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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

Kajian penelitian yang relevan merupakan penelusuran pustaka yang 

berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah ataupun sumber lain yang dijadikan 

penulis sebagai bahan rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang 

penulis laksanakan.  

Penulis mengambil beberapa sumber sebagai bahan rujukan, 

diantaranya: 

1. Skripsi yang disusun oleh M. Nur Faizin (NIM: 053811115), Tahun 2009, 

Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Tarbiyah dengan judul 

“Model Pembelajaran Information Search Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Biologi Materi Pokok Virus Di MA NU 03 Sunan Katong 

Kaliwungu Kendal Tahun 2009-2010, penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga kelas, yang mengambil lokasi 

di Di MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal. Proses 

pembelajarannya dilaksanakan dengan cara menggabungkan antara belajar 

dengan suasana belajar di kelas dan suasana lingkungan sekitar. Pada siklus 

pertama, proses pembelajaran kurang berjalan dengan maksimal, karena 

peserta didik belum mengetahui petunjuk pembelajaran dan belum bisa 

menyesuaikan. Sedangkan pada siklus kedua, sudah mengalami ketuntasan 

prosentase aktivitas belajar hingga mencapai 70,58%. Pada tahap siklus 

ketiga inilah menunjukkan adanya peningkatan dan telah tercapainya 

indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu mencapai 81,25%. Dan data 

rata-rata hasil belajar siswa mencapai 83,50 dengan ketuntasa belajar 93, 

62%.1   

 

                                                           
1 M. Nur Faizin, Model Pembelajaran Information Search dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Biologi Materi Pokok Virus di MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Tahun 2009-
2010, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).  
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2. Skripsi yang disusun oleh Rina Indrawati (NIM: 3105301), Tahun 2010, 

Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Tarbiyah dengan judul 

“Pengaruh Penguasaan Konsep dan Kemampuan Berpikir Kritis Terhadap 

Kemampuan Menyelesaikan Soal-Soal Aplikasi Matematika Materi Pokok 

Bentuk Akar MAN 1 Semarang” penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif untuk mengetahui korelasi antara penguasaan konsep dan 

kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar melalui penyelesaian soal-

soal matematika, dari hasil penghitungan korelasi  diperoleh hasil dengan 

nilai 85,9%  menunjukkan bahwa korelasi antara penguasaan konsep dan 

kemampuan berpikir kritis siswa adalah kuat, sehingga semakin tinggi 

penguasaan konsep semakin tinggi pula kemampuan berpikir kritis peserta 

siswa.2 

 
3. Skripsi yang disusun oleh Fuad Nurfarikhin (NIM: 063511031), Tahun 

2010, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Tarbiyah dengan 

judul “Hubungan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Penalaran dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi Pokok Bangun Ruang Sisi 

Lengkung Peserta Didik Kelas IX MTs NU 24 Darul Ulum Pidodo Kulon 

Patebon Kendal” penelitian ini merupakan penelitian korelasi antar 3 

variabel. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara kemampuan 

pemahaman konsep dan kemampuan penalaran dengan kemampuan 

pemecahan masalah ditunjukkan oleh koefisien korelasi R= 0,823, terdapat 

hubungan positif antara pemahaman konsep dan kemampuan penalaran 

dengan kemampuan pemecahan masalah, yang berarti semakin baik 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik, maka akan semakin baik 

pula kemampuan pemecahan masalah.3 

                                                           
2 Rina Indrawati, Pengaruh Penguasaan Konsep dan Kemampuan Berpikir Kritis 

terhadap Kemampuan Menyelesaikan Soal-Soal Aplikasi Matematika Materi Pokok Bentuk Akar 
MAN 1 Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010). 

3 Fuad Nurfarikhin , Hubungan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Penalaran dengan 
Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi Pokok Bangun Ruang Sisi Lengkung Peserta Didik 
Kelas IX MTs NU 24 Darul Ulum Pidodo Kulon Patebon Kendal, (Semarang: IAIN Walisongo 
Semarang, 2010). 
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B. Landasan Teori  

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.4 

Perubahan sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

mulai dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, kecakapan dan 

kemampuannya, daya reaksinya, pemahaman serta daya tangkap terhadap 

suatu objek. Belajar diarahkan pada suatu tujuan dan proses berbuat melalui 

pengalaman.5 Belajar merupakan proses mengaitkan informasi baru pada 

konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif 

seseorang.6 Proses belajar merupakan perbuatan yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh, dengan sistematis, mendayagunakan seluruh potensi 

yang dimiliki, baik fisik maupun mental, panca indra dan aspek-aspek 

kejiwaan seperti intelegensi, bakat, motivasi, dan minat.7 Manusia telah 

diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak berpengetahuan, namun Allah 

telah membekali manusia dengan sarana-sarana fisik maupun psikis agar 

manusia dapat mempergunakannya untuk belajar dan mengembangkan ilmu 

dan teknologi untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana dalam firman Allah 

surat An-Nahl ayat: 78, yaitu: 

������ ��	ִ������ ����� 

������� ���	���ִ� �!� "# 

$%�&☺()�*+, �-./0⌧2 "3ִ*ִ��� 

��	+5 ִ67☺885�� 

                                                           
4 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), hlm. 2. 

