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ABSTRAK 
 

T. Bawuk Widayat K. S. 810108036. Pengaruh Penggunaan Media Model dan 
Media Gambar Terhadap Prestasi Belajar Biologi Ditinjau dari Motivasi 
Belajar (Studi Eksperimen pada Siswa SMA Kelas XI Di Kabupaten 
Karanganyar). Tesis. Surakarta: Program Studi  Teknologi Pendidikan, Program 
Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. 2009. 
 
         Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh 
penggunaan media model dengan media gambar pada pelajaran biologi terhadap 
prestasi belajar biologi, (2) perbedaan pengaruh antara motivasi belajar tinggi dan 
motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar biologi, (3) interaksi pengaruh 
antara penggunaan media pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar biologi. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 
Eksperimental.  Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Oktober 2008 s.d Mei 
2009 dengan populasi siswa kelas XI IA (Ilmu Alam) di Kabupaten Karanganyar. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster random sampling. Sampel 
yang diambil terdiri dari: 1 kelas (40 siswa) untuk pembelajaran dengan media 
model sebagai kelas eksperimen dan 1 kelas (40 siswa) untuk pembelajaran 
dengan media gambar sebagai kelas kontrol. 
 

xvi 
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Instrumen penelitian ini terdiri dari Test  Prestasi Belajar Biologi dan 
Angket Motivasi Belajar. Hasil uji coba test prestasi belajar dianalisis dengan uji 
validitas isi, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan uji validitas 
butir. Uji validitas tiap butir test dilakukan teknik korelasi Product Moment dari 
Pearson pada taraf signifikan 5%. Uji reliabilitas instrumen menggunakan  KR-20 
dari Kuder-Richardson. Dengan bantuan program MS Excel diperoleh angka 
koofisien reliabilitas sebesar 0,84. Uji Prasyarat analisis terdiri dari uji Normalitas 
dan uji Homogenitas. Uji normalitas dilakukan dengan Metode Lilliefors. 
Hasilnya seluruh kelompok data berdistribusi normal. Uji homogenitas 
menggunakan uji Bartllet. Hasilnya seluruh kelompok data variansi homogen. 
Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 
Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Sama, desain faktorial 2 X 2 dan taraf 
signifikansi 0,05. Uji lanjut pasca Anava dengan  Uji Tukey.  
 
 Hasil analisis data pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa: (1) 
terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara prestasi belajar biologi pada 
kelompok siswa dengan pembelajaran menggunakan media model dan kelompok 
siswa dengan pembelajaran menggunakan media gambar ( Fobs= 9,73 > F 
tab=3,96).  (2) terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar biologi 
pada kelompok siswa dengan motivasi belajar tinggi dan pada kelompok siswa 
dengan motivasi belajar rendah (Fobs = 52,33 > F tab = 3,96),  dan (3)  terdapat 
interaksi pengaruh antara penggunaan media dalam pembelajaran dengan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar biologi  (Fobs=8,80 > F tab=3,96). 
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ABSTRACT 
 

T Bawuk Widayat K. S.810108036. The Effect of Model Media and Picture 
Media toward the Biology Achievement Viewed from the Student’s Learning 
Motivation (An Experimental Study on the Eleventh Year Students of Senior 
High School in Karanganyar Regency). Thesis. Surakarta : Educational 
Technology, Postgraduate Program, Sebelas Maret University. 2009. 
 
 The aims of this research are to fing out : (1) the significant effect between 
the use of model media and picture media toward the biology achievement, (2) the 
significant effect of the biology achievement between students having higher and 
lower learning motivation, and (3) the interaction effect between the instructional 
media and the student’s learning motivation toward the biology achievement. 
 
 This study is a quantitative research with an experimental method. The 
research begins from October 2008 to May 2009. The object of the study is the 
eleventh years student of senior high school in Karanganyar regency. The sample 
is taken by using cluster random sampling technique. The sample consist of 1 
class (40 students) for model media based instruction an experiment class and 1 
class (40 students) for picture media based instruction as a control class. 
 

 The instruments used to gather data for the study consist of learning 
achievement test in biology and questionnaire for learning motivation. The results 
of try-out test for learning achievement were analyzed with content validity test, 
reliability test, difficulty level test, differentiating power and item-validity test. 
The content validity of each test item was examined using Pearson’s Product 
Moment Correlation with significance level 5%. The instrument reliability was 
examined using Kuder-Richardson’s KR-20. Using MS Excel program, the score 
for reliability coeficience obtained was 0.84. The prerequisite analysis test consits 
of normality test and homogenity test. The normality tes was done using 
Lilliefors’ Method. Results of the test indicates that all data groups are normally 
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distributed. The reliability tes was carried out using Bartlet test and the results of 
the test show that all data groups were variously distributed. The teachnique of 
data analysis chosen for this research was two-path variance analysis with the 
same cell, 2 x 2 factorial design and the significance level was 0.05. The Tukey 
test was used for Anava posttest. 
 
 The result of data analysis at 5% level of significant, show that : (1) there 
is a significant effect of model media and picture media based instruction toward 
the biology achievement (Fobs= 9.73 > F tab=3.96), (2) there is a significant 
difference of biology achievement between student having higher and lower 
motivation (F obs = 52.33 > F tab = 3.96), (3) there is an interaction effect 
between media instructional and student’s learning motivation toward the biology 
achievement(F obs = 8.80 > T tab = 3.96).    

BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

   

  Dunia pendidikan selalu mengalami masalah yang senantiasa 

berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu segi yang penting dalam hal ini 

adalah proses pembelajaran. Kalau diamati persoalan pembelajaran sangatlah 

kompleks, dalam arti banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses 

pembelajaran itu sendiri, di antaranya adalah masalah proses penyampaian materi 

pelajaran. 

 Muhibbin Syah (1995: 1312) mengidentifikasikan: 
 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal, faktor   
eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal yaitu 
keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor eksternal yaitu 
kondisi lingkungan di sekitar siswa, sedangkan faktor pendekatan 
belajar yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan 
metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran. 

 
 Sudjana (1998: 39)  mengatakan:  
 

xix 
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Bahwa prestasi sebagai suatu hasil belajar sangat dipengaruhi oleh 2 
faktor utama, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara 
lain: minat, bakat, perhatian, kondisi fisik dan psikologi serta tingkat 
intelegensi, kematangan emosional dan intensitas belajar. Faktor 
eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri siswa, antara 
lain: guru, kurikulum, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkungan 
sekolah. 
 

  Biologi memiliki peranan dalam menunjang kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Bagi guru biologi, hal tersebut merupakan 

tantangan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan biologi. Kualitas 

pendidikan umumnya melibatkan proses masukan dan keluaran. Dalam hal ini 

berarti untuk memperoleh kualitas yang tinggi tidak dapat dilepaskan dari faktor 

siswa, bahan pengajaran, guru, dan metode mengajar yang dipergunakan. Di 

antara faktor tersebut, siswa merupakan unsur yang terpenting, sebab dari mereka 

diharapkan timbulnya perubahan sebagai akibat pembelajaran yang telah 

dirancang dan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai 

penyelenggara kegiatan pembelajaran harus dapat sedemikian rupa 

mengoptimalkan kegiatan tersebut. Namun tak mungkin meningkatkan mutu 

pembelajaran jika didalamnya tidak terjadi interaksi antara komponen pendidikan 

terutama interaksi antara guru dan siswa. 

  Menurut siswa, mata pelajaran biologi sering dirasakan sebagai salah 

satu pelajaran yang sulit dihapal, dan membosankan. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah terletak pada cara guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa. Namun jika guru mampu menyajikan materi dengan 

menggunakan metode dan media yang tepat, justru mata pelajaran biologi dapat 

menjadi mata pelajaran yang menyenangkan, menarik, dan mudah diingat. 

1 
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  Mata pelajaran biologi merupakan suatu mata pelajaran yang berkaitan 

erat dengan kehidupan makhluk hidup dan alam semesta. Sehubungan dengan itu 

materi pelajaran biologi sangat kompleks, sehingga butuh pemahaman mendalam 

untuk menguasai materi yang diberikan. Sebagai salah satu pelajaran yang banyak 

mengandung konsep, prinsip, fakta dan prosedur yang berkaitan erat dengan 

sistem kehidupan makhluk hidup, mata pelajaran biologi ada yang bersifat abstrak 

sehingga sulit untuk dimengerti. Hal ini dapat dilihat ketika anak didik 

mendapatkan kesulitan dalam menyampaikan pendapat, pikiran, perasaan dan 

kemauannya kepada teman, guru, serta orang lain. Gejala-gejala ini tampak ketika 

anak didik ditanya tampak ragu-ragu dalam menyampaikan pendapatnya , 

komunikasinya tidak runtut dan masih tersendat-sendat.  

  Menurut Dimyati dan Mudjiyono (1999:  238): 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 
intern yang dialami dan dihayati siswa yang berpengaruh terhadap 
proses belajar adalah : 1) Sikap siswa terhadap proses belajar, 2) 
Motivasi belajar, 3) Konsentrasi belajar, 4) Kemampuan  mengolah 
bahan belajar, 5) Kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar, 6) 
Kemampuan menggali hasil belajar yang telah tersimpan, 7) 
Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, 8) Rasa percaya diri 
siswa, intelegensi dan keberhasilan belajar dan kebiasaan belajar. Faktor-
faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar, antara lain : 1) Guru 
sebagai pembimbing belajar siswa, 2) Sarana dan prasarana belajar, 3) 
Kondisi pembelajaran, 4) Kebijaksanaan penilaian, 5) Kurikulum yang 
diterapkan dan lingkungan sosial siswa. 
 

  Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, 

dapat dikatakan bahwa di SMA N Jumapolo keadaan guru sebagai pendamping 

belajar siswa sudah dapat dikatakan kompeten, sudah banyak yang bersertifikat 

pendidik, sudah profesional; sedangkan prasarana dan sarana juga memadai dalam 

menunjang proses pembelajaran; lingkungan juga dapat dikatakan sudah kondusif 
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dan mendukung proses pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya, prestasi belajar 

biologi siswa SMA N Jumapolo masih rendah, hal ini dapat dilihat pada perolehan 

nilai ulangan harian yang di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)  dan juga 

nilai ulangan umum yang masih jauh dari nilai  standar yang telah ditentukan. 

Seharusnya dengan adanya banyak guru yang sudah profesional, dengan adanya 

prasarana dan sarana yang sudah mendukung, dan juga kondisi lingkungan belajar 

yang juga kondusif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Tetapi mengapa 

terjadi hal yang sebaliknya. Hal ini sangat menarik untuk dicari penyebabnya. 

   Prestasi belajar biologi yang rendah ini dapat juga disebabkan faktor 

dari dalam diri siswa, misalnya motivasi yang rendah. Motivasi belajar yang 

rendah dari diri siswa ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian siswa saat proses 

pembelajaran, adanya perasaan malas dalam bertanya, kurangnya semangat dalam 

mengikuti pelajaran, kurang antusias dalam menerima pelajaran , dan masih 

banyak  lagi. Selain faktor dari dalam , penyebab rendahnya prestasi belajar juga 

dapat disebabkan oleh banyak faktor dari luar. Di sini penulis mengambil salah 

satu faktor yang diduga juga dapat mempengaruhi prestasi belajar biologi, yaitu 

penggunaan media dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan 

berlangsung menarik dan menyenangkan bila faktor-faktor yang mendukung 

proses pembelajaran, salah satunya yaitu media pembelajaran dapat dioptimalkan 

penggunaannya. Parameter menunjukkan hasil seperti itu. Adanya permasalahan 

prestasi belajar pada anak didik yang belum optimal tersebut, perlu diberikan 

pemecahannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai. 
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  Pandangan E. De Corte dalam Winkel (1996: 285) bahwa: “media 

pembelajaran diartikan sebagai suatu sarana nonpersonal (bukan manusia) yang 

digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar, yang memegang peranan dalam 

proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan instruksional.” 

  Proses pembelajaran biologi, khususnya di jenjang sekolah Menengah 

Atas (SMA), bila dicermati lebih jauh masih menggunakan pola-pola tradisional. 

Metode yang dipakai biasanya ceramah, begitu juga dengan media yang 

digunakan biasanya adalah media konvensional yaitu papan tulis. Intensitas 

penggunaan media yang lain seperti slide, model, gambar (grafis), OHP, televisi 

dan sebagainya masih sangat terbatas. Padahal biologi adalah suatu bidang studi 

yang menuntut keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran maupun terhadap 

obyek yang dipelajari. Pengajaran yang hanya menggunakan metode ceramah saja 

tanpa ada variasi metode serta penggunaan media pendidikan akan mengakibatkan 

siswa dalam keadaan pasif, kurang kreatif , dan mudah jenuh. Akibatnya motivasi 

belajar rendah, sehingga akibat lebih jauh dari hal tersebut adalah prestasi belajar 

juga rendah.   

  Mata pelajaran biologi ada yang bersifat abstrak sehingga rumit untuk 

dimengerti. Untuk mempermudah siswa dalam mempelajarinya perlu diuraikan 

dan diilustrasikan dalam bentuk yang lebih kongkrit melalui media pembelajaran. 

Fungsi media dalam kegiatan belajar mengajar selain sebagai penyaji stimulus 

(informasi, sikap) juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam 

penerimaan informasi materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Arief S. Sadiman, et al., (1986: 7) yang menyatakan 
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bahwa media adalah “Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi”. 

  Penggunaan media yang sembarangan tanpa memperhatikan 

kecocokan media yang digunakan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

serta karakteristik siswa, akan mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan 

pembelajaran, karena masing-masing media mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, guru harus selektif dan kreatif dalam mencari media 

yang cocok untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional dan 

karakteristik siswa. 

  Penelitian ini akan berusaha membandingkan keefektifan media model 

dan media gambar dalam kaitannya dengan prestasi belajar siswa SMA pada mata 

pelajaran biologi. Alasan membandingkan kedua media ini adalah kedua media 

masing-masing mempunyai kesamaan dalam hal membantu siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan, namun ada perbedaan sifat keduanya. Media 

gambar merupakan dua dimensi, sehingga hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa 

diraba sesuai dengan bentuknya, sedangkan media model berupa media tiga 

dimensi, sehingga bisa dilihat dan diraba sesuai dengan  bentuk aslinya. Media 

model ini menarik perhatian dan merangsang pikiran siswa dari gambaran yang 

abstrak menjadi lebih kongkrit. 

  Penggunaan media model dalam proses pembelajaran khususnya pada 

mata pelajaran biologi bertujuan: 
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1. Menghindari terjadinya verbalisme. 

2. Memberikan informasi yang  faktual. 

3. Memberikan  persepsi yang benar. 

4. Menarik perhatian  audience. 

Dengan demikian dapat dihindarkan tanggapan fantasi anak yang terlalu 

menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh guru.  

  Prestasi belajar selain dipengaruhi oleh penggunaan media 

pembelajaran, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Salah satu di antaranya 

ialah motivasi belajar. Motivasi pada dasarnya ialah dorongan mental yang 

mengarahkan dan menggerakkan siswa untuk belajar. Siswa yang mempunyai 

motivasi tinggi akan merasa bahwa belajar adalah suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi, sehingga hasil dari motivasi yang tinggi dengan rendah akan 

menunjukkan hasil yang berbeda.  

  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membandingkan mata 

pelajaran biologi dengan menggunakan media model dibandingkan dengan media 

gambar sebagai media pembelajaran. Penulis mencoba untuk mengadakan 

penelitian eksperimen dengan judul : ”Pengaruh Penggunaan Media Model 

Dengan Media Gambar Terhadap Prestasi Belajar Biologi Ditinjau Dari 

Motivasi Belajar ” (Studi Eksperimen Pada Siswa Kelas XI Program Ilmu Alam 

Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 

2008/2009). 

 

     B. Identifikasi Masalah 
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  Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, selanjutnya 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1.  Kurang optimalnya kegiatan belajar mengajar di kelas yang merupakan 

langkah awal untuk dapat  mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

2.  Kurangnya media atau alat bantu mengajar merupakan salah satu penyebab 

kesulitan belajar siswa dalam belajar biologi. 

3. Pada umumnya guru mengajar biologi hanya berpedoman pada buku paket. 

4. Kesulitan belajar adalah salah satu penyebab rendahnya motivasi belajar siswa 

terhadap pelajaran biologi. 

5.  Kurangnya motivasi belajar yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

6. Kurang optimalnya penggunaan media sebagai alat bantu mengajar. 

7. Kurangnya pemahaman guru tentang media pembelajaran yang tepat, yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

 

     C. Pembatasan Masalah 

 

Eksperimen ini hanya akan membatasi : 

1. Media pembelajaran, dibatasi pada perbedaan penerapan penggunaan media 

model dan media gambar terhadap prestasi belajar biologi. 

2. Motivasi belajar siswa pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 

motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. 

3. Prestasi belajar biologi siswa SMA kelas XI Program Ilmu Alam penilaiannya 

dibatasi pada kemampuan siswa dalam mengerjakan soal biologi pada konsep 
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ekskresi, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media pada 

semester II pada kegiatan belajar mengajar;  penilaian kinerja,  dan penilaian 

sikap. 

 

 

 

     D. Perumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Adakah perbedaan pengaruh penggunaan media model dengan penggunaan 

media gambar pada mata pelajaran biologi terhadap prestasi belajar siswa 

SMA  kelas XI  Program Ilmu Alam  ? 

2. Adakah perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dengan motivasi belajar 

rendah terhadap prestasi belajar mata pelajaran biologi siswa SMA kelas XI 

Program Ilmu Alam  ? 

3. Adakah interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran biologi siswa SMA kelas XI 

Program Ilmu Alam  ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

       Sesuai dengan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan media model dengan 

penggunaan media gambar pada mata pelajaran biologi terhadap prestasi 

belajar biologi pada siswa SMA kelas XI Program Ilmu Alam  . 
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2. Mengetahui perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar 

rendah terhadap prestasi belajar mata pelajaran biologi  siswa SMA kelas XI 

Program Ilmu Alam  .  

3. Mengetahui interaksi pengaruh antara media pembelajaran dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran biologi siswa SMA kelas XI 

Program Ilmu Alam.  

F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan mampu memberi kontribusi 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

1. Manfaat Teoritis: 

 a.  Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan 

penggunaan media pembelajaran dan memperkuat teori-teori yang sudah 

ada. 

 b. Mendorong adanya penelitian lanjutan guna pengembangan konsep dan 

teori tentang media pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis: 

 a.  Bagi Pengelola atau Lembaga pendidikan yang berwenang pada tingkat 

SMA kota Karanganyar. 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam melengkapi media pembelajaran,  khususnya media model.  

 b. Bagi Guru SMA 
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    1) Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan dasar-dasar 

pengetahuan di dalam menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan media 

model. 

  2). Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan di dalam 

memanfaatkan media model agar lebih optimal. 

  3). Diharapkan dapat memberikan motivasi untuk menggunakan media 

pendidikan khususnya media model. 

  4). Diharapkan dapat  meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 c.  Bagi Siswa 

  1). Diharapkan dapat menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung 

antara siswa dengan sumber belajar. 

  2). Diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga 

otomatis dapat meningkatkan pula prestasi belajar siswa. 

. 

 

 

 

.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN PERUMUSAN 

 HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Prestasi Belajar Biologi 

a.  Pengertian Prestasi Belajar Biologi 

  Menurut para ahli pendidikan istilah achievement dalam bidang 

pendidikan biasanya diartikan sebagai prestasi belajar dan karena itu achievement 

menjadi tolak ukur keberhasilan proses pendidikan, khususnya proses belajar 

mengajar. 

     Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, prestasi diartikan sebagai 

capaian hasil dari sesuatu yang telah dikerjakan sebelumnya. Pengertian tersebut 

bersifat umum yang secara khusus dapat dipergunakan untuk menunjuk capaian 

kerja tertentu. Dapat dikatakan prestasi belajar merupakan hasil capaian belajar.  

     Henry Murray dalam Hall and Lindzey (1981: 218) menyebutkan 

bahwa : 
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Prestasi adalah mengerjakan sesuatu yang sulit, untuk menguasai, 
memanipulasi atau obyek fisik organisasi manusia, atau ide untuk 
mengerjakan ini secepat dan sebebas mungkin. Untuk mengatasi 
permasalahan dan mencapai standar yang tinggi. Untuk mengatasi 
seseorang untuk melawan dan melampaui yang lain untuk 
meningkatkan pandangannya sendiri dengan berlatih secara diam yang 
sukses. 

 

     Murray dalam Beck (1990: 290) mendefinisikan prestasi sebagai 

berikut: “ To overcome obstacles, to exercise power, to strive to do something 

difficult as well and as quickly as possible”. (Prestasi adalah mengatasi hambatan, 

melatih kekuatan, berusaha melakukan sesuatu yang sulit dengan baik dan secepat 

mungkin). 

    Belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan perubahan dalam 

diri individu yang belajar. Perubahan itu bisa berupa tingkah laku yang 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Pengertian ini sejalan 

dengan pendapat James Withaker seperti yang dikutip oleh Wasty Sumanto (1987: 

99) yang menguraikan belajar sebagai berikut: ”Kegiatan belajar hanya akan 

terjadi pada seseorang jika ia melakukan sesuatu cara atau latihan hingga yang 

bersangkutan menjadi berubah”. Jadi perubahan tersebut diperoleh dengan 

sengaja, bukan perubahan yang diperoleh dengan sendirinya, karena perubahan 

kegiatan atau karena sementara akibat obat-obatan misalnya. Untuk dapat disebut 

sebagai kegiatan, maka perubahan itu harus bersifat konstan, atau berlaku relative 

tetap. Perubahan itu sebagai kemampuan baru, baik berupa aktual maupun 

potensial. Hal ini ditegaskan oleh Sumadi Suryabrata (1988: 11) sebagai berikut : 

12 
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”Belajar merupakan aktivitas yang menghasilkan perubahan baik aktual maupun 

potensial. Perubahan itu pada dasarnya adalah didapatkannya kemampuan-

kemampuan baru yang berlaku relatif lama dan terjadi karena usaha”. 

