegiatan digest yang dilakukan melalui diskusi kelompok, 

dengan diskusi ini siswa dapat saling bertukar pikiran, saling memberikan 

tanggapan, dan saling menganalisis pendapat teman untuk menemukan jawaban 

yang paling tepat, sehingga kemampuan berpikir analitis akan lebih berkembang. 

Tahapan dalam strategi ini juga memiliki peranan untuk dan meningkatkan 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran serta memudahkan siswa untuk 

memahami materi yang diberikan dalam mata pelajaran. Tahapan-tahapan di 

dalam strategi ini membuat waktu belajar siswa lebih teratur dan menjadikan lebih 

fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Strategi ini lebih variatif dan 

berorientasi pada siswa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa.  

Pembelajaran dengan menggunakan strategi MURDER menurut Ardhana 

(2006) sangat berguna untuk membantu para siswa dalam mengembangkan sistem 

belajar yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran ini diharapkan dapat 

menciptakan kegiatan efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa di dalam 

proses pembelajaran melalui tahapan-tahapan yang ada. Strategi ini juga 

diharapkan akan dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep 

yang dipelajari, melatih siswa berpikir analitis, dan mengembangkan kemampuan 

berpikir analitis.  

 

 

 

 

 

 



 12 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dilakukan penelitian tentang 

efektivitas penggunaan strategi MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review) sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar dilihat dari pengaruhnya terhadap partisipasi 

dan kemampuan berpikir analitis siswa pada mata pelajaran biologi, sehingga 

perlu dilakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS STRATEGI 

PEMBELAJARAN MURDER TERHADAP PARTISIPASI DAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR ANALITIS SISWA SMA NEGERI 1 GOMBONG 

PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan strategi pembelajaran MURDER efektif dalam 

meningkatkan partisipasi siswa pada mata pelajaran biologi kelas X SMA 

Negeri 1 Gombong. 

2. Apakah penggunaan strategi pembelajaran MURDER efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa pada mata pelajaran biologi 

kelas X SMA Negeri 1 Gombong. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui efektivitas penggunaan strategi pembelajaran MURDER terhadap 

partisipasi siswa pada mata pelajaran biologi kelas X SMA Negeri 1 

Gombong.  

2. Mengetahui efektivitas penggunaan strategi pembelajaran MURDER terhadap 

kemampuan berpikir analitis siswa pada mata pelajaran biologi kelas X SMA 

Negeri 1 Gombong.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru Biologi 

a. Memberikan gambaran kepada guru tentang strategi pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan maupun partisipasi siswa 

di dalam proses pembelajaran. 
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b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang strategi dalam pembelajaran 

biologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

analitis siswa. 

c. Memotivasi guru untuk dapat memberikan materi pelajaran secara menarik 

dan variatif sehingga siswa tidak bosan pada saat mengikuti proses 

pembelajaran dan siswa menjadi lebih aktif. 

d. Memberi tambahan pengetahuan kepada guru untuk dapat memilih strategi 

pembelajaran yang tepat sehingga proses pembelajaran menjadi lebih 

efektif. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan partisipasi siswa karena sistem pembelajarannya yang lebih 

menarik dan menyenangkan serta bersifat student center. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa untuk berfikir secara analitis melalui 

strategi pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, dan aktif. 

3. Bagi LPTK 

a. Menambah pengetahuan yang nantinya dapat digunakan ketika terjun ke 

dalam dunia pendidikan. 

b. Menambah pengalaman sebagai calon guru untuk dapat memilih strategi 

pembelajaran yang tepat dan variatif dalam proses pembelajaran. 

c. Menimbulkan motivasi bagi para calon guru untuk melakukan inovasi-

inovasi dalam merancang maupun melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

4. Bagi sekolah 

a. Memberikan saran dalam upaya mengembangkan proses pembelajaran 

yang mampu meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir analitis 

siswa sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Sebagai acuan kebijakan sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir analitis 

untuk meningkatkan kualitas siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada hasil uji t tentang 

efektivitas strategi pembelajaran MURDER terhadap partisipasi dan kemampuan 

berpikir analitis siswa, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pembelajaran MURDER efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa 

pada mata pelajaran biologi kelas X SMA Negeri 1 Gombong. 

2. Strategi pembelajaran MURDER efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir analitis siswa pada mata pelajaran biologi kelas X SMA Negeri 1 

Gombong. 

 

B. Implikasi 

1.  Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan 

kajian dan referensi pada penelitian lain yang sejenis.  

2.  Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

untuk menerapkan strategi pembelajaran yang tepat pada mata pelajaran 

biologi dalam mengaktifkan siswa sehingga dapat meningkatkan partisipasi 

dan kemampuan berpikir analitis siswa. 

 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan 

penelitian ini, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Guru 

Guru mata pelajaran biologi hendaknya mampu memilih strategi 

pembelajaran yang tepat, sehingga dapat menumbuhkan semangat dan keaktifan 

siswa di dalam proses pembelajaran, agar partisipasi siswa di dalam kelas 

meningkat. Apabila guru menerapkan strategi pembelajaran MURDER, ada 
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beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, antara lain guru benar-benar 

memahami dan mengetahui tahapan-tahapan di dalam strategi ini. Guru harus bisa 

mengelola waktu belajar siswa agar sesuai dengan tahapan strategi ini dan sesuai 

dengan banyaknya materi yang harus diberikan. Guru harus dapat mengatur siswa 

untuk melakukan tahapan-tahapan di dalam strategi ini dengan baik, serta mampu 

memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam kelas dengan baik. 

2. Kepada Siswa 

Siswa disarankan membiasakan diri untuk berani mengeluarkan ide atau 

pendapat, mengembangkan kemampuan berpikir, membaca dan menelaah materi, 

serta melakukan diskusi kelompok agar tercipta kegiatan pembelajaran yang aktif. 

Siswa diharapkan mampu mengatur waktu belajar dengan baik, sehingga siswa 

dapat tetap fokus dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran. 

3. Para Peneliti 

Perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan strategi 

pembelajaran MURDER, partisipasi, serta kemampuan berpikir analitis dalam 

ruang lingkup yang lebih luas serta faktor-faktor lain yang turut berpengaruh 

terhadap pembelajaran, sehingga dapat diketahui kemanfaatan hasil penelitian 

biologi dalam dunia pendidikan. 

 

 

 

 
 