5 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 
AlGensindo Offset, 2009), hlm. 28.  

6 Martinis Yamin, Paradigma Pendidikan Konstruktivistik, (Jakarta: Gaung Persada 
Press, 2008), hlm. 126. 

7 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2009), hlm. 49.  
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Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan, dan daya nalar agar kamu bersyukur. (Q.S.An-Nahl/16: 78 ). 

 
Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa dalam proses belajar atau 

mencari ilmu manusia telah diberi sarana fisik berupa indra eksternal dan 

sarana psikis berupa daya nalar dan intelektual.8 Proses belajar yang terjadi 

di dalam diri seseorang yang sedang belajar berlangsung melalui enam 

tahapan yaitu: motivasi, perhatian pada pelajaran, menerima dan mengingat, 

reproduksi, generalisasi dan melaksanakan tugas belajar dan umpan balik.9 

“Teori belajar yang dikemukakan oleh Gagne menyatakan bahwa belajar 

adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui 

aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses 

pertumbuhan seseorang secara alamiah.”10 

Pembelajaran atau instruction adalah sebagai suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian 

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian untuk mendukung dan 

mempengaruhi terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. 

Pembelajaran berupaya untuk mengubah input berupa siswa yang belum 

terdidik, menjadi siswa yang terdidik yang memiliki kompetensi yang 

cukup. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar 

dalam diri siswa. Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti suatu 

proses, cara, dan perbuatan mempelajari, dimana guru berusaha untuk 

mengorganisir dan memfasilitasi subjek pembelajaran yaitu siswa dalam 

proses belajar.11 Menururt Gagne, dalam proses pembelajaran diperlukan 

                                                           
8 Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2010), hlm. 38.  

9 Supriyanto, Pendidikan Orang Dewasa, (Jakarta: Bumi Aksara:, 2009), hlm. 40. 

10Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2. 

11Agus Suprijono, Cooperative Learning, hlm. 11. 
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pengembangan konsep desain pembelajaran yang dapat membantu proses 

belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri memiliki tahapan segera 

dan jangka panjang. Proses belajar terjadi karena adanya kondisi-kondisi 

belajar, internal maupun eksternal. Kondsisi internal adalah kemampuan dan 

kesiapan diri siswa, sedangkan kondisi eksternal adalah pengaturan 

lingkungan yang didesain secara kondusif untuk mendukung proses 

pembelajaran.12         

Menurut Lindgren menyatakan bahwa fokus sistem pembelajaran 

mencakup tiga aspek, yaitu siswa, proses belajar, dan situasi belajar. 

Aplikasi teori pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran ini berkaitan 

dengan: 

a. Bagaimana cara yang efektif untuk mentransfer ilmu. 

b. Prinsip-prinsip pembelajaran yang menggairahkan, menantang dan 

menyenangkan. 

c. Cara membangun minat dan perhatian (attention) peserta didik. 

d. Cara mengembangkan relevansi (relevance) dalam pembelajaran. 

e. Cara membangkitkan percaya diri (confidence) peserta didik dalam 

pembelajaran.  

f.   Cara meningkatkan kepuasan (satisfaction) peserta didik dalam 

pembelajaran. 

g. Cara membuat laporan tentang analisis kebutuhan untuk pembelajaran.13  

Prinsip-prinsip yang dapat mengefektifkan pembelajaran adalah 

sebagai berikut:  

a. Pengaturan awal yang dapat digunakan guru dalam membantu 

mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi 

maknanya.  

                                                           
12 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Disain Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Madia 

Group, 2009), hlm. 15. 

13 Bambang Warsito, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2008), hlm. 87. 
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b. Deferensiasi progesif yang dimaksudkan bahwa dalam setiap proses 

belajar bermakna perlu ada pengembangan dan evaluasi konsep-konsep. 

Dengan cara memperkenalkan unsur yang paling umum dulu dan baru 

yang lebih mendetail, berarti pembelajaran dari umum ke khusus.  

c. Belajar super ordinat bermakana bahwa struktur kognitif anak mengalami 

pertumbuhan ke arah deferensiasi, terjadi sejak perolehan informasi dan 

diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut.  

d. Penyesuaian integratif.14  

2. Pelaksanaan Strategi Pembelajaran 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan 

guru untuk mengembangkan strategi-strategi pembelajaran yang 

berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di 

dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai a plan, 

methode, or series of activities designed to achieves particular education 

goal yaitu sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

di desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Dick dan 

Carey menyatakan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh 

komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar 

yang digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Guru yang efektif adalah mereka 

yang mampu menerapkan beragam strategi pembelajaran, mulai dari 

pendekatan-pendekatan teacher-centered hingga pendekatan-pendekatan 

yang lebih student-centered.15 Strategi pembelajaran terdiri dari cara-cara 

yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang 

akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan 

dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan 

dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan 

                                                           
14 Nadlir, et. al.,” Psikologi Belajar”, (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo 

Semarang, 2009), hlm. 13, t.d. 