  Perubahan yang terjadi dalam peserta didik merupakan proses belajar. 

Berkembangnya kemampuan, sikap dan keterampilan siswa digunakan sebagai 

salah satu indikator keberhasilan dalam proses belajar, sehingga belajar dimaknai 

sebagai proses pengembangan kemampuan peserta didik yang optimal. Belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks, hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar siswa akan memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Proses 

pembelajaran dilakukan melalui empat langkah : 1) Menentukan topik yang dapat 

dipelajari oleh anda sendiri, 2) Memilih dan menentukan aktivitas kelas dengan 

topik yang telah ditentukan, 3) Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk 

mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah, 4) 

Menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan 

revisi. 

  Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan 

kegiatan. Robert M. Gagne (1987: 23) mengatakan: ”prestasi belajar dibedakan 

menjadi lima aspek, yaitu: kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi 

verbal, sikap dan ketrampilan”. Menurut Bloom dalam Suharsimi Arikunto (1990: 

110): ”hasil belajar dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu: kognitif, afektif dan 

psikomotorik”. Prestasi merupakan kecakapan atau hasil konkrit yang dapat 

dicapai pada saat atau periode tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, prestasi 
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dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran biologi. 

  Setelah melihat definisi di atas, maka disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar 

adalah : 

1) Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja melalui 

latihan dan pengalaman. 

2) Kegiatan itu dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan tingkah laku, baik 

bersifat aktual maupun potensial. 

3) Tingkah laku yang muncul itu berupa kemampuan baru, baik berwujud 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

4) Untuk dapat disebut belajar maka perubahan itu harus bersifat konstan atau 

relatif lama. 

  Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi belajar 

biologi adalah suatu proses perubahan kemampuan yang berupa pengetahuan, 

ketrampilan dan pengalaman baru yang diperoleh melalui proses interaktif dalam 

proses pembelajaran biologi antara peserta didik dengan lingkungannya dan dapat 

diukur langsung dengan tes dan hasilnya dihitung dengan menggunakan analisis 

statistik. 

  Siswa dikatakan mempunyai prestasi belajar biologi tinggi jika 

menguasai kompetensi-kompetensi yang ada, mampu menyelesaikan tugas atau 

masalah dalam belajar dengan baik, haus akan ilmu pengetahuan, menyukai dan 

sering mengikuti berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, 

mampu secara tepat menarik suatu generalisasi, cepat dalam menerima, mengolah, 
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memahami dan menguasai pembelajaran, cepat mengerjakan tugas dengan hasil 

baik, cepat dan tepat dalam bertindak. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 Menurut Nana Sudjana (1989: 39) ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor dari diri siswa dan faktor dari luar diri 

siswa. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimiliki 

siswa, motivasi, minat, sikap perhatian serta kebebasan belajar. Sedangkan faktor 

dari luar diri siswa atau faktor lingkungan belajar terutama kualitas pembelajaran  

adalah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses pembelajaran dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

  Menurut Dimyati dan Mudjiyono (1999: 238) Prestasi belajar 

dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang dialami dan 

dihayati siswa yang berpengaruh terhadap proses belajar adalah : 1) Sikap siswa 

terhadap proses belajar, 2) Motivasi belajar, 3) Konsentrasi belajar, 4) 

Kemampuan  mengolah bahan belajar, 5) Kemampuan menyimpan perolehan 

hasil belajar, 6) Kemampuan menggali hasil belajar yang telah tersimpan, 7) 

Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, 8) Rasa percaya diri siswa, 

intelegensi dan keberhasilan belajar dan kebiasaan belajar. Faktor-faktor ekstern 

yang mempengaruhi hasil belajar, antara lain : 1) Guru sebagai pembimbing 

belajar siswa, 2) Sarana dan prasarana belajar, 3) Kondisi pembelajaran, 4) 

Kebijaksanaan penilaian, 5) Kurikulum yang diterapkan dan lingkungan sosial 

siswa. 
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  Sementara itu Mahfult Shalahuddin (1999: 12) mengemukakan faktor 

yang berpengaruh tersebut menjadi dua, yaitu:  

  1) ”Faktor dari luar meliputi : lingkungan (alam dan sosial) dan 

instrumental (kurikulum, pengajar, sarana dan prasarana, serta 

administrasi ). 

  2) Faktor dari dalam meliputi : Fisiologi (kondisi fisik, serta keadaan 

lainnya) dan psikologis”.   

  Uzer Usman dan Lilis Setiawati (1993: 9) menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar meliputi : ”Faktor yang berasal dari sendiri 

(internal) yaitu faktor jasmaniah baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. Yang termasuk faktor ini ialah panca indera yang tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, seperti mengalami sakit, cacat tubuh atau perkembangan 

yang tidak sempurna, berfungsinya  kelenjar tubuh yang membawa kelainan 

tingkah laku. Sedangkan faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh, terdiri atas faktor intelektif yaitu kecerdasan, bakat serta faktor 

kecakapan (prestasi yang dimiliki) dan faktor non intelektif yaitu meliputi sikap, 

kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri. Selain faktor 

dari dalam,  prestasi belajar juga dipengaruhi faktor dari luar yang meliputi faktor 

sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik dan juga faktor lingkungan spiritual 

atau keagamaan ”.  

  

c. Penilaian Prestasi Belajar Biologi 

   Saifuddin Azwar (2000: 157-158) menguraikan : 

Sistem penilaian prestasi belajar dapat diolah dengan prosedur PAP 
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(Penilaian Acuan Pokok), atau disebut criterion-referenced. Penilaian 
Acuan Norma (PAN) adalah penilaian yang diacukan kepada rata-rata 
kelompoknya, atau disebut norm referenced test. Penilaian acuan norma 
ini untuk mengetahui posisi kemampuan siswa dalam kelompoknya, yaitu 
di atas rata-rata kelas, sekitar rata-rata kelas, atau di bawah rata-rata kelas.  
 

   Aiken (1997: 109) mengatakan: ”Tes prestasi biasanya menilai 

pengetahuan sesuatu yang telah digunakan secara eksplisit, sehingga nilai-nilai 

pada tes-tes ini cenderung lebih didominasi oleh hasil latihan dari pada hasil-hasil 

tes kecerdasan”. Menurut Anastasi (1982: 3): ”Fungsi penilaian adalah untuk 

mengetahui perbedaan antar individu atau antar reaksi pada individu yang sama 

pada kesempatan yang berbeda”. 

   Aiken (1997: 114) mengemukakan: 

”Sebuah penilaian dapat berfungsi ganda, yaitu untuk mengetahui seberapa 

banyak materi telah dipelajari seorang siswa, dan bagaimana 

kemampuannya dibandingkan dengan siswa yang lain, juga untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam mengajar para siswa”.  

   Penilaian prestasi belajar banyak ragamnya, mulai dari yang paling 

sederhana sampai yang paling kompleks dalam bentuk tes. Menurut Webster’s 

dalam Suharsimi Arikunto (1998: 32) mengemukakan bahwa tes adalah ”any 

series of question or exercise or other means of measuring the skill, knowledge, 

intelligence, capacities of aptitudes or an individual or group “, (tes adalah 

sederetan pertanyaan atau latihan alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, bakat, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok). Tes adalah penilaian yang komprehensif 

terhadap seorang individu atau keseluruhan usaha evaluasi program. Jenis tes 
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yang dimaksud meliputi: pre-test, post-test, formatif, sumatif, EBTA/UAS. 

   Pre-test merupakan penilaian yang dilakukan guru secara rutin pada setiap 

akan memulai penyajian materi baru, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tarap 

pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Adapun instrument yang 

digunakan dapat lisan, dapat tertulis, sedangkan yang biasa digunakan adalah 

lisan, karena pre-test ini pelaksanaannya berlangsung secara singkat dan biasanya 

pre-test ini hanya mengambil sampel beberapa siswa yang sekiranya dapat 

mewakili kemampuan siswa yang lain. 

   Kebalikan dari pre-test adalah post test, yakni penilaian yang dilakukan 

setelah pelaksanaan kegiatan belajar. Tujuannya untuk mengetahui tarap 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang baru saja dipelajari. 

Sebagaimana pre-test, post-test ini pun pelaksanaannya dapat lisan maupun 

tertulis. Hasil post-test ini digunakan sebagai tolok ukur guru untuk melanjutkan 

ke materi selanjutnya atau pun kalau banyak siswa yang belum memahami atau 

hasil post-test rendah maka guru perlu untuk mengulangi kegiatan belajarnya. 

    Evaluasi atau penilaian formatif, yakni penilaian yang dilaksanakan pada 

setiap akhir pelajaran satuan pelajaran. Tujuannya untuk memperoleh umpan balik 

dalam pembelajaran yang telah dilakukan, yakni mengetahui kesulitan atau 

mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. 

    Penilaian sumatif, yakni penilaian yang dilakukan untuk mengukur 

kemampuan siswa pada setiap akhir periode pelaksanaan program pengajaran. 

Penilaian ini dilakukan setiap akhir semester, atau akhir tahun pelajaran. Hasil 

dari penilaian sumatif ini digunakan sebagai laporan kemampuan siswa pada 
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orang tua dan penentuan kedudukan siswa pada akhir tahun untuk naik atau 

tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. 

    Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 22): 

”Tes yang baik harus memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu: 1) tes 

harus reliabel, 2) tes harus valid, 3) tes harus obyektif, 4) tes harus 

diskriminatif, 5) tes harus komprehensif, 6) tes harus mudah digunakan”. 

Sudijono (1996: 96) mengemukakan: 

 Ciri-ciri tes prestasi belajar yang baik adalah: 1) bersifat valid atau 
memiliki validitas tinggi, 2) tes prestasi belajar bersifat reliabel, 
maksudnya sebuah tes prestasi belajar apabila digunakan secara berulang-
ulang hasilnya senantiasa stabil atau ajeg, 3) tes belajar bersifat obyektif, 
maksudnya tes prestasi belajar disusun sesuai dengan indikator yang telah 
disusun sebelumnya (apa adanya), 4) tes prestasi belajar bersifat praktis, 
maksudnya mudah dilakukan.  
 
Sudijono (1996: 107) menjelaskan : 
 
Tes prestasi belajar dilihat dari bentuknya dibedakan atas dua jenis, yaitu 
tes yang berbentuk obyektif dan tes yang berbentuk uraian. Tes obyektif 
dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: tes obyektif benar salah, 
tes obyektif menjodohkan, tes obyektif bentuk melengkapi, tes obyektif 
bentuk isian dan tes obyektif bentuk pilihan ganda. Tes yang berbentuk 
uraian disusun dengan cara membuat pertanyaan yang menuntut jawaban 
dalam bentuk uraian, baik uraian singkat maupun penjelasan. 
 

    Pengolahan prestasi belajar biologi di Sekolah Menengah Atas 

menerapkan kriteria Penilaian Acuan Norma (PAN) atau menggunakan Penilaian 

Acuan Patokan (PAP). 

    Groundlund (1985: 13) menjelaskan  PAN merupakan penilaian yang 

membandingkan prestasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa lainnya. 

PAP merupakan penilaian yang menggambarkan seberapa jauh yang dapat 

dikerjakan siswa. Jadi prestasi belajar siswa dibandingkan dengan patokan yang 
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telah ditetapkan. Dalam penelitian ini prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

di ukur dengan prosedur penilaian acuan patokan. Dari ragam penilaian tersebut 

tinggal menentukan menggunakan penilaian yang sesuai dengan tujuan yang kita 

tentukan. 

 
 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhibbin Syah (1995: 196) : 
 
Bentuk-bentuk soal yang digunakan adalah bentuk obyektif dan bentuk 
subyektif. Bentuk obyektif meliputi: benar-salah, pilihan ganda, 
menjodohkan, isian dan melengkapi. Dari bentuk-bentuk soal tersebut 
tentu saja ada kebaikan dan kekurangannya. Dalam penelitian yang 
dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Atas ini, khususnya pada mata 
pelajaran biologi, bentuk soal obyektif dengan pilihan  ganda. 

 
d.   Jenis-jenis Penilaian Prestasi Belajar Biologi 

 1).  Penilaian dengan Tes  

 (a)  Pengertian Tes  

 Nana Sudjana (2009: 35) memberikan pengertian bahwa tes adalah 

suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk tugas yang harus dikerjakan 

siswa untuk mendapatkan data tentang nilai dan prestasi siswa tersebut yang dapat 

dibandingkan dengan yang dicapai kawan-kawannya atau nilai standar yang 

ditetapkan. Dengan demikian,  tes merupakan suatu bentuk pemberian tugas atau 

pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa yang sedang dites. Jawaban yang 

diberikan siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan itu dianggap sebagai informasi 

terpercaya yang mencerminkan kemampuannya. Informasi tersebut dinyatakan 

sebagai masukan yang penting untuk mempertimbangkan siswa. Kegiatan tes 

dapat terlaksana jika tersedia suatu perangkat tugas, pertanyaan, atau latihan.   

 (1)  Jenis Tes menurut individu yang Dites 
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       Suharsimi (1987: 109-110) mengemukakan beberapa jenis tes. 

Berdasarkan jumlah individu yang dites, tes dapat dibedakan menjadi tes individu 

dan tes kelompok. Tes individual terjadi jika pada saat pelaksanaan kegiatan tes 

guru hanya menghadapi seorang siswa. Sebaliknya, dalam tes kelompok yang 

dihadapi guru adalah sejumlah siswa, misalnya siswa satu kelas. 

(2).  Jenis Tes menurut Jawaban 

Berdasarkan jawaban yang dikehendaki yang diberikan siswa, tes 

dapat dibedakan ke dalam tes perbuatan dan tes verbal. Tes perbuatan adalah tes 

yang menuntut respon siswa yang berupa tingkah laku yang melibatkan gerakan 

otot. Tes perbuatan dimaksudkan untuk mengukur tujuan-tujuan yang berkaitan 

dengan aspek psikomotor.  

Tes verbal menghendaki jawaban siswa yang berupa tingkah laku 

verbal, yaitu jawaban yang berbentuk bahasa yang berisi kata-kata dan kalimat. 

Dilihat dari segi cara menjawabnya, tes verbal dibagi menjadi tes tertulis dan tes 

lisan. 

(3).  Jenis Tes menurut Penyusunnya 

Berdasarkan penyusunnya, tes dapat dibedakan ke dalam tes buatan 

guru dan tes standar. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat guru-guru kelas itu 

sendiri. Tes tersebut dimaksudkan untuk mengukut tingkat keberhasilan siswa 

mencapai tujuan setelah berlangsungnya proses pengajaran yang dikelola oleh 

guru klas yang bersangkutan. 

Tes standar adalah tes yang telah distandarkan. Tes standar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes bakat (aptitude test) dan tes prestasi 
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(achievement test). 

Perkataan standar dalam tes lebih dimaksudkan bahwa tes tersebut 

dikerjakan oleh semua siswa dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam 

batasan waktu yang sama pula. Dengan demikian, seolah-olah ada suatu standar 

atau ukuran tertentu yang juga akan menghasilkan penampilan yang standar 

tertentu pula sehingga dimungkinkan untuk membandingkan penampilan 

kelompok lain dengan kelompok standar itu. 

 

2). Penilaian Kinerja 

(a). Pengertian  

Menurut Harun Rasyid dan Mansur (2007: 200) bahwa penilaian 

kinerja (unjuk kerja) merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati 

kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk 

menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peseta didik melakukan tugas 

tertentu seperti: praktik di laboratorium, praktik sholat, praktik OR, presentasi, 

diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca 

puisi/deklamasi, dan lain-lain. Cara ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis 

karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya.  

    Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk 

menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk menilai kemampuan 

berbicara siswa, misalnya dilakukan pengamatan atau observasi berbicara yang 

beragam, seperti: diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan 

melakukan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan siswa akan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

43 

43 

lebih utuh. 

  Untuk mengamati unjuk kerja siswa dapat menggunakan daftar cek (chek-list) 

dan skala penilaian (Rating Scale). Dengan menggunakan daftar cek, siswa 

mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh 

penilai. Jika tidak dapat diamati, siswa tidak memperoleh nilai.  Kelemahan cara 

ini adalah penilai hanya memiliki dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat 

diamati-tidak dapat diamati, baik-tidak baik. Dengan demikia, tidak terdapat nilai 

tengah, namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah 

besar. 

  Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala penialaian memungkinkan 

penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena 

pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari dua. 

Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 

1= tidak kompeten, 2= cukup kompeten, 3= kompeten, dan 4= sangat kompeten. 

Untuk memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih dari 

satu orang agar hasil penilaian lebih akurat. 

 

3). Penilaian Sikap  

(a). Pengertian 

Menurut Sarwiji Suwandi (2008: 89-91) bahwa sikap bermula dari 

perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang 

dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau 

pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga 
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terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. 

Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni: afektif, kognitif, dan konatif. 

Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya 

terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan 

seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan 

untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan 

kehadiran objek sikap. 

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses 

pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sikap terhadap materi pelajaran; 

sikap terhadap guru/pengajar; sikap terhadap proses pembelajaran; dan sikap 

berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi 

pelajaran. 

 Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik, 

antara lain:  observasi perilaku,   pertanyaan langsung,  dan laporan pribadi. 

Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan 

buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan siswa 

selama di sekolah. Catatan dalam lembaran buku, selain bermanfaat untuk 

merekam dan menilai perilaku siswa, sangat bermanfaat pula untuk menilai sikap 

siswa serta dapat menjadi bahan dalam penilaian perkembangan siswa secara 

keseluruhan. Dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar cek yang 

memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari siswa pada 

umumnya atau dalam keadaan tertentu 

Observasi perilaku dapat juga dilakukan dengan menanyakan secara 
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langsung atau wawancara tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. 

Misalnya, bagaimana tanggapan siswa tantang kebijakan yang baru diberlakukan 

di sekolah mengenai ”Peningkatan Ketertiban”. Berdasarkan jawaban dan reaksi 

lain yang tampil dalam memberikan jawaban dapat dipahami sikap siswa terhadap 

objek siswa. 

Observasi perilaku dapat juga dilakukan dengan menggunakan laporan 

pribadi. Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, siswa diminta membuat ulasan 

yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan atau hal 

lain yang menjadi objek sikap. Misalnya, siswa diminta menulis pandangannya 

tentang: ”Kerusuhan Antar Etnis” yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari 

ulasan yang dibuat oleh siswa dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap 

yang dimilikinya.  

4). Penilaian Portofolio  

Sarwiji Suwandi (2008: 100-114) mengemukakan mengenai penilaian 

portofolio. Penerapan portofolio dalam bidang pendidikan masih merupakan 

fenomena yang relatif baru. Penggunaan portofolio untuk penilaian hasil belajar 

siswa mulai ramai diperbincangkan bersamaan dengan dilaksanakan KBK. Oleh 

karena itu, wajar jika pemahaman guru dan praktisi pendidikan lainnya terhadap 

portofolio masih kurang. 

(a). Pengertian 

Menurut Popham (1995: 163), portofolio adalah sekumpulan 

sistematik tentang pekerjaan seseorang. Dalam pendidikan, portofolio mengacu 

pada kumpulan sistematik mengenai pekerjaan siswa. Portofolio adalah 
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sekumpulan pekerjaan siswa yang dapat menunjukkan kepada mereka (juga bagi 

yang lain) atas usaha, kemajuan, dan pencapaian mereka dalam bidang studi 

tertentu. Portofolio, dalam konteks kelas adalah kumpulan koleksi pekerjaan siswa 

yang menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Pekerjaan siswa 

dalam portofolio sering mengacu pada benda atau barang. Portofolio adalah suatu 

seleksi dari artifak (benda/barang hasil kecerdasan manusia) dan catatan reflektif 

yang mempresentasikan pengalaman-pengalaman profesional, kompetensi, dan 

perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Portofolio dapat berupa sebuah file 

folder, kotak atau wadah. Berdasarkan pendapat di atas dapat dapat disimpulkan 

bahwa portofolio adalah kumpulan hasil karya, pekerjaan atau tugas siswa. Karya-

karya yang disusun berdasarkan urutan kategori kegiatan siswa itu dipilih dan 

dinilai sehingga dapat menggambarkan perkembangan kemampuan atau 

kompetensi siswa. Dengan kata lain, portofolio sangat sesuai untuk mengetahui 

perkembangan unjuk kerja siswa. 

  Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya siswa secara 

individu pada suatu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil 

karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan siswa sendiri. Berdasarkan 

informasi perkembangan tersebut, guru dan siswa sendiri dapat menilai 

perkembangan kemampuan siswa dan terus melakukan perbaikan. Dengan 

demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar 

siswa melalui karyanya, antara lain: karangan, puisi, surat, komposisi musik, 

gambar, foto, lukisan, resensi buku/literatur, laporan penelitian, sinopsis, dan 

sebagainya. 
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  Memperhatikan pendapat di atas nyata sekali bahwa penilaian dengan 

portofolio memfasilitasi siswa untuk makin mengembangkan kemampuannya 

serta mengembangkan kemampuan reflektifnya. Lebih dari itu, siswa akan 

tumbuh menjadi manusia yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Hal ini 

dimungkinkan karena siswa dituntut untuk menilai karya yang telah dibuat atau 

disusunnya. Dengan penilaian itu siswa akan mengetahui kelebihan/keunggulan 

atau kekurangan/kelemahannya. Pengetahuan itulah yang pada akhirnya 

diharapkan dapat dipakai oleh siswa untuk senantiasa meningkatkan 

kompetensinya. 

