
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam hidup manusia. 

Penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai, karena tercapainya tujuan pendidikan merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau yang sederajat sebagai jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga 

negara dan umat manusia serta mempersiapkan diri untuk mengikuti 

pendidikan menengah (Koestoro, 2007: 44). Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab V 

pasal 26 dijelaskan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar 

bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut (Sanjaya, 2006: 64). 

 

Sebagai salah satu pelajaran di SMP, pelajaran IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam 
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kehidupan sehari-hari (BNSP, 2006: 377). Sehingga dalam mempelajari IPA 

siswa dituntut untuk aktif mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

dirinya sendiri dan alam sekitar. Hal ini sejalan dengan pendapat Silberman 

(2007: 2) yang mengatakan “What I hear, I forgot. What I hear, see, and ask 

question about or discuss with someone else, I begin to understand. What I 

hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill. What I teach to 

another, I master”. Sementara itu, pembelajaran IPA di sekolah masih 

berpusat pada guru. Sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran yang 

berakibat kurangnya pemahaman siswa mengenai materi pelajaran dan 

akhirnya dapat menyebabkan nilai siswa menjadi rendah. 

 

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di  SMP IT Baitul Muslim 

memperlihatkan bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga 

dalam pembelajaran siswa masih banyak yang pasif, selain itu pada akhir 

pembelajaran guru juga tidak  mengajak siswa untuk mengetahui materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dari hasil observasi yang 

dilakukan, diketahui hasil ujian tengah semester pelajaran IPA menunjukkan 

lebih dari 50% siswa yang memiliki nilai di bawah 60. Hasil belajar tersebut 

masih rendah jika dibandingkan dengan kriteria nilai minimum (KKM) 

sekolah yaitu ≥ 65. Hal ini apabila dibiarkan akan berdampak pada 

pemahaman serta penguasaan materi siswa menjadi rendah. Oleh karena itu 

diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk 

tahu apa yang akan siswa pelajari dan sekaligus menjadi aktif dalam kegiatan 
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pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan strategi Learning Start 

with a Question (LSQ). 

 

LSQ merupakan suatu strategi pembelajaran aktif yang dapat menjadikan 

siswa aktif  dalam mencari tahu materi yang dipelajari dan terlibat langsung 

dalam pembelajaran yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai 

materi yang tidak dipahami. Cara menciptakan pola belajar aktif pada siswa 

adalah dengan merangsang siswa untuk bertanya tentang materi pelajaran, 

tanpa penjelasan dari pengajar terlebih dahulu (Silberman, 2007: 144).  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Charyanti (2006: 62) diketahui 

bahwa penggunaan LSQ mampu meningkatkan pemahaman siswa pada 

pembelajaran konsep sistem gerak pada hewan dan manusia. Sedangkan, 

penelitian yang dilakukan Yunita (2009: 93) menyimpulkan bahwa penerapan 

strategi LSQ berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, menurut 

Zaini, dkk (dalam Charyanti, 2006:11): 1) pembelajaran yang menggunakan 

strategi LSQ, membuat siswa menjadi siap memulai pelajaran, karena siswa 

belajar terlebih dahulu sehingga memiliki sedikit gambaran mengenai materi 

pelajaran, selain itu strategi ini juga mampu memfasilitasi siswa untuk berani 

mengajukan pertanyaan dari bagian materi pelajaran yang tidak siswa 

pahami, sehingga dapat membuat siswa mengingat materi pelajaran lebih 

lama. Dari uraian diatas penggunaan strategi LSQ diharapkan mampu 

meningkatkan keaktifan siswa yang mengarah pada peningkatan penguasaan 

materi oleh siswa kelas VII SMP IT Baitul Muslim tahun pelajaran 2011-

2012. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan strategi LSQ terhadap penguasaan 

materi oleh siswa pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup? 

2. Apakah penggunaan strategi LSQ mampu meningkatkan penguasaan 

meteri oleh siswa pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan strategi LSQ terhadap penguasaan 

materi oleh siswa pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup. 

2. Mengetahui penggunaan strategi LSQ mampu meningkatkan penguasaan 

materi oleh siswa pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian melalui penggunaan strategi LSQ ini diharapkan memberikan 

manfaat terhadap pendidikan Biologi. Manfaat tersebut antara lain : 

1. Bagi siswa:  

a. Memperoleh pengalaman belajar melalui strategi pembelajaran LSQ.  

b. Siswa menjadi aktif dalam mencari informasi sendiri tanpa dibantu 

oleh guru.  

c. Siswa aktif bertanya dan menyampaikan pendapat dalam 

pembelajaran. 



 

 

 

 

5 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru; 

Menambah wawasan guru dalam menggunakan strategi yang cocok pada 

pembelajaran biologi.  

3. Bagi peneliti; 

Memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran 

Biologi melalui strategi LSQ. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari salah penafsiran pada penelitian ini, maka ruang lingkup 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA  dan VIID pada semester 

genap di SMP IT Baitul Muslim tahun pelajaran 2011-2012. 