15 David A. Jacobsen, et.al., Methods For Teaching, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 
hlm. 196.  
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pembelajaran tertentu.16 Beberapa strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah:  

a. Strategi Pembelajaran LSQ (Learning Start With A Question)  

Strategi  LSQ (Learning Start With A Question) adalah suatu 

strategi pembelajaran dimana proses belajar sesuatu yang baru akan lebih 

efektif jika siswa aktif dalam bertanya sebelum mereka mendapatkan 

penjelasan tentang materi yang akan dipelajari dari guru sebagai 

pengajar. Salah satu cara untuk membuat siswa belajar secara aktif 

adalah dengan membuat mereka bertanya tentang materi pelajaran 

sebelum ada penjelasan dari pengajar. Strategi ini dapat memberikan 

stimulus siswa untuk mencapai kunci belajar, yaitu bertanya.     

Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran LSQ 

(Learning Start With A Question), adalah: 

1) Guru memilih bahan bacaan yang berhubungan dengan materi yang 

akan dipelajari. Lalu mendistribusikan kepada siswa dalam sebuah 

hand out materi pelajaran pilihan. Kunci pemilihan materi adalah 

kebutuhan untuk merangsang pertanyaan bagi siswa. Hand out yang 

dibagikan dapat berisi informasi yang luas tapi kurang detail atau 

penjelasan yang dibatasi sangatlah sesuai. Teks yang terbuka untuk 

interpretasi juga dapat dipilih untuk memberikan stimulus rasa ingin 

tahu siswa. 

2) Guru meminta siswa untuk mempelajari bacaan secara individual 

ataupun dengan teman yang lain.17 

3) Saat membaca, siswa memberi garis bawah,. Hal itu bertujuan agar 

siswa mengetahui kata-kata penting, sehingga secara otomatis siswa 

akan melakukan information search, dari beberapa sumber karena rasa 

ingin tahu terhadap materi yang tidak mereka pahami. 

                                                           
16 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 3. 

17 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 
hlm. 44. 
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4) Siswa dapat meringkas atau membuat catatan dari hasil membaca. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui materi yang perlu dihafal atau dikaji 

ulang.  

5) Siswa membuat pengertian hand out sebanyak mungkin dan 

identifikasi apa yang mereka tidak mengerti, dengan cara memberi 

tanda pada bagian bacaan yang tidak dipahami.  

6) Guru meminta siswa untuk membahas poin-poin yang mereka belum 

pahami dengan pasangan belajar dari teman yang lain.  

7) Guru menjawab pertanyaan siswa tentang poin-poin yang tidak 

dipahami oleh siswa dan sebaliknya, guru dapat memberikan 

pertanyaan kepada siswa untuk menstimulus keaktifan siswa selama 

KBM berlangsung.18 

Teknik bertanya merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk 

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswanya dengan 

memperhatikan karakteristik dan latar belakang siswa. Dengan 

mengajukan pertanyaan yang menantang, siswa akan terangsang untuk 

berimajinasi sehingga dapat mengembangkan gagasan-gagasan barunya 

yang berisi tentang informasi yang lengkap.19 Dalam proses belajar 

mengajar, bertanya memegang peranan penting, sebab pertanyaan yang 

tersusun baik dengan teknik penyampaian yang tepat akan: 

1) Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

2) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu 

masalah yang sedang dibicarakan.  

3) Mengembangkan pola pikir dan cara belajar aktif dari siswa, sebab 

berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. 

4) Menuntun proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan 

membantu peserta didik dalam menentukan jawaban yang baik. 

                                                           
18 Hamruni, Strategi dan Model-model Pembelajaran Aktif-Menyenagkan, (Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijogo, 2009), hlm.  276. 

19 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2. 
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5) Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas.20 

b. Strategi Pembelajaran IS (Information search) 

Adalah suatu strategi pembelajaran untuk mencari informasi atau 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas. 

Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber ataupun media 

pembelajaran yang bernilai edukatif, misalnya: koran, televisi, radio, 

internet, buku ajar, dll. Strategi ini bertujuan untuk mengajak siswa untuk 

berpikir, melatih kemampuan siswa dalam menggunakan struktur 

kognitifnya secara penuh dan terarah. Materi pelajaran mestinya 

digunakan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir, sehinnga 

terbentuk siswa yang cerdas dan mampu memecahkan setiap persoalan 

yang dihadapi.21 Intelektual seseorang akan menjadi tajam manakala 

siswa selalu membaca buku, informasi, meneliti, atau membaca hasil 

penelitian orang, mereka dapat berpikir rasional dengan hasil 

pengetahuan yang didapat melalui membaca dan hasil kajian berdasarkan 

teori yang dikuasai.22 Dalam tiap materi yang diajarkan siswa 

memperoleh informasi, ada yang menambah pengetahuan yang telah kita 

miliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya, dan dari informasi 

tersebut harus dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk 

yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk 

memecahkan beberapa masalah yang ditemukan selama KBM.23   

Langkah-langkah strategi pembelajaran IS adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil, sekitar 2 atau 

3 orang. 