(b).  Jenis Portofolio 

Ada beberapa jenis portofolio, yaitu portofolio proses, portofolio 

pameran dan portofolio refleksi  

(1). Portofolio Proses 

Portofolio jenis ini berisi seluruh pekerjaan siswa dalam bidang 

tertentu dan dalam kurun waktu tertentu (satu semester, satu tahun, atau satu tahun 

pendidikan). Portofolio jenis ini berisi tahapan pengalaman siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran. Bukti-bukti proses dan produk 

terekam dengan lengkap termasuk draf kasar, sketsa, perbaikan-perbaikan, serta 

hasil akhir pendidikan siswa. Portofolio jenis ini dapat menggambarkan 

keseluruhan proses dan perkembangan siswa, kesulitan yang dialami siswa, 

tahapan pengalaman yang dialami siswa, serta kemampuan siswa mencapai suatu  

tujuan pembelajaran. 

(2). Portofolio Pameran 
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Portofolio jenis ini berisi seluruh pekerjaan siswa dalam bidang 

tertentu dan dalam kurun waktu tertentu ((satu semester, satu tahun, atau satu 

tahun pendidikan). Portofolio jenis ini berisi tahapan pengalaman siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran. Bukti-bukti proses dan produk 

terekam dengan lengkap termasuk draf kasar, sketsa, perbaikan-perbaikan, serta 

hasil akhir pendidikan siswa. Portofolio jenis ini dapat menggambarkan 

keseluruhan proses dan perkembangan siswa, kesulitan yang dialami siswa, 

tahapan pengalaman yang dialami siswa, serta kemampuan siswa mencapai suatu  

tujuan pembelajaran. 

(3). Portofolio Refleksi 

Portofolio jenis ini memfokuskan pada refleksi proses dan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Portofolio jenis ini berisi kumpulan proses 

dan hasil pekerjaan siswa dalam bidang tertentu dalam kurun waktu tertentu, 

penilaian diri oleh siswa terhadap karya yang dihasilkan, penilaian guru terhadap 

karya siswa, dan simpulan tentang kualitas proses dan hasil. Portofolio ini 

digunakan sebagai alat penilaian dan juga untuk membantu siswa merefleksikan 

apa yang telah mereka pelajari. 

 Sebagai kumpulan karya yang akan dinilai, portofolio mempunyai 

karakteristik yang khas seperti berikut: 

(a). Portofolio dapat menggambarkan perkembangan atau kemajuan kemampuan 

seseorang dalam satu bidang. Misalnya, perkembangan kemampuan 

seseorang dalam menulis, dapat dilihat dari kumpulan tulisannya dalam 

portofolio. 
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(b). Portofolio merupakan bukti autentik dari kemampuan seseorang. 

(c). Portofolio dapat menggambarkan kemampuan seseorang secara lebih 

komprehensif, lebih-lebih jika portofolio direncanakan untuk menilai 

kemampuan siswa secara utuh. 

(d). Portofolio menggambarkan refleksi dari suatu tujuan pembelajaran yang 

tergambar dalam tahapan pengalaman siswa dalam mencapai tujuan. 

Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1). Menjelaskan kepada siswa bahwa penggunaan portofolio tidak 

hanya merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang digunakan oleh guru untuk 

penilaian, tetapi digunakan juga oleh siswa sendiri. Dengan melihat portofolionya 

siswa dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Proses ini tidak 

akan terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan waktu bagi siswa untuk belajar 

meyakini hasil penilaian mereka sendiri. 

(2). Menentukan bersama siswa sampel-sampel portofolio apa saja 

yang akan dibuat. Portofolio antara siswa yang satu dengan yang lain bisa sama 

bisa berbeda. Misalnya, untuk kemampuan menulis siswa mengumpulkan 

karangan-karangannya. Untuk kemampuan menggambar, siswa mengumpulkan 

gambar-gambar buatannya. 

(3). Menggumpulkan dan menyimpan karya-karya tiap siswa dalam 

satu map atau folder di rumah masing-masing atau loker masing-masing  di 

sekolah. 

(4). Memberi tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi 
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perkembangan siswa sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke 

waktu. 

(5). Sebaiknya menentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan 

bobotnya dengan para siswa sebelum mereka membuat karyanya. Mendiskusikan 

cara penilaian kualitas karya para siswa. Contoh, kriteria penilaian kemampuan 

menulis karangan, yaitu: penggunaan tata bahasa, pemilihan kosa kata, 

kelengkapan gagasan, dan sistematika penulisan. Dengan demikian, siswa 

mengetahui harapan (standar) guru dan berusaha mencapai standar tersebut. 

(6).  Meminta kepada siswa untuk menilai karyanya secara 

berkesinambungan. Guru dapat membimbing siswa, bagaimana cara menilai 

dengan memberi keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut, 

serta bagaimana cara memperbaikinya. 

(7). Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, maka 

siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun antara guru dan siswa perlu 

dibuat ”kontrak” atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan, misalnya 2 

minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan pada guru. 

(8). Bila perlu, menjadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. 

Jika perlu, undang orang tua siswa dan diberi penjelasan tentang maksud dan 

tujuan portofolio, sehingga orang tua dapat membantu dan memotivasi anaknya. 

  Menurut Titik Harsiati (2003: 4-5): 

   Prosedur penyusunan dan penilaian portofolio dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: (1) identifikasi tujuan portofolio, (2) penentuan 
jenis portofolio, (3) penentuan kompetensi dan tahapan pencapaian, (4) penentuan 
kriteria penilaian karya yang sesuai dengan kompetensi yang akan ditunjukkan 
siswa, dan (5) penentuan isi tiap-tiap bagian portofolio.  
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e. Mata pelajaran Biologi 

1). Karakteristik Pelajaran Biologi 

”Biologi memiliki karakteristik khusus, yang berbeda dengan ilmu lainnya 

dalam hal objek, persoalan, dan metodenya. Biologi memiliki struktur 

keilmuan yang jelas seperti yang diberikan oleh BSCS ”.(Mayer, 1978: 23). 

 

 

 

2). Struktur Keilmuan Biologi  

 Struktur keilmuan biologi yang komprehensif dan mudah dipahami seperti 

yang dikembangkan oleh BSCS ( Biological Science Curriculum Study) dapat 

menjadi acuan strukturisasi materi biologi SMA. Berdasarkan struktur 

keilmuan menurut BSCS, Biologi memiliki objek berupa kerajaan (kingdom) : 

(a) Plantae (tumbuhan), (b) Animalium (hewan), dan (c) Protista. Ketiga objek 

tersebut dikaji dari tingkat molekul, sel, jaringan dan organ, individu, 

populasi, komunitas, sampai tingkat bioma. Adapun persoalan yang dikaji 

meliputi 9 tema dasar yaitu : (a) Biologi sains) sebagai proses 

inkuiri/penemuan (Inquiry), (b) sejarah konsep biologi, (c) evolusi, (d) 

keanekaragaman dan keseragaman, (e) genetik dan keberlangsungan hidup, (f) 

organisme dan lingkungan, (g) perilaku, (h) struktur dan fungsi, dan (i) 

regulasi. Dengan memperhatikan kubus struktur ilmu tersebut maka ada 

sebanyak 3 ragam obyek x 7 tingkat organisasi kehidupan x 9 tema persoalan 

sebagai kawasan kajian dalam biologi. Ragam kawasan kajian itu pula akan 
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menggambarkan pula ragam cabang-cabang keilmuan baru dalam biologi, 

karena ada cabang dari biologi yang didasarkan atas objek seperti Zoologi, 

Botani, Entomologi, dll. Ada yang didasarkan pada persoalan, seperti Ekologi, 

Toksikologi, Taksonomi, Biologi Reproduksi, dll. Ada yang didasarkan atas 

tingkat organisasi  kehidupan seperti Sitologi, Histologi, Organologi, Biologi 

Populasi, dll. Ada pula yang dikembangkan berdasar kombinasi seperti 

Sistematik Vertebrata, Anatomi Hewan, Fisiologi Tumbuhan, dll. (Depdiknas, 

2003: 2-3) 

3). Tujuan Pembelajaran Biologi di SMA 

(a). Meningkatkan akan kesadaran akan tugas harian, lingkungan, kebanggaan 

nasional, dan kebebasan serta kekuatan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang 

maha Esa. 

(b).Memahami konsep-konsep biologi dan saling kaitannya. 

(c). Mengembangkan daya penalaran untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

(d).Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya 

teknologi  sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. 

(e).Mengembangkan keterampilan proses untuk memperoleh konsep-konsep 

biologi dan menumbuhkan nilai dan sikap ilmiah. 

(f).Memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi,yaitu perguruan tinggi 

4). Standar Kompetensi Pembelajaran Biologi di SMA (Depdiknas, 2003: 41) 

(a).Memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. 
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(b).Memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan 

hewan,  serta penerapannya dalam konteks salingtemas. 

(c).Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, 

kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada 

salingtemas. 

5). Kompetensi Dasar Pembelajaran Biologi di SMA  

 Dalam Depdiknas (2003: 41) dikemukakan mengenai kompetensi dasar 

pembelajaran di SMA sebagai berikut: 

(a).Mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur, dan fungsi sel sebagai 

unit terkecil kehidupan. 

(b).Mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan sel hewan. 

(c).Membandingkan mekanisme transpor pada membran. 

(d).Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengkaitkannya dengan  

fungsinya. 

(e).Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. 

(f).Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. 

(g).Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan 

manusia dan hewan. 
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(h).Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia dan 

hewan. 

(i).Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta     

 kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia dan 

hewan. 

(j).Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia . 

(k).Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia. 

(l).Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi 

pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, dan pemberian 

ASI serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi 

manusia. 

 

 

2. Media Pembelajaran 

 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

  Heinich, R, Michael Molenda, J. D Russel, and Sharon E. Smaldino 

(1996: 8) menjelaskan bahwa : “A Medium is a channel of communication, 

example, include film, televisi, diagram, printed materials, computers, and 
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instructors (media adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, diagram, 

materi tercetak, komputer, dan instruktur)”. 

  Definisi media: “Media can be defined by its tecnology, symbol 

systems and processing capabilities. The obvious characteristic of a medium is its 

technology, the mechanical and electronic aspects that determine its function, 

and, to some extent, its shape and other physical features “(Kozma, Robert B, 

Lawrence W. Belle & George W. Williams, 1991: 180). Media dapat 

didefinisikan dari teknologinya, system symbol dan kemampuan memprosesnya. 

Yang paling menonjol sifat-sifat dari medium ialah teknologi gerak dan aspek 

kelistrikannya yang menentukan fungsinya dan merupakan perluasan fisika masa 

depan. Miarso (dalam Kukuh Santosa, 2002: 4) menyebutkan: 

1). AECT (Association of Education & Communication Technology), media 
adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan 
atau informasi. 

2). NEA (National Education Association), media adalah bentuk-bentuk 
komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya. 

3). Leslie, J. Briggs, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan 
serta merangsang siswa untuk belajar. 

4). Wilbur Schramm, media adalah teknologi pembawa informasi atau pesan 
instruksional. 

5). Yusufhadi Miarso, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa sehingga 
dapat mendorong terjadinya proses belajar. 

 
  Batasan lain yang dikemukakan Akhmad Sudrajat (www.akhmad-

sudrajat.wordpress.com) bahwa: “media pembelajaran adalah teknologi pembawa 

pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran”. Ahmad Rohani 

(1997: 4) menjelaskan bahwa: “media pembelajaran adalah sarana komunikasi 

dalam proses  belajar mengajar yang berupa perangkat keras dan lunak untuk 
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mencapai proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien, serta tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan mudah “. 

  Gagne & Reiser (1983: 49) secara implisit mengatakan bahwa “ 

Instructional media are the physical means by which an instructional message is 

communication”, (media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pembelajaran). Dengan kata lain, media adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

pembelajaran di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

  Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan atau informasi (berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, ide atau 

pengalaman) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terrjadinya proses belajar pada diri siswa 

sehingga tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. 

  Penggunaan media pembelajaran secara kreatif memperbesar 

kemungkinan siswa untuk belajar lebih banyak dan lebih bermakna serta dapat 

meningkatkan penampilan mereka dalam melakukan ketrampilan-ketrampilan 

tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Di samping itu, media pembelajaran bukan hanya sekedar alat bantu 

mengajar, tetapi lebih merupakan alat penyalur pesan kepada siswa; dan dengan 

media pembelajaran peranan guru akan berubah yang semula sebagai penyaji 

pesan berubah menjadi pengelola kegiatan belajar. 
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b. Media Pembelajaran Sebagai Alat Bantu Mengajar (Teaching Aids) 

  Ahmad Rohani (1997: 5) menjelaskan  “alat bantu mengajar adalah 

alat peraga yang berfungsi untuk membantu dalam mengajar. Pengertian alat 

peraga adalah sesuatu yang digunakan oleh guru untuk memperagakan atau 

memperjelas pelajaran”.  

  Suharsimi Arikunto (1987: 13) mengemukakan : 

Dilihat dari perkembangannya, pada mulanya media pembelajaran 
hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids). Alat 
bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, yaitu: gambar, model, 
obyek dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkrit, 
menimbulkan motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan 
retensi belajar siswa. 
 

  Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar 

adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah 

yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-

pesan dari bahan pelajaran yang diberikan guru kepada anak didik. Guru sadar 

bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan 

dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau 

kompleks. 

  Setiap materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang 

bervariasi. Pada satu sisi ada bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu,  

dilain pihak ada bahan pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa media 

pengajaran seperti globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Bahan pelajaran dengan 

tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar diproses oleh anak didik. Apalagi bagi 

anak didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan itu. 
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  Heinich, R, Michael Molenda, J.D Russel, and Sharon E. Smaldino 

(1996: 45-56) mengajukan model atau prosedur perencanaan pemanfaatan media 

pembelajaran yang dikenal dengan istilah ASSURE. ASSURE merupakan 

singkatan dari Analysis learner characteristics, State objective, Select or modify 

media, Utilize, Require learner respons and Evaluation. Prosedur ini 

menyarankan enam kegiatan dalam merencanakan pemanfaatan media 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

(1) Menganalisis karakteristik siswa (Analysis learner characteristics): apakah 

siswa dari kelompok sekolah lanjutan atau perguruan tinggi, anggota 

organisasi pemuda, perusahaan, usia, jenis kelamin, latar belakang budaya 

dan sosial ekonomi, serta menganalisis karakter khusus mereka yang 

meliputi antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan sikap awal mereka. 

(2) Menyatakan dan merumuskan tujuan pembelajaran (State objective): yaitu 

perilaku atau kemampuan baru apa (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap) 

yang diharapkan siswa memiliki dan menguasai setelah proses belajar 

mengajar selesai. Tujuan ini akan mempengaruhi pemilihan media dan 

urutan-urutan penyajian dalam kegiatan belajar mengajar. 

(3) Memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan 

media pembelajaran yang tepat.( Select or modify media,). Bila materi dan 

media pembelajaran yang telah tersedia akan dapat mencapai tujuan, materi 

dan media pembelajaran itu sebaiknya digunakan untuk menghemat waktu, 

tenaga dan biaya. Di samping itu perlu diperhatikan apakah materi dan 

media pembelajaran itu mampu membangkitkan minat siswa, memiliki 
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ketepatan informasi, memiliki kualitas yang baik, memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk berpartisipasi, telah terbukti efektif jika pernah 

diujicobakan dan menyiapkan petunjuk untuk berdiskusi atau kegiatan 

follow up. Apabila materi dan media pembelajaran ada yang tidak cocok 

dengan tujuan atau tidak sesuai dengan sasaran partisipan, materi dan media 

pembelajaran dapat dilakukan  modifikasi. Jika tidak memungkinkan 

modifikasi apa yang telah tersedia, barulah memilih alternatif lain yaitu 

merancang dan mengembangkan materi dan media pembelajaran yang baru. 

Tentu saja kegiatan ini jauh lebih mahal dari biaya, waktu dan tenaga. 

Namun demikian, kegiatan ini memungkinkan untuk menyiapkan materi dan 

media pembelajaran yang tetap dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

(4) Menggunakan materi dan media pembelajaran. (Utilize ):  Setelah memilih 

materi dan media pembelajaran yang tepat, diperlukan persiapan bagaimana 

dan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menggunakannya. 

Disamping praktek dan latihan menggunakannya, persiapan ruangan juga 

diperlukan seperti meja peralatan, listrik, layar, dan lain-lain harus 

dipersiapkan sebelum penyajian. 

(5) Meminta tanggapan siswa (Require learner respons): Guru sebaiknya 

mendorong siswa untuk memberikan respond dan umpan balik mengenai 

keefektifan proses belajar mengajar. Respon siswa dapat bermacam-macam, 

seperti: mengulangi fakta-fakta, mengemukakan ikhtisar atau rangkuman 

informasi/pelajaran, atau menganalisis alternatif pemecahan masalah. 

Dengan demikian, siswa akan menampakkan partisipasi yang lebih besar. 
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(6) Mengevaluasi proses belajar dan media pembelajaran ( Evaluation): Tujuan 

utama evaluasi di sini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa 

mengenai tujuan pengajaran (hasil belajar siswa), keefektifan media 

pembelajaran,  serta keefektifan dari guru itu sendiri. 

  Sebagai alat bantu, media pembelajaran mempunyai fungsi melicinkan 

jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan 

bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media pembelajaran akan 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan 

media pembelajaran. 

c. Media Pembelajaran Sebagai Sumber Belajar (Learning Resources) 

  Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai 

untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan 

sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber belajar, misalnya di sekolah, di 

halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan sebagainya. 

  Menurut Udin Saripuddin W (1991: 65): 

Sumber-sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, 
yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan 
media  pendidikan (pembelajaran). Karena itu, sumber belajar adalah 
segala macam sumber yang ada di luar siswa dan yang memungkinkan 
atau memudahkan terjadinya proses belajar. 
 

  Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu 

guru memperkaya wawasan anak didik. Aneka macam bentuk dan jenis media 

pendidikan yang dipergunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi 

anak didik. Dalam menerangkan suatu benda, guru dapat membawa bendanya 

secara langsung ke hadapan anak didik di kelas. Dengan menghadirkan benda 
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seiring dengan penjelasan mengenai benda itu, maka benda itu dijadikan sebagai 

sumber belajar. 

  Kalau dalam pendidikan di masa lalu, guru merupakan satu-satunya 

sumber belajar bagi anak didik sebab pemanfaatan perangkat teknologi masih 

sangat terbatas dan belum memasuki dunia pendidikan, sehingga kegiatan 

pendidikan cenderung masih tradisional. Sekarang perangkat teknologi tumbuh 

dan berkembang, sudah ada di mana-mana. Di sekolah-sekolah, terutama di kota-

kota besar, teknologi dalam berbagai bentuk dan jenisnya sudah dipergunakan 

untuk mencapai tujuan. Ternyata teknologi, yang disepakati sebagai media itu, 

tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sumber belajar dalam proses 

belajar mengajar. Media pembelajaran sebagai sumber belajar dapat berupa audio,  

visual, dan audio visual. Penggunaan ketiga jenis sumber belajar itu tidak 

sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan rumusan tujuan instruksional, dan 

kompetensi guru untuk mengoperasionalkan. 

  Anjuran agar menggunakan media pembelajaran dalam pengajaran 

terkadang sukar dilaksanakan, disebabkan terbatasnya dana untuk pengadaannya. 

Menyadari akan hal itu, disarankan agar tidak memaksakan diri untuk 

membelinya, tetapi cukup membuat media pembelajaran yang sederhana selama 

menunjang tercapainya tujuan pengajaran, dengan memanfaatkan bahan mentah 

yang ada dan ditunjang dengan keterampilan membuat media pembelajaran. Guru 

harus trampil menggunakan media pembelajaran untuk tercapainya tujuan 

pengajaran dengan catatan tidak harus mahal dalam mempergunakannya. Guru 

yang pandai menggunakan media pembelajaran ádalah guru yang bisa 
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memanipulasi media sebagai sumber belajar dan sebagai penyalur informasi dari 

bahan yang disampaikan kepada anak didik dalam proses belajar mengajar. 

  Dikatakan media pembelajaran sebagai sumber belajar jika media 

pembelajaran tersebut merupakan bagian yang integral dari seluruh kegiatan 

mengajar dan ada pembagian tanggung jawab antara guru dengan sumber belajar. 

Media pembelajaran dikatakan alat bantu mengajar, bila hanya berperan untuk 

membantu mengajar dan bukan merupakan bagian integral dari keseluruhan 

proses mengajar. 

 

 

d. Jenis Media Pembelajaran  

   Penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu upaya untuk 

mempertinggi proses pembelajaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

motivasi belajar maupun kualitas prestasi belajar siswa. 

   Suparno, Ruslan Efendy dan Sulaiman Dahlan (1987: 131-134) 

mengemukakan bahwa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pendidikan dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Media visual. 
Media visual meliputi media visual yang tidak diproyeksikan seperti papan 
tulis, gambar dinding, flip chart, peta, model dan sebagainya; dan media 
visual yang diproyeksikan seperti: episkop, proyektor slide, overhead 
proyektor, proyektor film, dan sebagainya. 

2) Media audio 
  Media audio meliputi: audio, tape recorder, piringan hitam, gramaphone dan 

sebagainya. 
3) Media audio visual 
  Media audio visual meliputi: proyektor film bersuara, televisi, video 

recorder, sound proyektor, dan sebagainya. 
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  Heinich, R, Michael Molenda, J.D Russel, and Sharon E. Smaldino  (1996: 

13) membagi jenis-jenis media sebagai berikut : 

1) Media non proyeksi, seperti photo, diagram, display dan model. 
2) Media proyeksi, seperti  film strip, overhead transparanscies, dan 

proyeksi komputer. 
3) Media audio, seperti chalet dan compact disc (CD). 
4) Media gerak, seperti film dan video. 
5) Media komputer. 
6) Komputer multi media dan hyper media. 
7) Media jarak jauh seperti radio dan televisi. 
 