2. LSQ merupakan suatu strategi pembelajaran aktif, dimana siswa 

dilibatkan langsung dalam mencari informasi tentang materi 

pembelajaran dan siswa dituntut aktif  bertanya tentang materi yang 

dipelajari. Pada strategi pembelajaran LSQ siswa dibagi dalam 

kelompok kemudian dibagikan bahan bacaan yang sesuai dengan materi 

pelajaran dan diminta untuk mempelajari bahan ajar, kemudian 

mendiskusikan bagian dari materi yang tidak siswa pahami. Setelah itu 

siswa diminta mengajukan pertanyaan mengenai  bagian materi 

pelajaran yang tidak dipahami kepada guru, dan guru menjelaskan 

materi pelajaran dari pertanyaan yang diajukan siswa. 
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3. Materi yang diajarkan kepada siswa selama penelitian adalah Materi 

Pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup dengan standar kompetensi memahami 

keanekaragaman makhluk hidup dan kompetensi dasar mengidentifikasi 

ciri-ciri makhluk hidup. 

4. Penguasaan materi artinya bertambahnya pengetahuan siswa mengenai 

suatu materi setelah pembelajaran berlangsung dan dapat dilihat dari tes 

penguasaan materi yang dicapai. 

5. Penguasaan materi yang diamati dalam penelitian ini adalah nilai yang 

diperoleh dari hasil test awal dan test akhir. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menyebabkan 

informasi mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri menjadi sangat cepat. IPA 

dalam pembelajaran di sekolah yang merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan juga mendapatkan pengaruh dari perkembangan IPTEK itu 

sendiri. Dengan demikian, guru menjadi tidak mampu lagi dijadikan satu-

satunya rujukan atau penyalur semua informasi. Untuk itu dituntut siswa 

sendirilah yang aktif dalam mendapatkan informasi. Sehingga pembelajaran 

di sekolah hendaknya mampu membelajarkan siswa bagaimana untuk dapat 

mencari infomasi dari sumber belajar. Pembelajaran yang optimal adalah 

ketika siswa yang aktif dalam pembelajaran, bukannya guru, akan mampu 

mengarahkan siswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan siswa yang akan 

berdampak pada hasil belajar. 
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Strategi LSQ merupakan strategi pembelajaran aktif yang dimulai dengan 

mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari tanpa penjelasan dari 

guru terlebih dahulu. Dengan mengajukan pertanyaan maka siswa sedang 

mencari informasi mengenai pelajaran yang mereka pelajari. Untuk dapat 

membuat pertanyaan, maka siswa diminta untuk membaca terlebih dahulu 

materi yang dipelajari. Dengan demikian siswa mengetahui apa yang 

dipelajarinya dalam pembelajaran. Hal ini membuat siswa mengetahui 

tentang materi yang diajarkan sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran. Dalam membaca materi siswa tidak hanya dituntut untuk 

membaca tanpa makna, tetapi dalam membaca materi siswa diminta untuk 

memberi tanda pada materi yang tidak difahami serta membuat kesimpulan 

dari apa yang mereka baca. Dengan demikian siswa dilatih untuk dapat 

membangun sendiri pengetahuannya dan guru hanya berfungsi sebagai 

pembimbing dalam membangun pengetahuan tersebut. 

 

Materi Ciri-ciri Makhluk Hidup adalah salah satu materi pokok dalam 

pelajaran IPA yang tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar, dimana 

kompetensi dasar pada materi ini ialah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk 

hidup. Untuk dapat mengintifikasi ciri-ciri makhluk hidup, maka diperlukan 

dasar teori yang kuat sehingga siswa akan lebih mudah untuk menentukan 

identitas dari makhluk hidup. Penggunaan strategi LSQ dipandang sesuai 

untuk materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup, karena pada strategi ini siswa 

dibimbing untuk mengetahui dan memahami materi yang dipelajari dengan 

aktif sehingga pengetahuan siswa akan menjadi semakin kuat ketika di 
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integrasi dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari guna mempelajari 

diri sendiri dan alam sekitar. 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X 

adalah variabel bebas yaitu strategi LSQ dan variabel Y adalah variabel 

terikat yaitu penguasaan materi siswa. Hubungan antara variabel tersebut 

digambarkan dalam diagram berikut ini :   

 

 

 

 (Keterangan:  X= strategi LSQ;  Y = penguasaan materi oleh siswa.) 

Gambar 1.   Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

G. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. H0 =   Penggunaan strategi LSQ tidak berpengaruh terhadap Penguasaan 

Materi oleh siswa kelas VII SMP IT Baitul Muslim pada materi 

pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup. 

H1 =  Penggunaan strategi LSQ berpengaruh terhadap Penguasaan Materi 

oleh siswa kelas VII SMP IT Baitul Muslim pada materi pokok Ciri-

ciri Makhluk Hidup. 

2. H0 =  Rata-rata penguasaan materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup oleh 

siswa yang menggunakan strategi LSQ tidak meningkat. 

H1 =  Rata-rata penguasaan materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup oleh 

siswa yang menggunakan strategi LSQ meningkat. 

X Y 

 