                                                           
20 Marno dan M. Idris, Strategi dan Metode Pengajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media 

Group, 2008), hlm. 116.  

21 Hamruni, Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif-Menyenagkan, hlm. 31. 

22 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),  
hlm. 115. 

23 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2008), hlm. 10. 
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2) Guru membuat permasalahan bagi setiap kelompok, dimana dalam 

permasalahan tersebut siswa diminta untuk mencari informasi tentang 

permasalahan tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

3) Pertanyaan atau permasalahan yang diberikan oleh guru dapat 

dikerjakan oleh siswa melalui informasi yang diperoleh dari berbagai 

referensi beberapa media pembelajaran.  

4) Siswa menulis hasil pemecahan soal tersebut dalam LDS secara 

bersama-sama.  

5) Siswa menyampaikan hasil problem solving mereka, siswa yang lain 

ikut menanggapi dan memberikan pertanyaan, sehingga terjadi diskusi 

yang interaktif. Pada akhirnya, guru memberikan penegasan hasil 

diskusi agar tidak terjadi salah persepsi tentang konsep materi yang 

telah dipelajari.24 

Dari penjelasan yang telah disampaikan, strategi LSQ dan IS 

memiliki beberapa  kelebihan dan kekurangan, diantaranya:  

1) Siswa tidak menjadi botol kosong yang pasif, dengan pengetahuan 

awal yang dimilki mereka menjadi lebih siap untuk mengikuti proses 

KBM, karena dari awal siswa mengetahui alur dari materi yang akan 

disampaikan. 

2) Materi dapat diingat lebih lama. 

3) Siswa berperan aktif dalam bertanya dan menjawab, serta 

menyanggah masalah yang dibahas.  

4) Secara psikis, siswa menjadi lebih berani mengungkapkan ide-ide atau 

gagasan mereka di hadapan umum.  

Kelemahan strategi LSQ selama proses pembelajaran, 

diantaranya: 

1) Kecerdasan siswa diasah pada saat siswa mencari informasi tentang 

materi tersebut tanpa bantuan guru.  

                                                           
24 Hamruni, Strategi dan Model-model Pembelajaran Aktif-Menyenagkan, hlm. 32. 



 

 

17 
 

2) Dengan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, akan terjadi hambatan 

berupa perbedaan penangkapan materi yang akan dibahas.  

3. Hakikat Biologi dan Strategi Pembelajaran Biologi  

Ilmu pengetahuan alam disusun secara sistematis atas dasar produk 

ilmiah, proses ilmiah dan sikap ilmiah. Sebagai proses diartikan semua 

kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun 

untuk menemukan konsep materi yang baru melalui proses berpikir.25 

Biologi adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang segala 

sesuatu tentang mahluk hidup. Melalui biologi, manusia dapat belajar 

mengenali dan memahami dirinya sendiri maupun mahluk hidup yang lain. 

Dalam mengkaji dan menganalisis objeknya, biologi menggunakan metode 

ilmiah untuk menemukan kebenaran yang bersifat objektif secara ilmiah.26  

Biologi mengkaji dua aspek baik alam maupun manusia,  sebagai 

satu sistem. Dalam setiap sistem memiliki komponen-komponen yang saling 

mmenunjang agar keseluruhan sistem dapat berlangsung seimbang. Biologi 

memeiliki karakteristik yang khas dalam konsep berpikir setiap materi yang 

dikaji. Setiap individu yang mempelajari biologi diharapkan mampu untuk 

berpikir secara sibernetik, sementara dalam sistematika biologi atau 

taksonomi dikembangkan ketrampilan berpikir secara rasional dengan 

mengkaitkan kemampuan konseptual dan fakta objek secara konkrit dalam 

setiap kajiannya misal, melalui klasifikasi logis. Seorang guru biologi harus 

mampu mengkomunikasikan peserta didik dengan kemampuan dasar biologi 

serta ketrampilan proses sains dan kemampuan mengaplikasikan 

pengetahuannya. Guru biologi seharusnya memiliki sense of humor yang 

relevan dengan materi yang dibahas, memiliki rasa ingin tahu curiousity 

yang tinggi, dan dekat dengan alam dan lingkungan, karena fokus kajian 

                                                           
25 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 137.  

26 Sri Pujianto, Menjelajahi Dunia Biologi 1, (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2008), Hal. 3.  
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biologi salah satunya adalah environment of natural dan segala 

komponennya.27 

Pembelajaran berkaitan dengan empat kegiatan inti. Pertama, 

pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan awal (prior knowledge) siswa. 