    Ada pandangan lain dari pendapat Briggs (dalam Sadiman AM,et al., 

1996: 23): 

Media diklasifikasikan berdasarkan stimulus atau rangsangan yang dapat 
ditimbulkannya dari pada media itu sendiri, yaitu kesesuaian rangsangan 
tersebut dengan karakteristik siswa, tugas belajar, bahan dan trasmisinya. 
Berdasarkan hal tersebut, Briggs mengidentifikasi 13 macam media, yaitu 
: obyek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran 
terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film rangkai, 
film televisi dan gambar. 
 

          Pendapat lain diberikan oleh Edgar Dale (dalam Seels & Richey, 1994: 

15): 

 “Media diklasifikasikan berdasarkan pengalaman belajar peserta didik, 

yaitu dari yang bersifat kongkrit sampai yang bersifat abstrak yang dikenal 

dengan kerucut pengalaman dale (Dale’s Cone of experience)” 
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Gambar 1. 
 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Sumber : Instructional Technology :  Barbara B. Seels & Rita C. Richey 1994. 
 

  Berdasarkan uraian jenis media pembelajaran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa media model dan media gambar, bila ditinjau berdasarkan 

penangkapan indera termasuk dalam media visual. Media gambar bila ditinjau 

dari segi pengalaman tiruan yang diatur, termasuk ke dalam lambang visual, 

sehingga bila ditinjau dari kekonkritan media model memberikan pengalaman 

belajar lebih kongkrit dibanding media gambar.  

 

e. Fungsi, Nilai dan Manfaat Media Pembelajaran 

  Demikian pentingnya media pembelajaran dalam KBM, mengingat 

fungsinya yang dapat membantu bagi kemajuan dunia pendidikan. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Roestiyah NK (1992: 29) yang menyatakan bahwa media 

pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1)  Fungsi Edukatif 
Media pendidikan dapat memberikan pengaruh baik yang mengandung nilai-
nilai pendidikan. 

2) Fungsi Sosial 
Dengan media pendidikan hubungan antara anak dapat lebih baik, sebab 
mereka secara gotong royong dapat bersama-sama menggunakan media 
tersebut. 

3) Fungsi Ekonomi 
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Dengan satu macam alat media pendidikan dapat dinikmati oleh sejumlah 
anak didik dan dapat dipergunakan sepanjang waktu 

4) Fungsi Politis 
Dengan media pendidikan berarti sumber pendidikan dari pusat akan sampai 
ke daerah-daerah bahkan sampai ke sekolah-sekolah. 

5) Fungís Sosial Budaya 
Dengan adanya media pendidikan ini anak dapat mengenal bermacam-macam 
hasil budaya manusia sehingga pengetahuan anak tentang nilai-nilai budaya 
manusia makin bertambah luas. 
 

 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran 

mempunyai nilai dan manfaat. Adapun nilai dan manfaat media pembelajaran 

menurut Roestiyah NK (1992: 70) ádalah sebagai berikut : 

1) Menambah dan meningkatkan perhatian anak. 
2) Mencegah verbalisme. 
3) Memberikan pengalaman yang nyata dan langsung. 
4) Membantu menumbuhkan pemikiran/pengertian yang teratur dan sistematis.  
5) Mengembangkan sikap eksploratif. 
6) Berorientasi pada lingkungan dan memberikan kemanfaatan dalam 

pengamatan. 
7) Membangkitkan motivasi kegiatan belajar serta memberikan pengalaman yang 

menyeluruh.  
 
 Selain itu Oemar Hamalik (1982: 27) mengemukakan bahwa terdapat 

pula sejumlah nilai atau manfaat praktis dari media pembelajaran yaitu: 

1) Media pendidikan melampaui batas pengalaman pribadi anak 
2) Media pendidikan melampaui batas ruang dan waktu. 
3) Media pendidikan memberikan informasi/kesamaan dalam pengamatan. 
4) Media pendidikan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara siswa 

dan lingkungannya. 
5) Media pendidikan akan memberikan pengertian atau konsep yang sebenarnya 

secara realistis dan teliti. 
6) Media pendidikan membangkitkan keinginan dan minat-minat baru. 
7) Media pendidikan membangkitkan motivasi perangsang kegiatan anak didik. 
8) Media pendidikan memberikan pengalaman yang menyeluruh. 
 
  Dengan melihat pada fungsi, nilai dan manfaat media pembelajaran 

seperti yang diungkapkan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran yang dalam hal ini adalah media gambar dan 
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media model diharapkan dapat meningkatkan pemahaman materi pelajaran 

biologi pada anak didik. 

 

f.  Prinsip Penggunaan Media Pembelajaran 

 Setiap media pembelajaran memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, 

maka diharapkan kepada guru agar menentukan pilihannya sesuai dengan 

kebutuhan setiap kali pertemuan. Ketika media pembelajaran dipilih, maka media 

pembelajaran akan dipergunakan. Untuk itulah beberapa prinsip perlu guru 

perhatikan dan pertimbangkan. 

  Brown, Lewis dan Harcleroad (1977: 67) mengemukakan prinsip-

prinsip umum dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu: 

1. Tidak satupun medium, prosedur ataupun pengalaman belajar siswa dapat 
dianggap terbaik untuk belajar suatu subyek atau ketrampilan, 
mengembangkan suatu sikap atau mencapai suatu tingkat apersepsi tertentu. 

2. Pemakaian media pembelajaran harus konsisten dengan tujuan pembelajaran 
khusus, sebab apabila salah memilihnya, maka justru akan mengurangi 
keinginan belajar siswa. 

3.   Perancang harus tahu secara mendalam isi materi yang tercakup didalam 
media pembelajaran tersebut, tingkat kesukaran materi tersebut 
dibandingkan dengan kemampuan siswa, kesesuaian pemakaian media 
pembelajaran untuk kelompok. 

4. Perlu diperhatikan juga karakteristik siswa yang akan memakai media, 
minatnya, dan kebiasaan belajarnya. 

5. Tidak ada satu media pembelajaran yang harus dipakai dengan meniadakan 
media pembelajaran yang lain. 

6. Tidak ada suatu media pembelajaran yang dapat dipakai untuk segala 
macam kegiatan belajar. Oleh karena itu, hendaknya kita melakukan cara 
dengan pendekatan multi media pembelajaran. 

7. Penggunaan media pembelajaran yang terlalu banyak secara serempak, 
justru akan membingungkan dan tidak memperjelas pelajaran. Pendekatan 
multi media pembelajaran tidaklah sama sekali berarti dalam melaksanakan 
penampilan perlu dipakai beberapa macam media secara serempak. 

8. Media pembelajaran harus merupakan bagian integral dari seluruh program 
pembelajaran. 
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9. Hendaknya tidak menggunakan media pembelajaran sebagai sekedar 
selingan atau hiburan, pengisi waktu kecuali tujuan pembelajaran 
menghendaki demikian. 

 
 
g. Media Model 

  Dikatakan media model karena menyerupai benda aslinya yang 

mempunyai ukuran panjang, lebar dan tebal. Menurut pendapat Sri Anitah 

(1991: 19): ”Model adalah media tiga dimensi yang mewakili benda 

sebenarnya”. Lebih lanjut Basuki Wibawa dan Farida Mukti (1992: 52) 

mengemukakan: ”Model adalah perwujudan suatu benda secara terskala, yang 

ukurannya mungkin sama, lebih kecil atau lebih besar dari aslinya”. 

  Yusufhadi Miarso ( 1989: 110) mengemukakan: 

 Proses belajar mengajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu 
proses penyampaian pesan, sumber pesan melalui saluran atau media 
tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah 
materi pembelajaran yang ada pada kurikulum yang berlaku. Sumber 
pesannya biasanya guru, siswa atau orang lain, sedangkan salurannya 
adalah media dan penerima pesannya adalah siswa. Proses komunikasi 
dapat terjadi apabila ada reaksi umpan balik penerima pesan berubah 
fungsinya menjadi sumber. Tiap-tiap bentuk sumber belajar harus 
berinteraksi dengan siswa bila menginginkan kualitas proses dan hasil 
belajar yang optimal. 

 

 Ibrahim (1982: 65) menjelaskan: 

 
  Dalam mengajar dengan menggunakan media model bermanfaat untuk 

mengembangkan kreatifitas siswa dalam belajar Alasan mempergunakan 
media model adalah (1) ingin mempermudah belajar siswa, (2) 
memperjelas keterangan dan pesan yang disampaikan oleh pengajar, dan 
(3) berusaha menarik perhatian kemauan pikian perasaan siswa sehingga 
dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa secara optimal.  

 
 1). Posisi media model dalam Klasifikasi Media Pembelajaran 
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  Banyak ahli yang berpendapat tentang klasifikasi media pembelajaran 

dalam tiga kelompok yaitu kelompok media visual, media audio dan media 

audio visual. Menurut pendapat Sri Anitah W dan Noorhadi (2001: 1): 

 Berdasarkan klasifikasi media pembelajaran, model termasuk salah satu jenis 
media visual yang tidak dapat diproyeksikan, artinya media itu tidak dapat 
dipantulkan pada layar karena bahannya tidak transparan. Media visual yang 
diproyeksikan adalah media visual yang dapat dipantulkan pada layar karena 
bahannya transparan misalnya OHP.  

 
  Penggunaan media memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara 

siswa dengan materi pelajaran. Dalam pengajaran yang memakai media 

modern, para siswa diajak dalam kontak langsung dengan materi pelajaran 

tersebut. Dengan media siswa dapat menerima konsep yang tepat dan lengkap 

tentang sesuatu yang dipelajari. Dengan media diharapkan siswa akan 

mempunyai perhatian baru, karena perhatian ini juga dapat meningkatkan 

belajar siswa yang akhirnya akan meningkatkan pula prestasinya, seperti 

diungkapkan Slameto (1996: 56): ”bahwa untuk dapat menjamin hasil belajar 

yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan pelajaran itu menimbulkan kebosanan maka ia tidak 

lagi suka belajar”. 

 

 2). Kriteria Pemilihan Media Model 

  Media model merupakan salah satu media pembelajaran dalam membantu 

Kelompok Belajar Mengajar (KBM) yang mempunyai fungsi, nilai dan 

karakteristik, sehingga perlu adanya kriteria yang dapat digunakan sebagai 

acuan. Salah satu komponen dalam pengembangan instruksional adalah 
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penentuan atau pemilihan media. Menurut kenyataan, penyampaian 

pengajaran dapat dilakukan melalui pembicaraan verbal guru, bahan cetak, 

melalui kaset dan sebagainya. Namun penyajian media tetap harus dipilih 

karena hal ini merupakan bagian suatu pengembangan instruksional. Media 

tidak lagi dipandang sebagai alat audio visual yang dapat membantu guru 

dalam kegiatan mengajarnya, melainkan menjadi bagian integral yang sangat 

penting dan tidak dapat dipisahkan dari sistem instruksional. Ditegaskan 

dalam Depdikbud (1993: 123): ”bahwa suatu komponen yang fundamental di 

dalam pendekatan sistem untuk pendidikan dan kegiatan instruksional adalah 

pemilihan dan penggunaan media instruksional”. 

  Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih media 

pembelajaran Arief S. Sadiman, et al., (1986: 86) menyebutkan bahwa 

disamping kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, masih ada empat 

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, yaitu: 

 1)  Ketersediaan sumber setempat. Artinya: bila media yang bersangkutan 
tidak terdapat pada sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat 
sendiri. 

 2)  Apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, 
tenaga dan fasilitasnya. 

 3)  Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media 
yang bersangkutan dengan waktu yang lama. Artinya bisa digunakan 
dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya dan kapanpun serta 
dijinjing dan dipindahkan. 

 4)   Faktor efektifitas biayanya dalam jangka waktu panjang. 
 

 Selanjutnya Nana Sudjana dan Ahmad Rifai (1990: 4) mengatakan ada 

enam kriteria dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran, yaitu: 

 1) Ketepatan dengan tujuan pengajaran. 
 2) Dukungan terhadap isi bahan pengajaran. 
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 3) Kemudahan memperoleh media. 
 4) Ketrampilan guru dalam menggunakannya. 
 5) Tersedianya waktu untuk menggunakannya. 
 6) Sesuai dengan taraf berpikir siswa . 
 

 Kriteria pemilihan media model dalam penelitian ini, sesuai dengan 

pendapat Dick & Carey dalam Arief S. Sadiman, et al (1986: 86), Nana 

Sudjana dan Ahmad Rifai (1990: 4) maka dasar pertimbangan pemilihan 

media model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mendukung tercapainya tujuan. 
2) Mendukung tercapainya isi pelajaran oleh siswa.  
3) Faktor efektifitas biayanya untuk waktu yang lama.  
4) Dapat digunakan berulang-ulang atau ekonomis. 
5) Sesuai dengan taraf berpikir siswa. 
6) Tersedianya waktu untuk menggunakannya. 
 

 h.  Media  Gambar 

       1) Pengertian Media Grafis 

  Proses interaksi belajar mengajar adalah usaha guru untuk 

mengoptimalkan hasil belajar. Guru diharapkan untuk menyediakan kondisi 

yang mampu mengaktifkan fungsi indera anak didiknya. Pada umumnya 

anak memiliki tipe visual, tipe audio, dan tipe motorik. Dengan tipe itu guru 

dapat menentukan bagaimana agar pesan yang disalurkan kepada anak 

didiknya mudah dipahami, baik dilihat dari anak yang bertipe visual 

(penglihatan), tipe audio (pendengaran) dan tipe motorik (peragaan). Media 

grafis yang juga disebut media visual dapat membantu anak untuk mengatasi 

salah satu tipe tersebut diatas yaitu tipe visual. 

  Sehubungan dengan media grafis Ahmad Kurnia (1994: 2) 

menjelaskan: ”media visual atau disebut juga media grafis ialah media yang 
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dapat dinikmati oleh indera mata dan mampu menimbulkan rangsangan 

untuk berefleksi”. Dari pengertian tersebut di atas, Ahmad Kurnia 

menekankan fungsi indera mata untuk merefleksi pesan. 

  Di sisi lain tentang media grafis juga dijelaskan oleh Y. Ngadino 

(1991: 46) bahwa media grafis adalah : 

    Media grafis, alat-alat grafis, alat-alat pengajaran visual dan dua 
dimensi, grafik materials adalah media visual yang tidak diproyesikan 
untuk menerangkan, mengkomunikasikan suatu kejadian atau fakta, 
gagasan atau pokok pikiran dengan menggunakan kombinasi dari kata-
kata, angka-angka, garis-garis atau lambang-lambang. 

 
 
 
 

  Dari penjelasan tentang media grafis seperti tersebut di atas Y. Ngadino 

(1991: 47) menekankan bahwa: 

Media grafis adalah media visual yang tidak diproyesikan, yang 
mengkomunikasikan suatu kejadian atau fakta, gagasan atau pokok 
pikiran dengan menggunakan kombinasi kata-kata, angka-angka, garis-
garis atau lambang-lambang. Sehingga kalau dua pengertian itu 
dipadukan, media grafis adalah media pandang yang 
mengkomunikasikan kejadian, fakta, gagasan, pokok pikiran yang 
dituangkan dalam bentuk kata-kata, angka-angka, garis-garis atau 
lambang-lambang yang tidak perlu diproyeksikan. 
 

 2) Macam Media Grafis 

    Adapun macam media grafis beraneka ragam jenisnya, menurut Arief 

S. Sadiman, et al., (1986: 29) disebutkan jenisnya antara lain: “gambar/foto, 

sketsa, diagram, bagan/chart, kartun, poster, peta dan globe, papan planel, 

dan papan bulletin”. Namun dalam penelitian ini penggunaan media gambar 

dibatasi untuk disesuaikan dengan materi untuk anak didik, yaitu 
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gambar/foto. Lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan media 

gambar tersebut. 

   a) Pengertian  Gambar/foto 

    Diantara media pendidikan, gambar/foto adalah merupakan media 

yang paling umum dipakai. Gambar/foto mudah dibuat, diusahakan, dan 

dinikmati dimana-mana serta gambar lebih efisien daripada penggunaan 

bahasa. Sehubungan dengan gambar/foto oleh Gerlach dan Elly yang 

dikutip Sri Anitah (1991: 22) dijelaskan bahwa: “Gambar tidak hanya 

bernilai seribu bahasa, tetapi juga seribu tahun atau seribu mil”. Adapun 

maksud pernyataan itu, gambar memiliki arti yang sangat luas. 

Selanjutnya dijelaskan kelebihan gambar/foto menurut Arief  S. Sadiman, 

et al., (1986:  3) antara lain : 

(a) Sifatnya konkrit. Gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok 
masalah dibandingkan dengan media verbal semata. 

(b) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, 
obyek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-
anak dibawa ke obyek/peristiwa tersebut. 

(c) Media gambar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Sel 
atau penampang yang tidak mungkin kita lihat, dapat kita lihat dengan 
gambar. 

(d) Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja, sehingga 
dapat mencegah atau membetulkan kesalahan pahaman. 

(e) Murah harganya dan gampang di dapat serta digunakan. 
 

 Selain kelebihan tersebut di atas, gambar/foto juga memiliki kelemahan-

kelemahan. Sehubungan dengan hal itu selanjutnya Arief S. Sadiman, et al., 

(1986: 3) menyebutkan beberapa kelemahan gambar/foto adalah: 

(a) ”Gambar/foto hanya menekankan persepsi indera mata. 

(b) Gambar/foto yang terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan    
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       pembelajaran 

(c) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar”. 

 
  Selanjutnya Arief S. Sadiman, et al., (1986: 31-33) menjelaskan 

persyaratan gambar/foto yang baik untuk media pembelajaran. Adapun syarat-

syarat itu antara lain :  

(a)  Harus autentik, gambar tersebut haruslah secara jujur melukiskan situasi   
      seperti kalau orang melihatnya benda sebenarnya. 
(b)  Sederhana, komposisinya hendaknya cukup jelas menunjukkan poin-poin   
      pokok dalam gambar. 
(c) Ukuran relatif, gambar/foto dapat membesarkan atau memperkecil 

obyek/benda sebenarnya. 
(d) Gambar/foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. Gambar yang baik 

tidaklah menunjukkan obyek dalam keadaan diam tetapi memperlihatkan 
aktifitas tertentu. 

(e) Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Walaupun dari mutu kurang, gambar/foto karya siswa sendiri sering kali lebih 
baik. 

(f). Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus. Sebagai media 
yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut pandangan karakteristik anak, 
seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 
 Dari uraian tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran dengan gambar/foto harus dapat menjembatani suatu pesan dari 

sumbernya kepada penerima pesan. Untuk itu gambar/foto harus disesuaikan 

dengan karakteristik anak. 

 

3. Motivasi Belajar 

 

a. Arti Motivasi Belajar 

            Beberapa ahli psikologi di bawah ini memberikan pengertian tentang 

motivasi. Menurut Abin Syamsudin M (2000: 37-38): ”Motivasi merupakan suatu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

74 

74 

kekuatan, tenaga, atau daya atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan 

dalam individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak 

disadari”.  

  Pendapat senada juga dikemukakan oleh Elliot, Stephen N, Thomas R. 

Kratochwill, Jean Littlefredl Cook, & John F. Travers (2000: 332): ”motivation is 

defined as an internal state that arouses us to action, pushes us in particular 

direction, and keeps us engaged in certain activities”(Motivasi didefinisikan 

sebagai kondisi internal yang membangkitkan untuk beraksi, mendorong ke arah 

tujuan tertentu, dan menjaga tetap berhasrat pada kegiatan-kegiatan tertentu). 

 ”Motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan 

mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 

bertindak (beraktivitas) sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan tertentu”. 

(Ngalim Purwanto, 1977: 23). Muhammad Ali (1996: 33) menyatakan: ”motivasi 

merupakan suatu proses mengarahkan motif untuk suatu tujuan tertentu yang 

menjadi pendorong dan pemberi arah perilaku seseorang”.  

 Oemar Hamalik, (1992: 173) menyatakan ”Motivasi juga diartikan sebagai 

suatu perubahan energi di dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Hal ini berkaitan dengan 

keadaan internal yang mendorong suatu organisme bertindak, tekun dan 

menimbulkan energi yang mengatur perilaku.  

 Untuk menimbulkan motivasi dari siswa harus mengetahui kebutuhan-

kebutuhan serta perilaku siswa. Untuk mengetahui hal tersebut maka sekolah 

perlu mengadakan pendekatan. Dengan melakukan pendekatan yang baik, maka 
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bisa menentukan motivasi apa yang sesuai untuk diberikan kepada siswanya. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pendekatan motivasi, maka terlebih 

dahulu perlu mengetahui pengertian tentang motivasi.  

  Menurut Eysenck dan kawan-kawan seperti dikutip oleh Slameto (1996: 

170): ”motivasi adalah suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, 

intensitas, konsistensi, serta arah umum tingkah laku manusia, merupakan konsep 

yang rumit yang berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti, minat konsep diri, 

sikap, dan sebagainya”. 

  Martin Handoko (2002: 9), mengartikan: “motivasi belajar adalah suatu 

tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia, mengarahkan dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya untuk belajar”.  

   Moekijat (1997: 27), mengungkapkan sebagai berikut : 

 Motivasi diartikan sebagai pengaruh suatu kekuatan yang menimbulkan 
perilaku. Kunci utama kegiatan belajar adalah motivasi yang efektif dan 
efisien, yaitu memotivasi para siswa untuk belajar giat berdasarkan 
kebutuhan mereka secara memuaskan, yakni kebutuhan akan nilai yang 
cukup bagi keperluan keberhasilan hidup, kebahagiaan hidupnya kelak, 
kemajuan diri, dan sebagainya. 