Kedua, pembelajaran mengandung kegiatan pengalaman nyata (experience). 

Ketiga, terbentuknya interaksi sosial (sosial interaction). Keempat, 

pembelajaran membentuk kepekaan siswa terhadap lingkungan (sense 

making). Dalam pembelajaran IPA, guru harus mampu mengembangkan 

dan mempertimbangkan pengetahuan awal siswa yang mungkin diperoleh di 

luar sekolah sebagai sasaran pembelajaran, karena sangat mungkin teradi 

miskonsepsi. Sebaliknya, apabila guru tidak memperdulikan konsepsi atau 

pengetahuan awal siswa, besar kemungkinan miss understanding yang 

terjadi terhadap pemahaman materi yang diajarkan akan semakin kompleks. 

Strategi pembelajaran biologi menekankan pada perolehan konsep yang 

bertujuan untuk memperoleh konsep dan menganalisis strategi berpikir. 

Strategi tersebut dapat memberi kesempatan untuk terjadi interaksi aktif 

antara individu dengan data, dan proses berpikir yang berurutan. Guru 

sebagai pendidik dapat mempengaruhi siswa dalam eksplanasinya di dalam 

kelas. Pada saat belajar dengan bahan bacaan yang sama dapat diamati ada 

sejumlah eksplanasi yang dapat dikemukakan oleh guru. Dalam strategi 

pembelajaran biologi dapat dikembangkan cara membaca bahan ajar, 

bertanya, menerapkan konsep dan prinsip, berorientasi pada masalah dan 

menyelesaikan materi subjek dengan refleksi dan pemahaman.28 

4. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar atau perubahan perilaku yang menimbulkan 

kemampuan dapat berupa hasil utama pembelajaran (instructional effect) 

maupun hasil sampingan pengiring (nurturant effect). Hasil utama 

                                                           
27 Nuryani Y. Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Jakarta: Universitas 

Pendidikan Indonesia), hlm. 14-15.  

28 Nuryani Y. Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi, hlm. 203.  
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pembelajaran adalah kemampuan hasil belajar yang memang direncanakan 

untuk diwujudkan dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran. Sedangkan 

hasil pengiring adalah hasil belajar yang dicapai namun tidak direncanakan 

untuk dicapai.29  

Proses pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu guru dan siswa 

akan menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sebagai hasil dari 

kegiatan pembelajaran. Perubahan yang terjadi pada diri peserta didik 

sebagai akibat kegiatan pembelajaran non-fisik seperti perubahan sikap, 

pengetahuan maupun kecakapan. Berbagai perubahan yang terjadi pada 

pesrta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi 

dua, output yang merupakan kecakapan yang dikuasai oleh siswa yang 

segera dapat diketahui setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran 

dan outcome melalui prestasi hasil belajar siswa di sekolah.30 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. Menurut teori yang 

dikemukakan oleh Gagne, hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lesan maupun tertulis. Kemampuan 

mempresentasikan merespon secara spesifik terhadap rangsangan 

spesifik.  

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan analitis-

sintetis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan.  

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.  

                                                           
29 Purwanto, Evaluasi Hasi Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 49.  

30 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009), hlm. 25.  
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d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi untuk mewujudkan otomatisme 

gerak jasmani.  

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak untuk menjadikan 

nilai-nilai sebagai standar perilaku. 31 

Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Masing- masing kemampuan meliputi: 

a. Domain kognitif meliputi: knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension  (pemahaman, menjelaskan, meringkas), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan,), evaluation (menilai). 

b. Domain afektif terdiri dari: receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakteristik).  

c. Domain psikomotorik terdiri dari: mencakup kemampuan produktif, 

tekink, fisik, sosial dan intelektual.32 

5. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Peristiwa belajar yang terjadi pada diri peserta didik dapat diamati 

pada perbedaan kinerja, perilaku dan proses sebelum dan setelah mengalami 

proses belajar. Pada dasarnya makna belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku setelah seseorang melaksanakan proses belajar dan 

pembelajaran. Proses belajar seseorang dapat dinilai berhasil jika peserta 

didik mampu mencapai indikator yang telah ditentukan dalan tujuan 

pembelajaran. Hasil belajar setiap peserta didik memiliki karakteristik dan 

hasil belajar yang berbeda-beda tergantung dari seperangkat faktor yang 

mempengaruhi dan memberikan kontribusi belajar yang meliputi kondisi 

eksternal dan internal peserta didik. Faktor internal mencakup kondisi fisik, 

                                                           
31 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6. 

32 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 30.  
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seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti motivasi, sikap, 

kemampuan intelektual, emosional dan kondisi sosial seperti bersosialiasi 

dengan lingkungan,  yang masing-masing meliputi: 

a. Motivasi merupakan keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

memiliki kemampuan untuk mendorong, mengarahkan, dan 

memantapkan dalam melakukan aktivitas dan perbuatan tertentu yang 

diorientasikan pada pencapaian suatu tujuan. 33 

b. Minat belajar adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang memberi perintah untuk melaksanakan 

proses belajar. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada aspek 

lainnya, yang dapat diimplementasikan melalui partsisipasi dan aktivitas 

belajar.34      

c. Kebutuhan-kebutuhan emosional yang biasanya terdapat di dalam diri 

peserta didik adalah ingin diterima (acceptance), berteman atau 

mencintai (affection), dan rasa aman (security). Kebutuhan emosional ini 

perlu mendapatkan kepuasan secara psikis pada setiap peserta didik, 

seandainya mereka tidak mendapatkan kepuasan emosional tersebut, 

maka akan menimbulkan frustasi dan gangguan mental yang dapat 

memberikan dampak negatif terhadap proses belajar mereka. 

d. Kemampuan bersosialisasi harus dimiliki setiap peserta didik untuk 

mampu mengkomunikasikan segala sesuatu yang menjadi potensi dalam 

dirinya kepada orang lain yang ada di sekitarnya untuk mendukung 

pemberdayaan diri (self empowring) peserta didik. Perkembangan sosial 

menenjukkan keseluruhan pola pertumbuhan. Hubungan-hubungan 

pribadi aling aksi-mereaksi, dan kerja sama akan menentukan perasaan 

puas dan rasa aman dalam proses belajar di sekolah. Pembelajar yang 

                                                           
33 Mustaqim, Ilmu Jiwa Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 7.   

34 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), hlm. 180.  
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mengalami hambaran bersosialisasi akan mengalami kesulitan di dalam 

beradaptasi dengan lingkungannya, yang pada akhirnya akan mengalami 

hambatan dalam belajar.35  

e. Sikap didefinisikan sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam 

beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Kesiapan tersebut dapat 

terbentuk melalui pengalaman yang mampu memberikan pengaruh 

langsung kepada respons individu terhadap suatu objek atau situasi yang 

berhubungan dengan objek itu.36 

Sedangkan faktor eksternal meliputi, kesiapan, hasil belajar, metode 

pembelajaran, guru, dll. Masinng-masing memiliki peran dalam mendukung 

transfer of knowledge selama peserta didik belajar, yaitu: 

a. Proses belajar, partisipasi peserta didik dalam proses belajar akan 

memberikan kontribusi pada kemampuan melakukan transfer belajar. 

Oleh karena itu, dibutuhkan kosentrasi, motivasi belajar tinggi, dan 

mengolah bahan belajar dalam bentuk skema di dalam memori. 

b. Hasil belajar, tingkat pemahaman dan kedalaman hasil belajar kognitif, 

psikomotorik, dan afektif yang didapat oleh peserta didik pada materi 

tertentu akan berpengaruh terhadap materi lain. 

c. Bahan dan metode belajar, bahan belajar yang sangat abstrak dan rumit, 

dan metode pembelajaran yang tidak menstimulus peserta didik untuk 

mampu memahami realita, akan menghambat transfer belajar. 

d. Guru, proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas 

merupakan implementasi dari interaksi dan komunikasi antara guru dan 

peserta didik. Guru harus mampu mengkorelasikan materi yang diajarkan 

dengan realita yang sesuai dengan konsep secara rasional.37    

6. Materi Pokok Filum Chordata. 

                                                           
35 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaim, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 182.  

36  Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, hlm. 188.  

37 Nana Syaodih S., Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2004), Cet. 2, hlm. 170.  
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Filum chordata memiliki ruang lingkup yang sangat luas dengan 

karakteristik khusus yaitu memiliki notochorda sebagai kerangka sumbu 

tubuh dengan berbagai jenis hewan yang termasuk dalam klasifikasi 

chordata dengan anatomi dan fisiologi yang berbeda-beda, sebagaimana 

firman Allah dalam surat An Nur ayat 45: 
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Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka 
sebagian dari mereka ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian 
berjalan dengan dua kaki sedang sebagian berjalan dengan empat kaki. 
Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya, sesungguhnya Allah Maha 
Kuasya dan sebagian berjalan dengan ddengan menggunakan empat kaki 
seperti sapi, kambing,dll., serta ada yang berjalan dengan kaki lebih dari 
empat kaki yaitu kalajengking dan laba-laba.38   

Seluruh chordata memiliki ciri-ciri di bawah ini pada suatu masa 

selama siklus hidupnya. Karakteristik dari filum chordata, diantaranya, 

adalah: 

a. Notochord, or a rod of vacuolated cells, encased by a firm sheath that 

lies ventral to the neural tube in vertebrate embryos and some adults.  

b. Hollow nerve cord that lies dorsal to the notochord  

c. Pharyngeal pouches  

d. Endostyle - elongated groove in the pharynx floor of protochordates that 

may develop as the thyroid gland in chordates.39 

Chordata dapat dikelompokkan menjadi empat subfilum yaitu: 
                                                           

38 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an 
Volume 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 372.   