 
  Dari pendapat para ahli di atas bisa disimpulkan arti dari motivasi belajar 

adalah dorongan dari dalam diri siswa agar berperilaku mau mengikuti 

pembelajaran untuk mencapai tujuan seperti apa yang kita kehendaki. Jadi 

motivasi belajar adalah dorongan yang berhubungan dengan kesediaan suatu 

organisme untuk belajar sesuatu dalam mencapai tujuan perubahan dari tidak bisa 

menjadi bisa. Bisa juga dikatakan bahwa motivasi belajar adalah usaha 

memberikan dorongan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya dengan 

tujuan agar mereka mau belajar dengan rasa penuh kesadaran, semangat tinggi, 
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keikhlasan untuk mencapai tujuan organisasi sekolah. Motivasi belajar yang 

efektif dan efisien adalah memotivasikan para siswa untuk belajar giat 

berdasarkan kebutuhan ilmu mereka masing-masing secara memuaskan, yakni 

kebutuhan akan pengetahuan yang cukup bagi keperluan siswa, kebahagiaan 

hidup, kemajuan diri, dan sebagainya.  

 Dipandang dari proses terjadinya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik 

merupakan motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Motivasi 

ekstrinsik merupakan motivasi yang terjadi akibat adanya rangsangan-rangsangan 

dari luar. ”Motif yang timbul didorong oleh adanya tujuan yang kadang kala tidak 

esensial, misalnya keinginan belajar siswa karena ingin mendapat pujian dari 

temannya bukan karena ingin mencari sesuatu yang lebih esensial”. (Sardiman 

AM, 1990: 73). 

 Istilah motivasi berasal dari bahasa latin ”movere” yang berarti 

”menggerakkan”. Rumusan McDonald dalam Oemar Hamalik (1992: 106), bahwa 

motivasi adalah ”suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Menurut 

Beck, (1990: 2-4): ”Motivasi adalah dorongan, yaitu dorongan-dorongan baik dari 

luar maupun dari dalam diri manusia itu sendiri yang menyebabkan seseorang 

melakukan perbuatan”. 

  Maltby, Gagne dan Berliner (1995: 326) menyatakan bahwa: 

Motivasi belajar adalah kekuatan tersembunyi di dalam diri kita, yang 
mendorong kita untuk belajar dan bertindak sesuai dengan keinginan. 
Kadang-kadang kekuatan itu berpangkal pada naluri dan berpangkal pada 
suatu keputusan rasional. Tetapi lebih sering hal itu merupakan perpaduan 
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dari dua proses tersebut. Dalam motivasi belajar terkandung adanya 
keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan sikap dan perilaku individu 
untuk belajar karena ada dorongan dan tujuan tertentu. 
 

 Udin S. Winataputra (1995: 104), mengemukakan : 

”Ada dua jenis motivasi, yaitu : 1) motivasi instrinsik, jika motivasi 

berasal dari dalam dirinya sendiri, 2) motivasi ekstrinsik, apabila motivasi 

berasal dari lingkungan di luar dirinya sendiri. Dari dua jenis motivasi 

tersebut motivasi instrinsik lebih besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

belajar”. 

 Pendapat Morgan dikutip oleh  Toeti Soekamto dan Udin Saripudin W 

(1997: 39): 

 Bahwa dengan mengatur kondisi dan situasi belajar menjadi kondusif, 
serta diberikan penguatan-penguatan diharapkan akan dapat merubah 
motivasi ekstrinsik menjadi motivasi instrinsik. Sebagian guru 
berpendapat bahwa motivasi belajar siswa adalah bersumber dari siswa 
sendiri, dan siswalah yang harus berusaha mengatasi masalahnya sendiri 
dalam meningkatkan motivasi belajarnya sendiri.  
 

 Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang 

pembelajaran, ternyata justru gurulah yang sangat berperan untuk dapat 

merangsang, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa sebagaimana 

prinsip-prinsip motivasi yang disusun oleh Keller dalam Driscoll, (1993: 321) 

yang disebut dengan ”metode ARCS (Attention, Relevance, Confidence, and 

Satisfaction)”. 

 Dalam metode yang dikemukakan Keller tersebut, seorang guru dituntut 

dapat menciptakan empat kategori motivasional, untuk dapat menghasilkan 

pembelajaran yang menarik, bermakna dan memberikan tantangan bagi siswa. 
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Keempat kondisi motivasional tersebut adalah : 1) Attention (perhatian), agar 

siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian, harus dirangsang 

rasa ingin tahunya; 2) Relevance (relevansi), menunjukkan bahwa apa yang 

dipelajari ada hubungannya atau sesuai dengan kebutuhan siswa; 3) Confidence 

(rasa percaya diri), memberikan harapan dan keyakinan kepada siswa bahwa 

mereka bisa berhasil; 4) Satisfaction (kepuasan) menciptakan rasa puas pada 

siswa dengan memberi kesempatan bisa berhasil dalam mempraktekkan 

pengetahuannya. Dengan keempat kondisi motivasional tersebut diharapkan 

seorang guru dapat merangsang, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa 

di dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

 

b. Motivasi dalam Kaitannya dengan Belajar Siswa 

 Elliot, Stephen N, Thomas R. Kratochwill, Jean Littlefredl Cook, & John 

F. Travers  (2000: 333) mengemukakan bahwa motivasi merupakan faktor penting 

dalam psikologi yang berpengaruh pada belajar dan penampilan dalam empat cara  

 (1) Motivation increases an individual’s energy and activity level; (2) 
Motivation direct an individual toward certain goals. Motivation affects 
choices people make and result they find rewarding; (3) Motivation 
promotes initiation of certain activities and persistence in those activities. 
Increases the likehood that people will begin something on their own, 
persist in the face of difficulty, and resume a task after a temporary 
interruption; (4) Motivation affects the learning strategies and cognitive 
processes an individual employs. It increases the likehood that people will 
pay attention to something, study and practice it, and try to learn it in a 
meaningfull fashion. It also increases the likehood that they will seek help 
when they encounter difficulty. 

 
((1) motivasi meningkatkan energi individu dan tingkat aktifitas; (2) 

motivasi menunjukkan individu menuju tujuan tertentu/pasti, efeknya 
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membuat orang untuk memilih dan menemukan hasil yang mereka 

inginkan; (3) motivasi membangkitkan aktifitas-aktifitas tertentu dan 

ketekunan pada aktifitas tersebut, termasuk diantaranya bahwa orang akan 

memulai sesuatu pada dirinya sendiri, tetap melakukan walaupun 

dihadapkan pada kesulitan dan memulai lagi tugas setelah terganggu 

sementara; (4) motivasi berpengaruh pada strategi belajar dan proses kerja 

kognitif individu, termasuk diantaranya bahwa orang akan mengambil 

perhatian sesuatu, belajar dan mempraktekkannya, dan berusaha 

mempelajarinya dalam gaya yang bermakna. Itu juga termasuk bahwa 

mereka akan meminta pertolongan ketika mereka menemukan kesulitan.) 

 Winkel, W. S. (1996: 152-165) mengemukakan empat pandangan dasar 

motivasi dari rangkuman literatur profesional tentang motivasi, yaitu: 

1)Pandangan behavioris, 2) Pandangan Humanistik, 3) Pandangan 
Kognitifis dan, 4) Pandangan Belajar Sosial. Pandangan behavioris yang 
menerapkan pengertian kontingitas, peneguhan atau penguatan, serta 
hukuman pada masalah motivasi. Rangkaian kejadian yang berlangsung 
adalah perangsang (Stimulus) yang diikuti oleh suatu reaksi (Response), 
yang berakibat tertentu. Pandangan behavioris adalah peneguhan atau 
peneguhan positif, yang dapat sangat bervariasi dalam bentuknya, dari 
makanan, barang, uang, kegiatan yang disukai, nilai yang bagus dan 
pujian, sampai pada penghargaan pada diri sendiri. Namun, unsur yang 
sama dalam semua bentuk itu adalah ”memuaskan dan menyenangkan”. 
Motivasi dalam pandangan behavioris lalu menjadi daya penggerak pada 
seseorang untuk berperilaku tertentu guna memperoleh efek yang 
diinginkan; daya penggerak itu dapat menjadi sesuatu yang stabil pada 
seseorang sebagai akibat dari suatu proses belajar selama jangka waktu 
yang lama. Misalnya, siswa tertentu yang biasanya mendapat nilai bagus 
disertai pujian dan penghargaan dari orang tua serta guru akan bermotivasi 
untuk belajar lebih lanjut, siswa lain yang tidak mendapat itu akan kurang 
bermotivasi untuk belajar selanjutnya.  
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 Pandangan humanistik yang menekankan kebebasan pribadi, hak untuk 

memilih sendiri, pengaturan diri dan penentuan diri, kecenderungan untuk 

pengembangan diri dan optimal, serta dorongan untuk memperkaya diri. Daya 

penggerak yang menimbulkan kegiatan dan aktifitas bersumber pada unsur-unsur 

internal dan mental ini, misalnya seorang seniman lukis yang berdaya upaya 

selama bertahun-tahun untuk mengekspresikan penghayatannya tentang makna 

kehidupan manusia dalam lukisannya dengan cara yang makin sempurna. Dalam 

kaitan dengan motivasi, pandangan humanistik kerap menonjolkan peranan dari 

berbagai kebutuhan yang melandasi unsur-unsur internal seperti yang disebutkan 

di atas. 

 Pandangan kognitifistik yang menonjolkan peranan dari keyakinan, tujuan, 

penafsiran, harapan, minat, kemampuan, dan lain sebagainya. Berlawanan dengan 

pandangan behavioris yang menekankan pengaruh dari unsur-unsur eksternal 

seperti rangsangan dan peneguhan, pandangan ini menggaris bawahi apa yang 

berlangsung dalam diri subyek yang berhadapan dengan berbagai kejadian dan 

pengalaman. Orang tidak bereaksi terhadap rangsangan secara otomatis seolah-

olah mereka sebuah mesin, tetapi bereaksi atas interprestasi mereka terhadap 

rangsangan itu. Di dalam interprestasi itu terkandung unsur kognitif seperti 

penafsiran, keyakinan, penentuan tujuan, perkiraan tentang kemungkinan 

mencapai sukses, serta penilaian tentang kemampuan sendiri untuk mengejar 

suatu sasaran. Misalnya seorang siswa SMA tidak harus baru mulai membaca 

suatu buku setelah diberi tugas oleh guru, tetapi dia dapat mempelajarinya atas 

inisiatif sendiri, karena beranggapan bahwa mata pelajaran tertentu patut 
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diperdalam dan dia mampu untuk itu. Maka, pada dasarnya isi interprestasi yang 

diberikan terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam itulah yang mengandung 

daya motivasional. Sesuai dengan pandangan kognitif, orang terutama dilihat 

sebagai sumber motivasinya sendiri berdasarkan kegiatan mental dalam alam 

pikirannya, sehingga tergerak untuk memulai aktifitas tertentu, bertahan dalam 

aktifitas itu dan mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan. 

 Pandangan belajar sosial (social learning) yang memperhitungkan baik 

pengaruh dari efek maupun peranan dari interprestasi individual; jadi 

mengusahakan integrasi dari pandangan di atas. Pandangan ini mengenal beberapa 

variasi, tetapi semua variasi itu dapat dicirikan sebagai konsep kualisasi 

”pengharapan dan penghargaan”. Ini berarti bahwa motivasi pada seseorang 

dilihat sebagai produk dari pengharapan untuk memperoleh suatu efek dan 

penafsiran terhadap makna efek itu untuk dirinya sendiri; jika salah satu dari dua 

hal itu tidak ada, maka tidak ada motivasi. Misalnya, bila seorang siswa tidak 

akan memperoleh efek dari nilai-nilai bagus dalam buku rapor, yaitu pujian dari 

orang tua, atau pujian itu bagi dia dinilai tidak ada artinya, maka tidak akan ada 

motivasi untuk memperoleh nilai-nilai bagus. Pengharapan itu bersumber pada 

perkiraan untuk berhasil, sehingga efek dari keberhasilan itu juga akan diperoleh 

(probability of success). Salah satu contoh dari konsep dualisasi ”pengharapan dan 

penghargaan” ialah teori Bandura yang dikenal sebagai ”social cognitive theory”. 

Motivasi manusia lahir dari beberapa sumber, yaitu proyeksi/perkiraan tentang 

kemungkinan akan berhasil atau gagal; pengetahuan tentang akibat/ efek dari 

keberhasilan atau kegagalan, berdasarkan pengalaman sendiri atau observasi 
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terhadap pengalaman orang lain; dan berdasarkan penafsiran mengenai 

kemampuan sendiri dalam bidang tertentu. 

 Keempat pandangan yang dikemukakan di atas tentang motivasi dapat 

ditarik kesimpulan dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Persamaan 

keempat pandangan di atas melihat motivasi sebagai sesuatu yang berasal dari 

dalam individu yang masing-masing individu mempunyai perbedaan besar 

kecilnya tergantung apa yang mereka harapkan. Perbedaan pandangan behavioris 

menerapkan pengertian kontingitas, peneguhan atau penguatan, serta hukuman. 

Pandangan humanistik lebih menekankan kebebasan pribadi. Pandangan kognitif 

menonjolkan peranan dari keyakinan, tujuan dan lain-lain yang berasal dari 

dalam. Pandangan belajar sosial lebih mengusahakan integrasi dari pandang 

behavioristik dan kognitif yaitu bahwa motivasi pada seseorang dilihat sebagai 

produk dari pengharapan untuk memproleh suatu efek dan penafsiran terhadap 

makna efek itu untuk dirinya sendiri. Keempat pandangan ini mempunyai 

persamaan dan perbedaan tetapi pada hakikatnya menunjukkan indikasi yang 

sama tentang motivasi bahwa motivasi memberikan kontribusi yang besar pada 

seseorang dalam melakukan usaha belajar dan berprestasi. 

     

c. Macam-macam Motivasi 

 Untuk kelancaran pembelajaran, guru didalam memotivasi siswa menurut 

Muhammad Nur (1999: 35) menggunakan dua jenis motivasi, yaitu : 

1). Motivasi positif, adalah suatu proses mempengaruhi orang lain atau individu 
agar mau melakukan apa yang diinginkan, dan jika orang yang dimotivasi 
dapat melakukan pekerjaan dengan prestasi yang baik maka diberikan imbalan 
atau penghargaan. Contoh dari bentuk motivasi positif adalah juara kelas bagi 
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siswa yang memiliki nilai tertinggi, kenaikan kelas, penyertaan dalam 
pendidikan dan latihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi siswa. 

2). Motivasi negatif, adalah dorongan untuk melakukan sesuatu pekerjaan bukan 
untuk kepentingannya akan tetapi atas dasar rasa takut terhadap ancaman yang 
diberikan. Bentuk motivasi ini, mengandung unsur paksaan untuk belajar, 
akan tetapi bila unsur paksaan dan penggunaan authority tersebut terlalu 
berlebihan, maka akan menyebabkan bukan dorongan untuk belajar, akan 
tetapi malah gagalnya usaha dalam menggali motivasi siswa. 

 
 
 
d. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Motivasi belajar 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar terhadap siswa 

ada berbagai macam. Dalam hal ini para ahli mempunyai pendapat yang saling 

melengkapi. Menurut Mulyasa (2002: 92) : ” Faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar pada siswa adalah: tingkat inteligensi, tingkat kebutuhan belajar, minat, 

dan sifat pribadi”. Keempat faktor tersebut saling mendukung dan timbul pada diri 

siswa sehingga tercipta semangat belajar untuk melakukan aktivitas sehingga 

tercapai tujuan pemenuhan kebutuhannya. 

   Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi sebagai berikut : 

1) Faktor-faktor Intelektual 

 Faktor intelektual merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan 

termotivasi tidaknya seseorang untuk memiliki pengetahuan, serta 

mempelajari sesuatu. 

2) Faktor Psikologis 

 Faktor psikologis adalah faktor yang timbul di dalam diri individu 

berhubungan dengan psikis. Faktor ini dapat mempengaruhi keadaan belajar 

individu di mana seseorang memiliki psikis yang berbeda dengan orang lain. 

3) Faktor sosiologis 
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 Faktor sosiologis artinya faktor yang timbul dari luar diri individu , yaitu dari 

lingkungan hidup dan lingkungan tak hidup. Contohnya : Seseorang yang 

memiliki motivasi belajar memecahkan soal statistik perlu membutuhkan 

konsentrasi belajar yang tinggi. Dia akan teganggu jika ada orang lain 

bersenda gurau atau bercakap-cakap dengan suara yang keras dekat dengan 

tempat belajar orang tersebut. Ini termasuk lingkungan hidup karena berasal 

dari manusia (makhluk hidup). 

 Contoh lainnya adalah apabila seseorang yang bermotivasi belajar untuk 

memecahkan soal yang rumit membutuhkan konsentrasi yang tinggi, maka 

akan terganggu jika tiba-tiba ada hujan turun dengan suara angin yang 

gemuruh, hal ini termasuk lingkungan tak hidup; yang juga dapat 

mempengaruhi motivasi seseorang yang sedang belajar. 

4) Faktor Fisiologis 

 Faktor fisiologis artinya yang berhubungan dengan jasmani individu. Apabila 

jasmani seseorang terganggu atau pada diri seseorang kekurangan zat 

makanan maka akan menyebabkan terganggunya kegiatan orang tersebut. 

Contohnya: pada orang yang kurang gizi, maka orang tersebut ternyata 

kemampuan belajarnya berada di bawah orang lain yang tidak kekurangan 

gizi. Biasanya orang yang kurang gizi cepat lelah dan mudah mengantuk, 

sehingga sukar dalam belajarnya. 

  Dapat disimpulkan bahwa motivasi mempunyai peran penting dalam 

proses belajar. Kehidupan di sekolah sangat berpengaruh terhadap proses belajar 

mngajar di dalam kelas. Winkel, W. S (1996: 18) berpendapat: ” Faktor-faktor 
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motivasi belajar dapat disebut faktor situasional. Ada lima aspek yang termasuk 

dalam faktor tersebut, yaitu : 

1) Pribadi siswa 
2) Pribadi guru 
3) Struktur jaringan hubungan sosial di sekolah 
4) Sekolah sebagai institusi pendidikan 
5) Faktor situasional 
 
   Faktor pribadi siswa mencakup hal-hal seperti taraf inteligensi, daya 

kreativitas, kemampuan berbahasa, kecepatan belajar, kadar motivasi belajar, 

sikap terhadap tugas yang dimiliki siswa mempunyai kualitas sendiri-sendiri 

sehingga hasil yang diperoleh berbeda-beda. 

   Pribadi guru mencakup hal-hal seperti kepribadian, penghayatan nilai-nilai 

kehidupan (values), daya kreativitas, motivasi kerja, keahlian dalam penguasaan 

materi dan penggunaan prosedur-prosedur didaktik, gaya memimpin, kemampuan 

untuk bekerja sama dengan tenaga kependidikan yang lain. Struktur jaringan 

hubungan sosial di sekolah mencakup hal-hal seperti sistem sosial, status sosial 

siswa, interaksi sosial antar siswa dan antara guru dengan siswa, suasana dalam 

kelas. Sekolah sebagai institusi pendidikan mencakup hal-hal seperti disiplin 

sekolah, pembentukan satuan-satuan kelas, pembagian tugas di antara guru, 

penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan kurikulum pengajaran dan pengawasan 

terhadap pelaksanaannya, hubungan dengan orang tua. 

   Faktor-faktor situasional mencakup hal-hal seperti keadaan sosial 

ekonomi, keadaan sosio politik, keadaan musim dan iklim, ketentuan-ketentuan 

dari instansi-instansi negara yang berwenang terhadap pengelolaan pendidikan 

sekolah. 
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   Semua aspek ini dapat berperan dalam kelangsungan proses pembelajaran 

di dalam kelas, tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam proses 

pembelajaran. 

 

e. Perwujudan Motivasi Siswa Terhadap Mata Pelajaran 

   Ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi terhadap suatu mata pelajaran 

menurut Rooijakkers (1993: 19) dapat dilihat melalui: 

1) Senang membaca buku-buku pelajaran 
Siswa yang mempunyai motivasi terhadap suatu mata pelajaran di sekolah 
akan rajin membaca buku pelajaran tersebut tanpa diperintah oleh guru atau 
pihak lain. Bagi siswa tersebut membaca buku pelajaran merupakan 
kebutuhan yang harus dipenuhi. 

2) Senang membuat catatan mata pelajaran yang disukai 
  Siswa yang mempunyai motivasi dalam suatu mata pelajaran, akan membuat 

catatan-catatan setelah membaca buku atau mendapatkan pelajaran dari guru. 
Sebagian siswa yang memiliki motivasi ini melakukan pencatatan dengan 
rapih dan teliti. Catatan ini dimaksudkan untuk mempermudah mengulangi 
kembali dalam belajar. Mereka selalu membaca berulang-ulang catatan 
tersebut. Bagi siswa yang tidak bermotivasi dalam suatu mata pelajaran, 
walaupun memiliki catatan, tetapi tidak serapih siswa yang mempunyai 
motivasi. 

3) Lebih menguasai mata pelajaran yang dimotivasi dari pada mata pelajaran 
yang lain. 

  Bagi siswa yang mempunyai motivasi terhadap suatu mata pelajaran akan 
lebih menguasai (baik hapal maupun mengerti) tentang mata pelajaran tersebut 
dibandingkan mata pelajaran yang lain. Siswa yang bermotivasi dalam 
pelajaran berhitung akan cepat mengerti bila diberi pelajaran tentang 
matematika dari pada diperintah untuk menghapal. Untuk mengetahui 
motivasi dalam diri siswa yang paling mudah adalah dengan hasil tes harian. 

4) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
  Siswa yang mempunyai motivasi terhadap suatu mata pelajaran, akan sering 

bertanya tentang segala sesuatu yang dia belum mengerti dalam mata 
pelajaran tersebut. 