39 http://www.shsu.edu/~bio_mlt/Chap2.html , diakses 25 Januari 2011.  
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a. Subfilum Hemichordata 

Memiliki bentuk tubuh seperti cacing, mempunyai notochorda 

berukuran pendek. Contohnya: Saccoglassus (cacing pohon).40 Di bawah 

ini merupakan spesies Saccoglassus sp yang terdapat pada gambar 2.1 

yaitu: 

       

Gambar 2.1 Saccoglassus sp41 

b. Subfilum Tunicata  

Pada tahapan larva, tunicata dapat bergerak bebas, tubuh simetri 

bilateral dan berekor panjang. Tunicata dewasa hidup melekat di dasar 

perairan (sesil), notochorda mereduksi pada masa perkembangan. 

Contoh: Halocynthia, Pyura spinifera.42 Di bawah ini merupakan contoh 

dari spesies  tunicata yaitu Pyura spinifera pada gambar 2.2 sebagai 

berikut:  

                                                           
40  Mukayat Djarubto Brotowidjoyo, Zoologi Dasar, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 173. 
 
41 http://mei-science.blogspot.com/2009/10/chordata.html, diakses  10 Agustus 2009. 
 
42 A. Pratiwi, et.al., Biologi Untuk SMA Kelas X, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 239. 
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Gambar 2.2 Pyura spinifera43 

c. Subfilum Cephalocordata 

Memiliki tali saraf dan notokord yang dimiliki tetap berkembang 

pada sepanjang hidupnya. Di bawah ini merupakan contoh spesies 

cephalochordata yaitu Amphioxus pada gambar 2.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Amphioxus44 

d. Subfilum Vertebrata 

Vertebrata memiliki karakteristik berupa tulang belakang. Tulang 

belakang tersebut menyusun endoskeleton (rangka dalam) dan 

melindungi tali saraf (sumsum tulang belakang).45 Sebagaimana firman 

Allah dalam surat Al An’am ayat 38: 

                                                           
43 http//id. Wikipedia.org/wiki/berkas:Sea-tulip.jpg, diakses 30 Mei 2011.  
 
44 http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/, diakses 

Juni 2009. 
 
45Arif Priadi, Biology 1  For Senior High School Year XI, (Jakarta: Yudhistira, 2009), 

hlm. 232.  
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Dan tiadalah binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang 
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti 
kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al Kitab, kemudian 
kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”(Q.S. Al-An’am/6:38) 

 
Ayat di atas menyatakan bahwasannya Allah telah menciptakan 

berbagai jenis binatang yang merayap ataupun bergerak kakinya dari satu 

tempat ke tempat yang lain yang ada di bumi baik yang di darat maupun 

di laut dan segala jenis burung-burung yang terbang dengan kedua 

sayapnya di udara. Ayat tersebut merupakan bukti kebenaran mutlak Al 

Qur’an yang menjadi dasar konsep pengembangan sains biologi tentang 

keanekaragaman animalia dengan struktur dan fungsi masing-masing.46 

Berikut ini merupakan contoh perkembangan notochorda yang 

membentuk Columna vertebralis yang terdapat pada gambar 2.4 yaitu: 

 

 

 

                                                           
46 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an 

Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 83.  
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Gambar 2.4 Columna vertebralis pada aves47 

Subfilum vertebrata terdiri dari beberapa kelas, diantaranya:  

1) Kelas Pisces  

Tubuh ikan dilengkapi dengan sirip-sirip yang membantu 

berenang dan menjaga keseimbangan tubuh. Sirip ikan dibedakan atas 

sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal, dan sirip ekor. Ikan 

mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. 

Selain itu ikan mempunyai gelembunmg renang yang memudahkan 

untuk naik turun dalam air. Ikan memiliki kulit yang bersisik karena 

berlendir.ikan berkembang biak dengan bertelur. Pada ikan bertulang 

rawan, fertilisasi terjadi di dalam tubuh (fertilisasi internal). Pada ikan 

bertulang sejati, fertilisasi terjadi secara eksternal. Ikan dibedakan 

menjadi dua subkelas, yaitu Chondrichthyes (ikan bertulang rawan), 

contohnya ikan hiu dan ikan pari dan Osteichthyes (ikan bertulang 

sejati), contohnya ikan mas, ikan kakap dan ikan bandeng. 

2) Kelas Amphibia  

Amphibia berasal dari kata amphibi yaitu rangkap dan bios 

berarti kehidupan, merupakan hewan yang mempunyai dua bentuk 

kehidupan. Kepala berbentuk segitiga, memiliki celah mulut lebar, 

rahang bawah tidak bergigi, sedangkan rahang atas ada yang bergigi 

dan ada yang tidak. Matanya dilengkapi dengan membran nictitans, 

                                                           
47 http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.ruangilmu.com/images/BIOLOGI, 

diakses 3 Desember 2009. 
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sedangkan alat pendengarannya dilengkapi dengan membran 

timpanum. Amphibia mempunyai tungkai depan lebih pendek 

daripada tungkai belakang. Diantara jari-jari terdapat selaput tipis. 