5) Dapat menceritakan atau menerangkan pada orang lain tentang mata pelajaran 
yang dimotivasi tersebut. 
 

  Guru merupakan penggerak kegiatan belajar pada siswa. Guru harus 

menyusun suatu rencana tentang cara-cara melakukan tindakan serta 
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mengumpulkan bahan-bahan yang dapat membangkitkan serta menolong para 

siswa agar mereka terus melakukan usaha-usaha yang relatif untuk mencapai 

tujuan-tujuan belajar. Tiap guru berusaha memotivasi semua anak dengan teknik 

yang sama sehingga mungkin sebagian akan menolong, tetapi sebagian lagi tidak. 

Oleh karena itu guru perlu terus belajar mengenai cara-cara untuk membangkitkan 

motif ini. Suatu teori menyatakan bahwa pemberian motivasi yang berhasil harus 

berasal dari pemenuhan kebutuhan dasar para siswa (Oemar Hamalik, 1992: 110). 

  Oemar Hamalik (1992: 114) mengutarakan bahwa motivasi yang tinggi 

erat hubungannya dengan kreativitas siswa. Dengan teknik mengajar tertentu, 

motivasi siswa dapat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan kreatif. Motivasi yang 

telah dimiliki oleh para siswa apabila diberi semacam hambatan, misalnya ujian 

yang mendadak, peraturan sekolah, kreativitasnya akan meningkat sehingga dia 

lolos dari hambatan itu. Dalam belajar kognitif, salah satu fase yang penting 

adalah motivasi . Fase motivasi sangat berperan, karena siswa harus berupaya 

dengan memeras otaknya sendiri. Kalau kadar motivasi lemah, siswa akan 

cenderung membiarkan problem menjadi problem. 

 
f. Pengukuran Motivasi Siswa 

  Dalam penelitian tentang motivasi ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk mengukur motivasi. Di bawah ini dikemukakan beberapa metode 

menurut Muhammad Nur (1999: 214) yang dapat digunakan untuk pengukuran 

terhadap motivasi, yaitu : 

1) ”Metode observasi 

2)  Metode kuesioner 
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3)  Metode interview 

4)  Metode inventori”. 

 
   Pengukuran motivasi dengan metode observasi peneliti dapat mengamati 

motivasi seseorang dalam kenyataan yang nyata, yang langsung ditangkap pada 

waktu kejadian itu terjadi. Pencatatan hasil observasi dapat dilakukan selama 

observasi berlangsung. 

   Pada metode kuesioner peneliti dapat memberikan suatu daftar yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang ingin 

diselidiki. Dengan metode ini peneliti dapat melakukan penyelidikan terhadap 

beberapa obyek penelitian (siswa yang diteliti) sekaligus. 

   Dengan metode interview peneliti dapat memperoleh informasi secara 

langsung tentang motivasi dari obyek penelitian. Pelaksanaan interview ini 

biasanya lebih baik dilakukan dalam situasi formal, sehingga percakapan akan 

dapat berlangsung dengan lebih baik. 

   Metode inventori adalah suatu metode untuk mengadakan pengukuran atau 

penilaian yang sejenis dengan kuesioner, yaitu sama-sama merupakan daftar 

pertanyaan secara tertulis. Perbedaannya adalah dalam kuesioner responden 

menulis sejumlah pertanyaan sedangkan pada inventori responden memberi 

jawaban dengan memberi tanda lingkaran menyilang, tanda cek atau tanda lain 

yang berupa jawaban yang singkat terhadap pertanyaan yang lengkap. 

 

g. Pentingnya Pengukuran Motivasi 
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  Menurut Winarno Surahmad (1998:24) alasan seseorang mengadakan 

pengukuran motivasi adalah sebagai berikut : 

1) ”mencegah timbulnya motivasi terhadap hal-hal yang tidak baik. 

2) memelihara motivasi yang baru timbul. 

3) untuk meningkatkan motivasi siswa. 

4)  sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak tentang lanjutan 

studi atau pekerjaan yang cocok baginya”. 

  Penilaian motivasi siswa dapat dilakukan dalam sebuah daftar yang 

memuat hasil penilaiaan kemajuan siswa dalam satu kelas yang meliputi semua 

bidang studi/mata pelajaran (untuk sistem guru kelas) atau memuat satu bidang 

studi (untuk sistem guru bidang studi). Menurut Oemar Hamalik (1992: 127): 

”Dengan daftar hasil penilaian kemajuan siswa akan memudahkan pengontrolan 

kemajuan setiap kelas sebagai satu keseluruhan dan setiap individu siswa, 

terutama dalam hubungan dengan pencapaian tujuan instruksional ”. 

 

h. Indikator-indikator Motivasi Belajar 

1) Disiplin 

  Hasibuan (2001: 94) menjelaskan: ”Disiplin adalah mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang 

diberikan kepadanya”. 

   Pidarta (1995: 64) memberikan batasan: 

Disiplin sebagai tata kerja seseorang yang sesuai dengan aturan atau 
norma yang telah disepakati bersama sebelumnya. Disiplin diartikan juga 
sebagai kepatuhan atau ketaatan terhadap norma-norma, aturan-aturan 
tertulis atau tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Selanjutnya 
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ditegaskan bahwa disiplin mempunyai makna kepatuhan dan ketatan diri 
seseorang atau kelompok orang terhadap ketentuan atau peraturan yang 
berlaku. 
 

   Dari semua pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin 

merupakan suatu pelatihan dan pendidikan kepada siswa agar dengan senang hati 

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah guru di sekolah. 

2) Kepuasan 

  Sangat sukar untuk mengukur rasa kepuasan dari seseorang atau pegawai 

karena sifatnya yang abtrak dan relatif. Artinya manusia mempunyai sifat, 

perilaku dan kebutuhan yang berbeda-beda pula sehingga cara mengungkap 

perasaan kepuasan berbeda-beda pula. 

  Namun bukan berarti bahwa perasaan kepuasan dari seseorang atau siswa 

tidak dapat diukur sama sekali. Karena paling tidak, kepuasan akan nampak dalam 

sikap dan perilakunya dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi dimana siswa 

tersebut dalam melakukan tugasnya. 

3) Keamanan 

  Rasa aman sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa karena 

rasa aman akan menimbulkan ketenangan kepada siswa di dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pelajar. Adapun yang dimaksud dengan rasa aman yaitu (1) 

aman untuk menghadapi masa depan seperti mempunyai nilai yang tinggi, dan (2) 

rasa aman di tempat belajar, barang milik, dan barang fasilitas belajari dari 

sekolah. 

  Rasa aman di tempat belajar adalah suasana perasaan tenang pada saat 

siswa melaksanakan tugas-tugasnya di ruangan belajar. Suasana tersebut dapat 
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dilihat dari perilaku siswa pada saat melakukan tugas-tugasnya. Mereka tidak 

merasa terancam dan tertekan baik dari atas, sesama rekan siswa, dan pihak luar. 

Barang-barang milik siswa dan inventaris fasilitas belajar yang ditinggalkan di 

ruangan belajar maupun di lingkungan tempat belajar pun aman. 

 Siswa dikatakan mempunyai motivasi yang tinggi, jika tekun dalam 

menghadapi tugas biologi; ulet dan tidak cepat putus asa jika menghadapi 

kesulitan dalam belajar; ada keinginan mendalami bahan pelajaran yang diajarkan 

di sekolah; ada kesenangan, kerajinan dan besarnya semangat untuk belajar; ada 

keberanian untuk mempertahankan pendapat bila merasa yakin benar; besarnya 

usaha untuk berprestasi; ada dorongan dari dalam diri untuk selalu berprestasi; 

mempunyai tujuan jangka panjang dalam pembelajaran biologi. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

1. Menurut pendapat Edgar Dale, YD. Finn dan F. Hoban dalam Ahmad Rohani 

(1997: 48) ”Audio Visual Aids (AVA) yang digunakan secara baik akan 

memberikan sumbangan bagi pendidikan sebagai berikut: (1) memberikan 

dasar pengalaman konkret bagi pemikiran dengan pengertian-pengertian 

abstrak, (2) mempertinggi perhatian anak, (3) memberikan realitas, sehingga 

mendorong adanya self activity, (4) memberikan hasil belajar yang permanen, 

(5) menambah perbendaharaan bahasa anak yang benar-benar dipahami (tidak 

verbalistik), dan (6) memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan 

cara lain”. 
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2. Pendapat tersebut diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Helmut 

Nolker dan Eber Hard dalam Suparno, et al., (1987: 122) ”dalam pembelajaran 

IPA dengan tema hewan piaraan, siswa yang diajar dengan menggunakan 

media model 20 % lebih tinggi daya tangkapnya dibanding dengan 

menggunakan media gambar”. 

3. Motivasi lebih berperan untuk membangkitkan dan mempertahankan hasrat 

serta perhatian siswa dalam belajar. Pendapat tersebut diperkuat hasil 

penelitian dari Mc Cleland dalam Prasetya Irawan (1997: 42) yang 

mengemukakan ” bahwa faktor motivasi berprestasi mempunyai kontribusi 

64% terhadap prestasi belajar”. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

1. Perbedaan pengaruh antara penggunaan media model dengan 
penggunaan media gambar terhadap Prestasi Belajar Biologi Ditinjau 
Dari Motivasi Belajar  Siswa Kelas XI Program Ilmu Alam Sekolah 
Menengah Atas Negeri Kabupaten Karanganyar. 

 
 Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mata pelajaran biologi yang 

materinya banyak bersifat abstrak, sudah seharusnya seorang guru memanfaatkan 

media pembelajaran yang ada, untuk selanjutnya mampu menggunakan strategi 

yang benar dan tepat dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembelajaran. 

Pemanfaatan media pembelajaran tidak akan optimal, jika tidak diadakan 

pemilihan media secara tepat, karena setiap media mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda. Dalam pembelajaran mata pelajaran biologi diperlukan media yang 

dapat mengkonkritkan materi yang bersifat abstrak, sehingga persepsi siswa 
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terhadap materi tersebut menjadi benar. Pemilihan media yang tepat dapat 

memfokuskan perhatian siswa serta mengurangi verbalisme dan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. Apabila motivasi dan 

perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran lebih baik, maka tingkat pemahaman 

siswa yang ditunjukkan dengan prestasi belajar yang menjadi optimal. 

 Media model merupakan tiruan dari benda asli yang bersifat tiga 

dimensi, sedang media gambar, adalah representasi dari benda asli namun bersifat 

dua dimensi. Media model tidak hanya dapat dilihat saja namun juga dapat diraba, 

sehingga anak mendapat pengalaman yang lebih konkrit dibandingkan dengan 

media gambar. Dalam kaitannya dengan pembelajaran biologi, maka berdasarkan 

pada teori belajar, media model diasumsikan memberikan pengaruh yang lebih 

besar terhadap  prestasi belajar. 

 

2. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar biologi pada siswa 
kelas XI Program Ilmu Alam Sekolah Menengah Atas Negeri  Kabupaten 
Karanganyar 

 
 Dari kajian teori dikatakan bahwa motivasi juga memiliki peranan 

yang sangat besar dalam kegiatan belajar siswa. Dalam kegiatan belajar, motivasi 

membangkitkan dorongan, hasrat dan kesediaan siswa untuk belajar, membuat 

siswa belajar dengan sepenuh hati sehingga akhirnya membuat siswa berhasil 

dalam belajar. Jadi, belajar yang dilandasi oleh adanya motivasi yang memadai 

diasumsikan akan menjamin keberhasilan belajar. 

 Motivasi bisa menunjang keberhasilan belajar biologi, karena motivasi 

membuat siswa berpartisipasi secara memadai dalam proses pembelajaran, juga 
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karena motivasi dapat mendorong atau menyebabkan siswa mau melakukan 

upaya-upaya mandiri, misalnya berlatih sendiri, banyak membaca, proaktif dalam 

diskusi-diskusi dan sebagainya, sehingga usaha belajar biologi pada siswa yang 

dilakukan dapat membuahkan hasil yang lebih memuaskan. Sebaliknya, bila 

motivasinya rendah, maka siswa tersebut akan malas untuk belajar, karena tidak 

ada pendorong untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap prestasi 

belajar. 

 

3. Interaksi pengaruh antara media pembelajaran dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar biologi. 

 
  Prestasi belajar yang dicapai siswa ditentukan oleh banyak faktor. 

Prestasi sebagai suatu hasil belajar sangat dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu 

faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain motivasi, minat, perhatian, 

kondisi fisik dan psikologi serta tingkat inteligensi, kematangan emosional dan 

intensitas belajar. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri 

siswa, antara lain guru, kurikulum, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkungan 

sekolah, dll. 

  Salah satu faktor eksternal di atas adalah guru. Dalam kegiatan belajar 

mengajar guru berfungsi sebagai sumber pesan kepada siswa. Sistem komunikasi 

bisa berjalan apabila penerima pesan memahami apa yang dimaksud oleh sumber 

pesan tadi atau dengan kata lain dapat mencerna dan menangkap dengan baik apa 

yang dikomunikasikan oleh guru. Agar siswa dapat menangkap pesan atau 

mencerna materi yang disampaikan guru, diperlukan suatu alat bantu yang berupa 
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media pembelajaran. Dengan media pembelajaran, materi pelajaran yang 

sebenarnya abstrak bagi siswa dapat dibuat menjadi lebih konkrit sehingga lebih 

mudah dipahami dan diingat. Salah satu faktor internal adalah motivasi siswa. 

Motivasi siswa juga sangat besar peranannya dalam kegiatan belajar dan 

pencapaian hasil belajar. Motivasi yang besar terhadap suatu mata pelajaran akan 

menyebabkan siswa berpartisipasi secara optimal atau terlibat secara intensif 

dalam kegiatan pembelajaran, disamping menyebabkan siswa bersedia melakukan 

usaha-usaha mandiri untuk menunjang kegiatan belajarnya. Dari cara belajar yang 

demikian siswa akan mencapai hasil belajar yang diinginkan, termasuk dalam 

mata pelajaran biologi. Berdasarkan uraian di atas, maka antara media 

pembelajaran dan motivasi belajar saling berinteraksi dalam mempengaruhi 

prestasi belajar biologi. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

  Berdasarkan kajian teori dan temuan-temuan penelitian, dapat disusun 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan media model dengan penggunaan 

media gambar terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas XI Program Ilmu 

Alam SMA Negeri Kabupaten Karanganyar. 

 2. Ada perbedaan motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah terhadap 

prestasi belajar biologi siswa kelas XI Program Ilmu Alam SMA  Negeri 

Kabupaten Karanganyar. 
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3. Ada interaksi pengaruh media pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar biologi siswa kelas XI Program Ilmu Alam SMA  Negeri 

Kabupaten Karanganyar. 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Penelitian ini dilaksanakan di SMA  Negeri Jumapolo Kabupaten 

Karanganyar, pada siswa kelas XI Program Ilmu Alam tahun ajaran 

2008/2009. 

2. Waktu Penelitian ini dilaksanakan di lapangan mulai bulan Oktober 2008 - 

Mei 2009. 

Tabel 1. Tahap-tahap Pelaksanaan Kegiatan Penelitian        

           
2008 2009 No Kegiatan 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Penyusunan Proposal                   

2 Seminar Proposal                   

3 Konsultasi Proposal                   

4 Pembuatan Instrumen                   

5 Pengajuan Ijin Penelitian                   

6 Uji Coba Angket                   

7 Analisis Uji Coba Instrumen                   

8 Pelaksanaan Penelitian di lapangan                   

9 Pengolahan Data                   

10 Penulisan Hasil Laporan                   
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11 Penggandaan Tesis dan Ujian                   
           

 

B. Metode Penelitian dan Rancangan Penelitian 

1. Metode Penelitian 

 Metode penelitian oleh Hadari Nawawi (1992: 66) diartikan: ”cara atau 

prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian”. Metode 

penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Hal ini 

karena prosedur pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menciptakan suatu perlakuan yang berfungsi sebagai variabel bebas yang sengaja 

diadakan pada suatu obyek untuk diketahui pengaruh atau akibatnya dalam bentuk 

variabel terikat yang muncul karena perlakuan itu. Alasan itu sesuai dengan 

pendapat Jalaluddin Rakhmat (1993: 32) yang menyatakan: ”metode eksperimen 

ditunjukkan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan manipulasi satu atau 

lebih kelompok eksperimen dan kemudian membandingkan hasilnya dengan 

kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi”. Lalu menurut Jalaluddin 

Rakhmat(1993: 32): ”penelitian eksperimental ditandai tiga hal, yaitu manipulasi, 

observasi, dan kontrol”. 

 Kontrol oleh Jalaluddin Rakhmat (1993: 32) dimaksudkan sebagai: 

”Upaya kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsung manipulasi. 

Pengendalian atau kontrol merupakan kunci dari metode eksperimen . 

Tanpa adanya kontrol penulis tidak dapat menilai secara tegas pengaruh 

variabel bebas. Metode eksperimen yang kedua adalah manipulasi”. 

Ary Donald,  et al., (1982: 336) menyatakan: 

77 
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 ”Manipulasi variabel menunjukkan pada tindakan yang sengaja 

dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini kelompok eksperimen 

diberi perlakuan berupa media model, sedang kelompok kontrol diberi 

perlakuan berupa media gambar”. 

 

 

2. Rancangan Penelitian 

 

 Berdasarkan banyaknya faktor dari masing-masing variabel bebas yang 

dilibatkan,  penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2 x 2. 

 

Tabel 2: Matriks Rancangan Penelitian 

   

Penggunaan Media (A) Motivasi belajar 
(B) Media Model (A1) Media Gambar (A2) 

Tinggi (B1) A1B1 A2B1 

Rendah (B2) A1B2 A2B2 

 

 

Keterangan : 

A1B1 = Kelompok siswa yang memiliki motivasi tinggi yang diberi 

perlakuan dengan menggunakan media model. 

A1B2 = Kelompok siswa yang memiliki motivasi rendah yang diberi 

perlakuan dengan menggunakan media model. 

A2B1 = Kelompok siswa dengan motivasi belajar tinggi yang mendapatkan 

media gambar. 

A2B2 = Kelompok siswa dengan motivasi belajar rendah yang mendapatkan 

media gambar. 
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A1 = Pendekatan penggunaan media model. 

A2 = Pendekatan penggunaan media gambar. 

B1         = Motivasi belajar tinggi. 

B2         = Motivasi belajar rendah. 

 

 Pelaksanaan penelitian ini menempuh prosedur kegiatan: pengukuran 

tingkat motivasi belajar, pra-tes, perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian tes prestasi belajar (post-test). Pengukuran tingkat motivasi belajar 

dilakukan pada pertemuan pertama untuk masing-masing kelompok atau kelas.  

Berdasarkan skor yang diperoleh subjek dari instrumen motivasi nantinya akan 

terdapat siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, siswa yang memilik 

imotivasi belajar rendah, dan siswa yang memiliki motivasi belajar sedang. Siswa 

yang memiliki motivasi belajar sedang, tidak diikutkan dalam penelitian ini atau 

sebagai batas ketentuan untuk menghitung sampel. Karena hanya akan 

memastikan ada pengaruh perbedaan secara signifikan antara subjek yang 

memiliki motivasi belajar tinggi dan subjek yang memiliki motivasi belajar 

rendah. 

 Dalam tahap selanjutnya kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol diberi pra tes sebagai pengungkapan kemampuan awal terhadap isi mata 

pelajaran biologi dalam materi makanan. Masing-masing kelompok diberi 

perlakuan yang berbeda. Kelompok A diberi perlakuan dalam kegiatan belajar 

mengajar biologi dengan mempergunakan media model, sedang kelompok B 

dengan pengajaran biologi mempergunakan media gambar. 

 ”Kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang 

topik tertentu yang diberikan kepada subjek, baik secara individual atau kelompok 
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untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti referensi, keyakinan, motivasi dan 

perilaku”. (Ibnu Hadjar,1996: 181). ”Hasil kuesioner ini akan terjelma dalam   

bentuk angka-angka, tabel-tabel, analisis statistik, dan uraian serta kesimpulan 

hasil penelitian”. (Masri Singarimbun,1989: 175). Untuk menentukan kelompok 

motivasi tinggi dan kelompok motivasi rendah menggunakan skala likert. 

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran biologi  

diberikan pada kelas XI Program Ilmu Alam semester II, dengan materi yang 

mengacu pada kurikulum  tingkat satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran ini dibuat suatu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai patokan 

dalam mengajar. Mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Adapun materi yang menjadi patokan dalam 

pembuatan tes adalah sebagai berikut : 

Standar Kompetensi : 3. Menjelaskan Struktur dan fungsi organ manusia 

dan hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit 

yang mungkin terjadi serta implikasinya.  

Kompetensi Dasar : 3.5 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, 

fungsi, dan proses serta kelainan dan/atau 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi 

pada manusia dan hewan. 

Waktu   : 8 x 45 menit 

Semester  : II 

Materi Pokok : 3.5.1 Sistem Ekskresi Manusia 
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    3.5.2 Struktur, fungsi dan mekanisme alat-alat 

ekskresi manusia 

    3.5.3 Kelainan dan penyakit yang terjadi 

    3.5.4 Ekskresi pada hewan 

 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

  Pada penelitian ini variabel-variabel yang terlibat didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Variabel bebas 

   Variabel bebas pada penelitian ini adalah media pembelajaran, yaitu 

media model dengan media gambar. 

a. Definisi  

         Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar. 

2. Variabel Atribut 

   Variabel atribut pada penelitian ini adalah motivasi belajar . 

a. Definisi Operasional:  

 1) Dorongan untuk melaksanakan kegiatan. 

 2) Dorongan dari dalam diri siswa untuk mempelajari biologi. 

 3) Munculnya rasa dan sikap siswa terhadap pelajaran. 

 4) Kegiatan fisik siswa. 
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 5) Rangsangan adanya tujuan yang ingin dicapai. 

 6) Pemenuhan kebutuhan. 

3. Variabel Terikat 

  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar biologi.  

a. Definisi Operasional:  

     1) Membedakan pengertian ekskresi, sekresi dan defekasi. 

 2) Menjelaskan struktur ginjal dan proses pembentukan urine. 

 3) Mengidentifikasi penyakit/gangguan pada alat ekskresi manusia. 

 4) Mendeskripsikan struktur dan fungsi hati sebagai alat ekskresi. 

 5) Mendeskripsikan struktur dan fungsi kulit sebagai alat ekskresi. 

 6) Mengidentifikasikan alat ekskresi pada hewan. 

      Penilaian prestasi belajar biologi meliputi: ranah kognitif, ranah psikomotor, 

dan ranah afektif.  

         • Ranah kognitif adalah hasil belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek  

            yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan  

            evaluasi. 

       • Ranah psikomotor adalah hasil belajar dalam bentuk ketrampilan proses 

sain yang meliputi: mengamati, menafsirkan pengamatan, mengklasifikasi, 

meramalkan, menerapkan konsep, merencanakan percobaan dan, 

berkomunikasi serta menyimpulkan. Penilaian psikomotor dapat dilihat 

pada lampiran 3.           . 

   •  Ranah afektif adalah hasil belajar yang berkenaan dengan sikap dan nilai  

            meliputi: keterbukaan, obyektif, teliti, kedisiplinan, tanggung jawab dan  
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            kejujuran. Penilaian affektif dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi Penelitian 

 “Populasi penelitian adalah semua anggota kelompok atau obyek yang 

dirumuskan secara jelas”. (Ary Donald, et al., 1982: 189). Sejalan dengan 

pendapat itu, Sudjana (1992: 6) berpendapat: “populasi penelitian adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif atau 

kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas ingin dipelajari sifat-sifatnya”. 

 Terkait dengan penelitian ini,  populasi yang dimaksud adalah seluruh 

siswa kelas XI Program Ilmu Alam SMA Negeri Kabupaten Karanganyar tahun 

ajaran 2008/2009. 

 b. Sampel Penelitian dan Teknik Sampling 

 “Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat 

yang sama dengan populasi”. (Nana Sudjana, 1995 : 189). 

  Sebagaimana diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto (1992:84): 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti dan hasilnya digunakan 
untuk menarik kesimpulan bahwa sampel atau subjek penelitian adalah 
kelompok kecil individu bagian dari populasi yang dapat mewakili 
populasi untuk diamati atau diteliti, kemudian hasil pengamatan terhadap 
sampel tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai 
populasi. 
 

 Terkait dengan penelitian ini, penetapan siswa kelas XI Ilmu Alam 

sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah memiliki bekal 
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pelajaran yang cukup pada waktu duduk di kelas X, sehingga materi mata 

pelajaran yang digunakan sebagai instrumen penelitian untuk tes bisa dikerjakan; 

dalam hal ini sebagai pengukur prestasi belajar biologi (Y). Penyesuaian siswa 

kelas XI Ilmu Alam terhadap lingkungan sekolah sudah cukup, sehingga anak bisa 

memilih secara obyektif mana yang terbaik untuk dirinya. Dari hal ini siswa bisa 

dimintai keterangan atau pendapat berkenaan dengan diri mereka, utamanya 

dalam pengisian angket penggunaan media (X1 ) dan angket motivasi belajar 

(X 2 ). Pertimbangan lain, jika diambil kelas X, mereka baru dalam taraf 

penyesuaian memasuki sekolah lanjutan atas dari sekolah lanjutan pertama, jika 

kelas XII sudah akan menghadapi ujian akhir.  

Sampel penelitian harus representatif, yaitu benar-benar mewakili sifat 

populasi. Berkenaan dengan hal ini, Ary Donald., et al. (1982:198) 

mengemukakan bahwa pemecahan terbaik terhadap masalah besarnya sampel 

adalah dengan menggunakan sampel sebesar mungkin. Artinya, semakin besar 

sampel yang digunakan akan mempunyai kemungkinan lebih banyak untuk 

menjadi contoh yang representatif  bagi populasi, data lebih akurat dan lebih 

tepat. 

Berkenaan dengan sampel, apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi, jika subyeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau 

lebih. (Suharsimi Arikunto, 2006: 134). 
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 Berkaitan dengan pendapat di atas, penelitian ini mengambil sampel 

sebesar dua kelas berjumlah 80 siswa. Dalam penelitian ini metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik cluster random sampling. 

 “Teknik cluster random sampling ádalah teknik pengambilan sampel 

dengan melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan subyek sebagai 

individual”. (Saifuddin Azwar, 2001:  87). Setiap anggota yang berada dalam 

cluster yang terambil secara acak merupakan sampel yang diperlukan (Sudjana, 

1996: 730) 

 Langkah pertama, diadakan pengundian terhadap 12 SMA N yang ada di 

Kabupaten Karanganyar untuk menentukan 3 SMA yang akan dijadikan sampel 

penelitian. Tiga SMA yang muncul yaitu: (1) SMA Negeri 2 Karanganyar, (2) 

SMA Negeri Jumantono, dan (3) SMA Negeri Jumapolo. Langkah kedua, dari 

tiga sekolah yang muncul diundi untuk menentukan kelas uji coba, kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil pengundian diperoleh: SMA Negeri 2 

Karanganyar sebagai sampel kelas uji coba, SMA N Jumapolo sebagai sampel 

kelas eksperimen, yakni sampel yang diberi pembelajaran dengan media model, 

SMA Negeri Jumantono sebagai sampel kelas kontrol, yaitu sampel yang diberi 

pembelajaran dengan media gambar. Sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol 

masing-masing sebanyak satu kelas. 

 Sampel yang terpilih, kemudian diuji kesetaraannya dengan 

menggunakan rumus Uji-t. Dokumen yang digunakan adalah nilai Ulangan 

Umum Bersama (UUB) semester 1 (satu) tahun pelajaran 2008/2009. Sebelum 

dilakukan Uji-t, sampel diuji tingkat normalitasnya, homogenitasnya dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

106 

106 

keseimbangan. Dokumen data tersebut diperlakukan sebagai data 

kompetensi/kemampuan awal subyek penelitian. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 5, 6, dan 7 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Pada suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Proses 

pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Jenis 

metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus 

sesuai dengan sifat karakteristik penelitian yang dilakukan. Kualifikasi 

pengambilan data perlu dipertimbangkan.  

 Suharsimi Arikunto (1989: 23) menyatakan: 

Bahwa alat evaluasi atau pengumpulan data secara garis besar dapat 
digolongkan menjadi dua, yaitu tes dan non tes. Tes dari sudut 
kegunaannya untuk mengukur siswa terdiri dari tiga macam, yaitu : tes 
diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif, sedang non tes terdiri dari skala 
bertingkat, kuesioner, daftar chek, wawancara, pengamatan dan riwayat 
hidup. 
 
 Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya meliputi : 

  1) Dokumen 

 Dokumen dalam penelitian ini berupa catatan kompetensi awal siswa 

sebelum diadakan penelitian. Dokumen yang diambil adalah nilai Ulangan Umum 

Bersama Semester 1 mata pelajaran biologi tahun pelajaran 2008/2009. Dari nilai 

tersebut selanjutnya dilakukan uji kesetaraan dengan menggunakan Uji-t. 

 Sebelum dilaksanakan uji-t diuji normalitas dan homogenitasnya. 

Langkah ini perlu dilakukan karena penggunaan Uji-t mensyaratkan terpenuhinya 

dua asumsi dasar, yaitu (1) data berdistribusi normal dan (2) variasi populasi dari 
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kedua sampel sama/tidak berbeda signifikan. Apabila asumsi-asumsi yang 

disyaratkan terpenuhi dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Sebaliknya apabila 

asumsi-asumsi tidak terpenuhi maka penentuan sampel akan ditinjau kembali.  

2)  Tes Prestasi Belajar Biologi 

 
   Tes yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes obyektif yang 

disusun oleh peneliti berdasarkan rancangan pembelajaran dan kisi-kisi. Tes 

prestasi belajar mengukur penguasaan atau abilitas tertentu sebagai hasil dari 

proses belajar. Tes yang berisi perolehan hasil belajar biologi tersebut digunakan 

untuk mengambil data prestasi belajar biologi. Tes prestasi biologi berupa tes 

obyektif pilihan ganda sejumlah 50 soal dengan 5 obsion. 

 

3) Angket Motivasi Belajar Biologi 

 

  Pengumpulan data yang lain, digunakan teknik angket, yaitu motivasi 

belajar biologi. Instrumen angket berbentuk skala karena skala merupakan 

seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada tingkah laku untuk mengukur 

motivasi siswa terhadap prestasi belajar biologi.  

  Menurut Sudjana dan Ibrahim (2001: 105): 

Skala adalah alat untuk mengukur nilai dan hasilnya dalam bentuk 
rintangan nilai angka sesuai dengan kriteria yang dibuat peneliti. Oleh 
sebab itu pernyataan yang diajukan ada dua kategori, yakni pernyataan 
positif dan pernyataan negatif. Salah satu skala sikap yang digunakan 
dalam penelitian pendidikan adalah skala Likert. 
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  Motivasi belajar biologi adalah skor yang diperoleh siswa setelah 

menjawab angket motivasi yang berbentuk skala dengan rentang angka 1 sampai  

5.  

F. Uji Coba Instrumen 

  Oemar Hamalik,2000:  35) megemukakan: 

     Sebelum eksperimen yang sebenarnya dilaksanakan perlu terlebih 
dahulu dilakukan uji coba terhadap instrumen, yakni tes yang akan 
digunakan dalam penelitian. Uji coba instrumen dilakukan dengan 
maksud mendapatkan tes yang sahih dan handal. Pengujian ini juga 
sering dimaksudkan untuk melihat validitas dan reliabilitas dan 
pemeriksaan setiap item melalui cara tertentu. 

 

  Uji coba tes dilakukan terhadap para siswa di SMA N 2 Karanganyar 

yang tingkat pendidikannya sama, dalam mata pelajaran yang sama, berdasarkan 

pada sampel penerima tes itu. Adapun instrumen yang akan diuji cobakan ada dua 

jenis, yaitu instrumen tes prestasi belajar biologi dan instrumen motivasi belajar 

biologi. 

1) Tes Prestasi Belajar Biologi 

 Suatu tes dapat dikatakan baik sebagai alat pengukuran harus memenuhi 

syarat-syarat yaitu validitas, reliabilitas, dan obyektivitas. Untuk itu tes yang 

sudah disusun perlu diuji cobakan.  Suharsimi Arikunto (1990: 63) mengatakan 

”validitas tes diperoleh apabila suatu tes dapat secara sahih mengukur apa yang 

perlu diukur”. Untuk mengetahui tingkat : 

(a) Validitas tes digunakan validitas isi, yaitu dengan cara menyusun 

tes berdasarkan kisi-kisi tes dan tujuan pengajaran pada rancangan 
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pembelajaran biologi. Validitas tes diuji dengan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson sebagai berikut:    

( )( )
( )( ) ( )( )å åå å

å åå
--

-
=

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy                                                                                                                 

 Dengan 

r xy =  indeks konsistensi internal untuk butir ke i 

n =  banyaknya subyek yng dikenai tes (instrumen)   

X =  skor untuk butir ke-i (dari subyek uji coba) 

Y =  skor total (dari subyek uji coba)  

Tes mempunyai konsistensi internal yang baik jika rxy ≥ 0,3 

 (Budiyono, 2003: 65)  

 

(b) Menurut Suharsimi Arikunto (1990: 58):  ”Reliabilitas tes diperoleh bila 

suatu tes dapat dipercaya dan menunjukkan ketetapan atau keajegan pada 

hasil tes apabila tes diberikan pada waktu yang berlainan”. Reliabilitas  diuji 

dengan teknik Koefisien KR-20, dengan rumus sebagai berikut : 
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 Keterangan : 

Õr  : Koefisien Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir soal 

p : proporsi siswa yang menjawab benar pada sesuatu butir 

q : proporsi siswa yang menjawab salah 
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Vt : varians total 

(c) Obyektifitas tes diperoleh apabila dalam pelaksanaan tes dihindari adanya 

unsur-unsur subyektif yang mempengaruhi. Untuk menghindari unsur 

subyektif maka tes disusun dalam bentuk tes obyektif agar lebih mudah 

memberikan angka dan lebih konsisten. Obyektif  tes diuji dengan 

menganalisis butir soal untuk mengatasi taraf kesukaran dan daya beda tes. 

Apabila langkah-langkah tersebut telah dilalui berarti persyaratan tes sebagai 

alat telah terpenuhi. Tes prestasi belajar yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah tes obyektif sejumlah 50 butir soal dengan 5 obsion.  

 

2) Angket Motivasi Belajar Biologi 

 Validitas yang digunakan dalam angket ini adalah validitas konstruk. 

Menurut Jamaludin Ancok dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi 

(1989: 132-140) untuk mendapatkan validitas konstruk ini adalah dengan 

cara : 

a) Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. 
b) Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden. 
c) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 
d) Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total 
dengan mengunakan rumus korelasi Product Moment, yang rumusnya sebagai 
berikut : 
 

( )
( ){ } ( ){ }å åå å
å å å

--

-
=

2222 YYN  XXN

YX.XYN
xyr  

                               Keterangan 

 xyr  : Korelasi Product Moment 
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N : Banyaknya siswa 

X : Skor butir Soal 

Y : Skor total 

åXY  : Jumlah (X) (Y) 

Sumber : Suharsimi Arikunto (1999: 69) 

 
 Untuk uji reliabilitas instrumen angket motivasi belajar siswa, Suharsimi Arikunto 

(1996: 190), mengemukakan : jika skornya xyr  bukan 1 dan 0 digunakan rumus 

Alpha : 

                 
ú
ú
û

ù

ê
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ù
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= å

Õ 2
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k
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r
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a
  

 Keterangan : 

 
Õ

r   : reliabilitas instrumen 

 n  : banyaknya butir  

 l  : bilangan konstan 

 å 2
ba  : jumlah varians butir 

 2
ba   : varians total  

  Menurut Suharsimi Arikunto (1990: 71) bahwa interprestasi mengenai 

besarnya koefisien adalah : 

  Antara 0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi 
  Antara 0,600 sampai dengan 0,800 = tinggi 
  Antara 0,400 sampai dengan 0,600 = cukup 
  Antara 0,200 sampai dengan 0,400 = rendah 
  Antara 0,00 sampai dengan 0,200 = sangat rendah 
 
   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

112 

112 

3) Tingkat Kesukaran Soal 

 Validitas dan reliabilitas merupakan syarat keabsahan instrumen yang berupa 

angket yang menggunakan skala sikap. Untuk instrumen yang berupa tes 

kemampuan (achievment test) selain validitas dan reliabilitas masih harus 

ditambah lagi dengan tingkat kesulitan soal (disimbulkan dengan p) serta daya 

beda/diskriminasi soal (disimbulkan d). Prosedur untuk menentukan indeks 

kesukaran soal untuk instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Membuat tabulasi skor butir dan skor totap setiap responden. 
2) Menentukan jenjang skor perolehan menurut besarnya skor total jawaban, 

dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Selanjutnya kelompok 
tinggi disingkat T dan kelompok rendah disingkat R. 

3) Menentukan jumlah responden untuk masing-masing kelompok, baik 
kelompok tinggi maupun kelompok rendah. Penentuan jumlah masing-masing 
kelompok 50 % dari  jumlah seluruh responden diambil dari atas merupakan 
kelompok tinggi lalu sisanya 50 % diambil dari bawah adalah kelompok 
rendah. 

4) Menentukan indeks kesukaran soal dengan menggunakan rumus  sebagai 
berikut :               

            p = 
N
n1  

  Sumber : Saifuddin Azwar (2001: 134) 

  Dimana : 
  p =  Indeks Kesukaran Soal 
            in =  Banyaknya siswa yang menjawab benar 
  N=  Banyaknya responden yang mengikuti tes 
5) Setelah diperoleh nilai p dari hasil perhitungan lalu diadakan interpretasi 

dengan mengkonsultasikan pada tabel indeks kesukaran soal seperti pada tabel 
3 berikut ini: 

 
 
Tabel 3 Interpretasi indeks kesukaran soal 

P Interpretasi 

0,00-0,30 

0,30-0,70 

0,70-1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 
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Sumber : Suharsimi Arikunto (1992: 24) 

  

 3) Uji Instrumen Penelitian 

Sebelum diujikan pada sampel penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba instrumen tes dan angket di SMA N 2 Karanganyar, kemudian dilakukan 

analisis sebagai berikut: 

a. Tes 

Dalam uji coba instrumen tes prestasi belajar ini menggunakan instrumen 

tes yang berjumlah 50 butir soal dengan durasi 90 menit dengan soal bentuk 

pilihan ganda. Data selengkapnya mengenai tes prestasi belajar dapat dilihat 

pada lampiran 8, 9, 10,11 dan 12. 

 

a) Analisis Instrumen Tes  

1) Uji Validitas Isi 

“Validitas adalah penilaian evaluatif terintegrasi yang dilakukan oleh 

penilai mengenai seberapa jauh bukti-bukti empirik dan rasional teoritis 

mendukung ketepatan inferensi dan tindakan berdasar skor tes atau 

asesmen yang lain” (Budiyono, 2003: 56). Selanjutnya supaya tes 

mempunyai validitas isi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Tes harus merupakan sampel yang representatif untuk mengukur 

seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai ditinjau dari materi yang 

diajarkan maupun dari sudut proses belajar. 

(2) Titik berat bahan yang harus diujikan harus seimbang dengan titik 

berat bahan yang telah diajarkan. 
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(3) Tidak diperlukan pengetahuan lain yang tidak atau belum diajarkan 

untuk menjawab soal-soal ujian dengan benar. 

(Budiyono, 2003: 58) 

 Oleh karena itu dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan valid 

jika memenuhi kriteria penelaahan instrumen tes sebagai berikut: 

(a) Butir tes sesuai dengan kisi-kisi tes. 

(b) Materi pada butir tes sesuai dengan indikator. 

(c) Materi pada butir tes sudah pernah dipelajari oleh siswa. 

(d) Materi pada butir tes sudah dapat dipahami oleh siswa. 

(e) Materi pada soal tidak memberikan interpretasi ganda. 

Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 13. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat 

dipercaya (Saifuddin Azwar, 2008: 4). Hasil pengukuran dapat dipercaya 

hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subyek belum berubah. Dengan demikian, 

suatu instrumen yang reliabel memberi pengertian bahwa instrumen itu 

telah benar-benar memiliki taraf keajegan dalam mengukur apa yang 

hendak diukur. Selanjutnya digunakan rumus Kuder dan Richardson yang 

biasa disebut rumus KR-20 untuk menghitung tingkat reliabilitas tes:  
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Dengan: 

r11 =   indeks reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir instrumen 

St
2 =   variansi total 

pi =   proporsi subyek yang menjawab benar pada butir ke i 

qi  = 1 - pi 

Instrumen dikatakan reliabel jika r ≥ 0,7 

(Budiyono, 2003: 69,71) 

Dalam penelitian ini instrumen tes disebut reliabel jika r 11 ≥ 0,7, dan 

setelah diolah dengan menggunakan rumus KR-20, dari 50 soal butir tes 

yang diujicobakan diperoleh r11 = 0,84 sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa instrumen tes adalah reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 14. 

b. Analisis Butir Instrumen 

1) Tingkat Kesukaran Butir 

 Tingkat kesukaran butir soal ialah proporsi peserta tes yang menjawab 

benar terhadap butir soal tersebut (Prasetya Irawan, 2001: 174). Tingkat 

kesukaran butir soal dilambangkan dengan P, makin besar nilai P berarti 

makin besar proporsi yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut, 

maka butir soal semakin mudah. Tingkat kesukaran butir ini dinyatakan 

dengan rumus:  

  JS
B

P =  
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Dimana:  

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Suharsimi Arikunto, 2008: 208) 

 Tingkat kesukaran butir antara 0,26 – 0,75 dipandang sebagai tingkat 

kesukaran yang sedang (Prasetya Irawan, 2001: 177). Dalam penelitian ini 

tingkat kesukaran butir soal dipandang memadai jika tingkat kesukaran 

butir soal tersebut antara 0,26 – 0,75. 

2) Daya Pembeda 

 Daya beda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat 

kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi 

(kelompok atas) dari kelompok yang berprestasi rendah (kelompok bawah) 

diantara para peserta tes (Prasetya Irawan, 2001: 177). Rumus untuk 

menentukan daya pembeda butir soal ini adalah: 

 

Keterangan : 

D =  indek daya diskriminasi  

BA =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

   dengan  benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

   dengan  benar 

JA =  banyaknya peserta kelompok atas 

JB =  banyaknya peserta kelompok bawah 

 
JB
BB

JA
BA

D -=
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Suharsimi Arikunto (2008: 213) 

 Soal yang mempunyai daya beda 0,20 – 0,40 tergolong soal yang 

cukup daya pembedanya (Suharsimi Arikunto, 2008: 218). Dalam 

penelitian ini butir soal tes dikatakan memenuhi daya pembeda yang baik 

jika D ≥ 0,2. 