Permukaan tubuhnya tidak lapisi sisik, kulit ada yang kasar berbintil-

bintil dan kering, ada juga yang licin dan lembap.48 Beberapa ordo 

anggota kelas amphibia adalah sebagai berikut:  

a) Ordo Apoda, misalnya salamander cacing. 

b) Ordo Caudata, misalnya salamander.  

c) Ordo Anura, misalnya katak dan kodok.  

3) Kelas Reptilia 

Reptil merupakan hewan melata atau bergerak dengan cara 

merayap. Tubuhnya tertutup oleh sisik, menghasilkan telur amniotik, 

dan bernapas dengan paru. Kelas reptilia terbagi menjadi empat ordo, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Ordo Testudinata, misalnya penyu dan kura-kura.  

b) Ordo Squamata, misalnya komodo, kadal, dan ular. 

c) Ordo Crocodilia, misalnya: buaya dan oligator.  

d) Ordo Rhyncocephala, merupakan ordo yang paling primitif. 

Misalnya tuatra.  

4) Kelas Aves 

Aves atau burung adalah hewan yang seluruh tubuhnya 

tertutup oleh bulu dan lengan depan beradaptasi menjadi alat terbang 

sehingga umumnya bisa terbang. Ordo dalam kelas aves yaitu:   

a) Ordo Galliformes, seperti ayam, kalkun, dan puyuh.  

b) Ordo Psittaciformes, seperti kakaktua dan betet.  

c) Ordo Passeriformes, seperti kutilang dan burung layang-layang.  

d) Ordo Columbiformes, seperti burung merpati dan perkutut.  

e) Ordo Strigiforemes, seperti burung hantu.  

f) Ordo Piciformes, seperti burung pelatuk.  
                                                           

48 Suwarno Hadisusanto, et. al., Biologi kelas X, ( Jakarta: PT Sunda Kelapa 
Pustaka,2004), hlm. 38. 
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g) Ordo Gelliformes, seperti burung merak. 

h) Ordo Falconiformes, seperti burung elang.  

i) Ordo Casuariformes, seperti kasuari.  

j) Ordo Struthioniformes, seperti burung unta.  49 

5) Kelas Mamalia 

Tubuh umumnya ditutupi oleh rambut, kulit dilengkapi dengan 

beberapa kelenjar, rahang dilengkapi dengan gigi. Jari tertutup oleh 

cakar, kuku, atau teracak. Mamalia memiliki kelenjar susu (glandula 

mammae). Reproduksi secara vivipar dan pada jenis mamalia 

berkembang dengan cara ovipar.  

a) Monotremata, misalnya Platypus, hidup di air.  

b) Insectivora pemakan serangga berambut halus, contohnya celurut.  

c) Marsupialia mamalia berkantong, misalnya kanguru dan kuskus.  

d) Rodentia mamalia pengerat, misalnya kelinci, tikus, landak. 

e) Chiroptera mamalia yang bisa terbang, contoh kelelawar dan 

kalong.  

f) Pholidota mamalia tak bergigi, misalnya trenggiling.  

g) Carnivora mamalia pemakan daging, misalnya kucing dan harimau. 

h) Cetacea mamalia yang hidup di air, paus dan lumba-lumba. 

i) Proboscedia mamalia berbelalai, misalnya gajah.  

j) Sirenia misalnya ikan duyung.  

k) Ungulata mamalia berkuku, misalnya unta, kuda, tapir, dan badak.  

l) Primata mamalia yang matanya matanya stereoskopik, misalnya 

lemu, kera, orang utan, dan gorila.  

6) Peranan Chordata bagi kehidupan manusia  

a) Sebagai bahan makanan. 

b) Sebagai bahan-bahan obat-obatan. 

c) Pengembangan teknologi. 

d) Sebagai bahan sandang.50 

                                                           
49 Arif Priadi, Biology 1  For Senior High School Year XI, hlm. 236. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dari penelitian ini secara ringkas dapat terlihat pada 

bagan 2.5 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.5 bagan kerangka berpikir 

                                                                                                                                                               
50 Suwarno Hadisusanto, et. al., Biologi kelas X, hlm. 45. 

Materi Filum Chordata 

 

Guru menggunakan metode 
pembelajaran konvensional 

(ceramah) 

Kesiapan siswa dalam penguasaan 
konsep materi kurang baik 

Teacher centered learning 
Komunikasi antar siswa kurang aktif 

Pembelajaran bersifat satu arah 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran pasif 

Hasil belajar kurang maksimal 

Strategi pembelajaran 
LSQ dan IS 

Siswa memiliki kesiapan 
konsep awal materi. 

Student centered learning Siswa aktif bertanya dan 
mencari informasi 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran baik 

Hasil belajar siswa baik 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah ”penerapan kolaborasi strategi pembelajaran LSQ (Learning Start With 

Question) dan IS (Information Search) pada materi pokok filum chordata dapat 

berperan efektif terhadap hasil belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