3) Konsistensi Internal 

Sebuah instrumen terdiri dari sejumlah butir-butir instrumen yang 

kesemua butir itu harus mengukur hal yang sama dan menunjukkan 

kecenderungan yang sama pula. Ini berarti harus ada korelasi positif antara 

skor masing-masing butir tersebut. Konsistensi internal masing-masing 

butir dapat dilihat dari korelasi antara skor butir-butir tersebut dengan skor 

totalnya. Korelasi tiap butir tes ini dilakukan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson sebagai berikut:  

( )( )
( )( ) ( )( )å åå å

å åå
--

-
=

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy                                                                                                                 

 Dengan 

r xy =  indeks konsistensi internal untuk butir ke i 

n =  banyaknya subyek yng dikenai tes (instrumen)   

X =  skor untuk butir ke-i (dari subyek uji coba) 

Y =  skor total (dari subyek uji coba)  

Tes mempunyai konsistensi internal yang baik jika rxy ≥ 0,3 

 (Budiyono, 2003: 65)  
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Dalam penelitian ini, butir tes prestasi belajar biologi dikatakan 

mempunyai konsistensi internal yang baik jika rxy  ≥ 0,3. Dari 50 butir soal 

yang memenuhi persyaratan tingkat kesukaran, daya pembeda dan 

konsistensi internal, maka diperoleh 42 soal yang dapat digunakan. 

Sedangkan 8 butir soal yang lainnya tidak memenuhi kriteria butir soal 

yang baik yaitu soal nomor 4, 16, 26, 36, 40, 41, 44 dan 50. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15, sedangkan mengenai 

distribusi skor hasil instrument tes biologi dapat dilihat pada lampiran 16 

dan 17. 

2. Angket 

Dalam uji coba instrumen angket ini menggunakan 50 butir pernyataan 

dengan memilih salah satu dari 5 pernyataan yang ada. Data selengkapnya 

mengenai angket motivasi dapat dilihat pada lampiran 18, 19, 20,21, dan 22. 

a. Validitas Isi 

 Menurut Budiyono (2003: 59), “untuk menilai apakah suatu instrumen 

mempunyai validitas isi yang tinggi, yang biasanya dilakukan adalah 

melalui expert judgment (penilaian yang dilakukan oleh para pakar)”. 

(Budiyono, 2003: 59) 

Dalam penelitian ini instrumen angket dikatakan valid jika kisi-kisi 

yang telah dibuat menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-kisi telah mewakili 

isi (substansi) yang akan diukur, selanjutnya masing-masing butir tes yang 

telah disusun cocok atau relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang telah 

ditentukan tersebut. Data hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 23. 
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b. Uji Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan teknik Alpha 

sebagai berikut: 
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Dengan: 

r11 =  indeks reliabilitas instrumen 

n =  banyaknya butir instrumen 

Si 
2
 =  variansi butir ke-i, i = 1, 2, 3, …, k (k ≤ n) 

St
2
 =  variansi total 

Instrumen dikatakan reliabel jika r ≥ 0,7 

(Budiyono, 2003: 70) 

Dalam penelitian ini instrumen angket dikatakan  reliabel jika 

memenuhi kriteria r 11 ≥ 0,7. Dengan menggunakan rumus Alpha diperoleh 

r 11 = 0,84, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa angket motivasi 

belajar siswa adalah reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 24 dan 25. 

c. Konsistensi Internal 

Konsistensi internal masing-masing butir angket ini dilihat dari 

korelasi antar skor butir-butir angket tersebut dengan skor totalnya. 

Konsistensi internal ini menggunakan korelasi product moment dari Karl 

Pearson sebagai berikut: 
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 Dengan 

r xy =  indeks konsistensi internal untuk butir ke i 

n =  banyaknya subyek yang dikenai tes (instrumen)   

X =  skor untuk butir ke-i (dari subyek uji coba) 

Y =  skor total (dari subyek uji coba)  

Tes dikatakan mempunyai konsistensi internal yang baik jika rxy ≥ 0,3 

(Budiyono, 2003: 65). Dalam penelitian ini, butir instrumen angket 

dikatakan mempunyai konsistensi internal yang baik jika rxy  ≥ 0,3. 

Angket tentang motivasi belajar siswa yang diujicobakan sebanyak 50 

butir pernyataan dan setelah diujicobakan diperoleh 45 soal yang dapat 

digunakan. Sedang 5 butir soal lainnya tidak memenuhi kriteria validitas butir 

yang baik yaitu soal nomor 16, 22, 33, 39 dan 44. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 26, sedangkan distribusi skor hasil angket motivasi 

dapat dilihat pada lampiran 27 dan 28. 

 

                                 

G. Teknik Analisis Data 

 

  Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu analisis 

diskriptif dan analisis inferensial. Analisis diskriptif dilakukan dengan menyajikan 
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data melalui tabel distribusi frekuensi, histogram. Analisis inferensial digunakan 

untuk menguji hipotesis. Untuk menguji analisis data diadakan uji persyaratan. 

1. Uji Persyaratan Analisis 

  Dalam rangka analisis data perlu diadakan uji persyaratan mengenai 

homogenitasnya dan uji kenormalan sampel, digunakan teknik uji Lilliefors pada 

taraf signifikansi a = 0,05. (Sudjana 1996: 466). Dan untuk menguji homogenitas 

varian menggunakan uji Bartlett pada taraf signifikansi a = 0,05. (Sudjana, 1996:  

261-264). 

 

 

 

2. Uji Hipotesis 

  Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan untuk 

mengolah data yang berupa angka sehingga dapat ditarik suatu keputusan logis. 

Untuk menguji hipotesis dalam pengolahan data digunakan teknik analisa varians 

atau juga disebut ANAVA dengan perhitungan taraf signifikansi a = 0,05. 

  Teknik ANAVA dipergunakan dalam analisis data ini karena dapat 

dipakai untuk menguji perbedaan dua mean atau lebih. Setelah ANAVA 

dilanjutkan dengan uji Tukey untuk mengetahui perbedaan rata-rata dan taraf 

perlakuan manakah yang paling tinggi pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

biologi yang dicapai siswa SMA kelas XI Program Ilmu Alam. 

Teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

varian dua jalan dengan sel sama. Ada 3 syarat sebelum melakukan analisis 
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variansi dua jalan, yaitu: a) sampel dipilih secara acak, b) variabel terikat berskala 

interval, c) variabel bebas berskala nominal. Kemudian dilakukan uji persyaratan 

yaitu uji keseimbangan, uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk lebih jelasnya, 

dalam uraian berikut akan ditampilkan beberapa uji statistik yang relevan dengan 

penelitian.  

1. Uji Keseimbangan 

Untuk mengetahui apakah kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan  kelas 

kontrol dalam keadaan seimbang atau tidak sebelum pemberian perlakuan, 

terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan dengan menggunakan data  yang 

diperoleh dari metode dokumentasi sebelumnya. Statistik uji yang digunakan 

adalah uji-t sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

Ho : µ1 = µ2 (kedua kelompok berasal dari dua populasi yang 

berkemampuan sama 

H1  : µ1 ¹ µ2 (kedua kelompok tidak berasal dari dua populasi yang  

berkemampuan sama) 

b. Taraf signifikan (α) = 0,05 

c. Statistik uji: 
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Karena tidak dibicarakan selisih rata-rata, maka (do = 0) dan variansi-

variansi diketahui dan sama (berdasarkan uji kesamaan 

variansi/homogenitas populasi dengan data dokumentasi).  

Dengan: 

1X   =   rata-rata nilai tes ulangan umum semester ganjil di kelas XI  

               program ilmu alam pada kelas eksperimen 

2X   =  rata-rata nilai tes ulangan umum semester ganjil di kelas XI                

               program ilmu alam pada kelas kontrol 

2 
1S  =   variansi kelas eksperimen 

2 
2S  =   variansi kelas kontrol 

n1 =   banyaknya siswa kelas eksperimen 

n2 =   banyaknya siswa kelas kontrol 

d. Daerah kritik: 

{ }2 - n2  n1 2; /  2 - n2  n1 2; /  tatau t   t-  t/ ++ ñ<= aatDK  

e. Keputusan uji: Ho ditolak jika nilai statistik uji jatuh pada daerah kritik. 

(Budiyono, 2004: 151) 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam uji keseimbangan adalah 

nilai biologi kelas XI Program Ilmu Alam dari hasil ulangan umum semester 

ganjil tahun pelajaran 2008/2009. Hasil uji keseimbangan dengan uji t 

diperoleh t hitung = 0,4249 dengan t 0,025;78 = 1,960 dan -t 0,025;78 = -1,960. 

Ternyata diperoleh -t 0,025;78 < t hitung < t 0,025;78 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa siswa-siswa yang diberikan media pembelajaran model dan siswa-
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siswa yang diberikan media pembelajaran gambar mempunyai kemampuan 

yang sama atau seimbang.  

2. Uji Persyaratan Analisis 

Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

a.  Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data 

mengikuti sebaran baku normal atau tidak. Normalitas data hanya dikenakan 

terhadap variabel terikat (Y). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Metode Lilliefors. Metode ini digunakan karena datanya 

tidak dalam distribusi data bergolong (Budiyono, 2004: 170).  Pada metode 

Lillifefors setiap data Xi diubah menjadi bilangan baku zi dengan 

transformasi: 

s
XXi

zi
-

=  

Statistik Uji yang digunakan  adalah: )()( ziSziFMaksL -= , dengan taraf 

signifikansi 5% atau =a  0,05 

Langkah-langkah atau prosedur Uji Normalitas sebagaimana dijelaskan 

Budiyono (2004: 175), adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

Ho : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Pilih derajad signifikansi, dalam penelitian ini 5% atau =a  0,05 
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3) Statistik Uji )()( ziSziFMaksL -= , dengan  

F(zi) = P(Z ≤ zi); Z ~ N(0,1);  

S(zi) = proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh zi 

4) Komputasi yaitu penghitungan nilai statistik uji berdasarkan data amatan 

  Daerah Kritik; DK = {L/ L > L n;a } dengan L adalah ukuran sampel 

5) Keputusan Uji, Ho ditolak bila DKLÎ dan Ho tidak ditolak jika DKLÏ  

6) Merumuskan Kesimpulan berdasar keputusan uji. 

b.  Uji Homogenitas Variansi 

Uji ini untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi 

sama atau tidak (Budiyono, 2004: 175). Populasi yang memiliki varians sama 

disebut homogen. Dalam penelitian ini uji homogenitas variansi dilakukan 

untuk menguji variansi masing-masing sel.  

Statistik uji yang digunakan adalah Uji Bartllet. Langkah-langkah atau 

prosedur uji homogenitas  ( Budiyono, 2004: 176), adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

 Ho: 22
3

2
2

2
1 ... kssss ====  

 H1: Paling sedikit satu tanda sama dengan  ( = ) yang tidak berlaku 

2) Pilih derajat signifikansi, dalam penelitian ini 5% atau =a  0,05 

3) Hitung masing-masing variansi 22
1

2
1

2
1

2
1 ,...,,,, kSSSSS  dari sampel yang 

berukuran knnnn ,...,,, 321  

4) Hitung variansi gabungan yang dirumuskan dengan 

 kN

k

i
ik

p

Sn
S -

-
=
å
- 1

2

2
)1(  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

126 

126 

5) Komputasi dengan Statistik Uji  sebagai berikut 

 

( ) ( ) ( )[ ]
2

12122
2

112
1

1

....

p

nk

k

nn

S

SSS
b

kN ----

=   

6) Daerah Kritik; { })....,,;(/ 321 kk nnnnbbbDK a<=  

7) Keputusan Uji, Ho ditolak bila DKbÎ dan Ho tidak ditolak jika DKbÏ  

Merumuskan Kesimpulan berdasar keputusan uji. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan analisis variansi dua jalan dengan sel 

sama. Model untuk data pada populasi ini adalah: 

  ( ) ijkijjiijkX S++++= abbam   , dengan: 

 ijkX  = data (nilai ) ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

m  =  rerata dari seluruh data 

ia  = im - m = efek baris ke-i pada variabel terikat 

jb  = jm - m = efek kolom ke-j pada variabel terikat 

( )ijab  = )( jiij bamm ++-  

 =   kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat 

εijk =  deviasi data ijkX  terhadap rataan populasinya )( ijm yang 

 berdistribusi normal dengan rataan 0 

i =   dengan   1  = media pembelajaran model. 

  2  = media pembelajaran gambar 

j =   dengan   1  =  tingkat Motivasi Belajar tinggi dan 2 = tingkat 

Motivasi Belajar rendah 
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k =   1,2,…, n; dengan n = banyaknya data amatan pada setiap sel. 

(Budiyono, 2004: 207) 

1) Hipotesis 

H OA  : 0=ia , untuk setiap i = 1, 2, 3, ...p 

 (tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap veriabel terikat) 

H 1A  :  Paling sedikit ada satu ia  yang tidak 0 

 (ada perbedaan efek antar baris terhadap veriabel terikat) 

H OB  : 0=ib , untuk setiap j = 1, 2, 3, ...q 

 (tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat) 

H 1B   :  Paling sedikit ada satu ib  yang tidak 0 

 (ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat) 

H OAB  : ( ) 0=ijab , untuk setiap i = 1, 2, 3, ...p dan  j = 1, 2, 3, ...q 

 (tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

H 1AB  :  Paling sedikit ada satu ( )ijab  yang tidak 0 

 (ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

2) Komputasi 

a) Notasi dan Tata Letak Data 

Tabel 4. Tata Letak Data Sampel 

Faktor A Faktor B 
A1 A2 

B1 

X111 
X112 
....... 
X11n 

X121 
X122 
....... 
X12n 
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B2 

X211 
X212 
....... 
X21n  

X221 
X222 
....... 
X22n 

 

Tabel 5. Jumlah AB 

Faktor A 
Faktor B 

1a  2a  ..... 
pa  

Total 

1b  AB11 AB12 ..... AB1q B1 

b2 AB21 AB22 ..... AB2q B2 

….. ..... ..... ..... ..... ..... 

     bq ABp1 ABp2 ..... ABpq Bp 

Total A1 A2 ..... Aq G 

b) Pada analisis variansi dua jalan didefinisikan notasi-notasi: 

n =  banyaknya data amatan pada setiap sel           

Xij =  data amatan ke-i pada perlakuan j  

p =  jumlah baris, q  = jumlah kolom  

 np =  banyaknya data amatan x jumlah baris 

 nq  =  banyaknya data amatan x jumlah kolom 

N =  banyaknya seluruh data amatan 

 Ai =  jumlah data pada baris ke-i 

Bj =  jumlah data pada kolom ke-j 

ABij =  jumlah data pada baris ke-i dan kolom ke-j 

G =  jumlah seluruh data amatan 

c) Didefinisikan besaran (1), (2), (3), (4) dan (5) untuk memudahkan 

hitungan: 
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N

G 2

)1( =                   2  

,
)2( ij

ji
XS=    

nq

Ai

i

2 

)3( S=   

np

B j

j

2 

)4( S=    
n

)5(
2  

,

ij

ji

AB
S=  

d) Menghitung Jumlah Kuadrat (JK)  

Jumlah Kuadrat baris JK A = (3) – (1) 

Jumlah Kuadrat Kolom JK B = (4) – (1)  

Jumlah Kuadrat Interaksi JK AB = (1) + (5) - (3) – (4)  

Jumlah Kuadrat Galat JK G = (2) – (5) 

Jumlah Galat Total  JK T = (2) – (1)  

= JKA + JKB + JKAB + JKG 
 

e) Menentukan derajat kebebasan (dk) masing-masing jumlah kuadrat 

(JK) 

dkA =  p – 1 dkG =  pq (n-1) = N - pq 

dkB =  q – 1 dkT =  N - 1 

dkAB =  (p – 1)(q – 1) 

f) Menghitung Rataan Kuadrat (RK) 

dkA
JKA

RKA =      
dkB
JKB

RKB =   

dkAB
JKAB

RKAB =     
dkG
JKG

RKG =  

3) Masukkan ke Statistik Uji 

a) Untuk HOA  adalah 
RKG
RKA

Fa =  yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan  

N – pq; 
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b) Untuk HOB  adalah 
RKG
RKB

Fb =  yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q – 1 dan N -pg 

c) Untuk HOAB  adalah 
RKG

RKAB
Fab = yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1)(q – 1) 

dan N-pq; 

4) Daerah Kritik (DK) 

a) Untuk Fa  adalah { }pqNpFFFDK -->= ,1;/ a  

b) Untuk Fb  adalah { }pqNqFFFDK -->= ,1;/ a  

c) Untuk Fab  adalah { }pqNqpFFFDK --->= ),1)(1(;/ a  

5) Keputusan Uji; apakah Ho ditolak atau Ho diterima.  

6) Merumuskan Kesimpulan berdasar keputusan Uji 

Untuk membantu memudahkan pengambilan Keputusan Uji disajikan 

rangkuman Analisis Varians: 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Rangkuman Analisis Varians 

 
Sumber JK dk RK F obs F£ p 

Media(A) JKA p-1 RKA Fa F* <a atau >a  
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Motivasi (B) JKB q-1 RKB Fb F* <a atau >a  

Interaksi (AB) JKAB (p-1)(q-1) RKAB Fab F* <a atau >a  

Galat (G) JKG N-pq RKG - - - 

TOTAL (T) JKT N-1 - - - - 

 

4. Uji Komparasi Ganda Paska Anava  

Bila hasil Uji Anava menunjukkan Ho ditolak sehingga hipotesis (H1) 

diterima artinya masing-masing variabel memiliki pengaruh,  perlu dilakukan 

uji lanjutan untuk memastikan  variabel mana yang memiliki pengaruh 

signifikan paling kuat. Ada beberapa metode uji komparasi pasca anava 

seperti metode Scheffe, Tukey, Newman Keuls dan Duncan.  

Dalam penelitian ini Uji Komparasi Ganda Pasca Anava dilakukan dengan 

dengan metode Tukey, yang juga disebut dengan HSD (Honestly Significant 

Difference). Untuk melakukan teknik ini dapat digunakan rumus: 

 

n

MS
qHSD W=  

Dimana:  

n =  banyaknya sampel per kelompok 

q =  the  studenzed  range  statistic,  yang  dapat  dilihat dalam 

   tabel yang sudah disusun , dengan memakai dasar alpha (α), 

  k dan dk 

k =  banyaknya kelompok 

dk =  N – k 

MSW =  RKG  =  Rataan Kuadrat Galat 

(Agus Irianto, 2007: 233) 
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Selanjutnya hasil perhitungan HSD dibandingkan dengan perbedaan rerata 

antar sel. Apabila perbedaan rata-rata antar sel itu lebih besar dari nilai HSD, 

maka perbedaan tersebut dapat dikatakan signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Setelah penelitian dilakukan dengan instrument yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya diperoleh data penelitian yang akan disajikan dalam bab ini. Secara 

terperinci akan dijabarkan mengenai: deskripsi data, pengujian prasyarat analisis data, 

pengujian hipotesis serta pembahasan hasil analisis data penelitian. 

 

A. Deskripsi Data 

 Data penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah data prestasi 

belajar biologi pada siswa kelas XI Program Ilmu Alam se Kabupaten Karanganyar 

Tahun Pelajaran 2008/2009. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 siswa dari kels XI 

Program Ilmu Alam SMA Negeri Jumapolo sebagai kelompok eksperimen dengan 

menggunakan media model dan 40 siswa kelas XI Program Ilmu Alam SMA Negeri 

Jumantono sebagai kelompok kontrol dengan menggunakan media gambar.  

 Masing-masing perlakuan dilakukan test prestasi belajar dengan 

pengelompokan data berdasar masing-masing media pembelajaran dan tingkat 

motivasi belajar siswa. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 29, 30, 31, 32, 

dan 33. Sebelum data diolah dengan Anava Two Way, terlebih dahulu dijabarkan 

deskripsi data masing-masing sel. Dalam deskripsi data beberapa ukuran tendensi 

sentral yang penting ditampilkan meliputi jumlah masing-masing sampel, mean atau 

rerata dan Standar Deviasi dari masing-masing media dan tingkat motivasi belajar 

113 
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maupun jumlah totalnya. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

34 dan 35. Deskripsi data selengkapnya seperti terlihat dalam tabel berikut. 

Tabel  7        Rangkuman Data Prestasi Belajar Biologi 
   
                    

Media Pembelajaran Jumlah Tingkat 
Motivasi 

Sumber Motivasi 
Model Gambar   

N 20 20 40 

∑X 1676 1395 3071 

∑X2 141742 100203 241945 

X 83,8 69,75 76,775 

Tinggi 

SD 8,25 12,36 10,305 

N 20 20 40 

∑X 1205 1198 2403 

∑X2 74569 73698 148267 

X 60,25 59,9 60,075 

Rendah 

SD 10,18 10,09 10,135 

N 40 40 80 

∑X 2881 2593 5474 

∑X2 216311 173901 390212 

X 72,025 64,825 68,425 

Jumlah 

SD 9,215 11,225 10,22 
 

Berdasar tabel tersebut di atas dapat dijabarkan hasil sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Model dan Memiliki 

Tingkat Motivasi Belajar Tinggi 

 Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa: jumlah responden (N)=20 

siswa dengan skor tertinggi = 100 dan skor terendah = 69, mean (X) = 83.3, Median 
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(Me) = 82.5, Standar Deviasi (σ)  = 8.25, kwartil I (Q1) = 77.5, yang artinya 75% dari 

responden memiliki skor > 77.5, kwartil3 (Q3) = 90.9, yang artinya 25% dari 

responden memiliki skor > 90.9. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 36. 

 Berikut ini peneliti sajikan Distribusi Frekuensi dan Grafik histogramnya: 

Tabel 8.  Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Model  

dan Memiliki Tingkat Motivasi Belajar Tinggi 

No Data Frekuensi  % 

1 63 - 70 1 5 
2 71 - 76 3 15 
3 77 - 82 6 30 
4 83 - 88 3 15 
5 89 - 94 5 25 
6 95 - 100 2 10 

 Jumlah 20 100 % 
 
 Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk 
diagram histogram sebagai berikut:  
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Gambar 2. .Grafik Histogram Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Model    

                   dan Memiliki Tingkat Motivasi Belajar Tinggi 

2. Deskripsi Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Model dan Memiliki 

Tingkat Motivasi Rendah 

 

 Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa: jumlah responden (N)=20 

siswa dengan skor tertinggi = 81dan skor terendah =40, mean (X) = 60,25, Median 

(Me) = 57.88, Standar Deviasi (σ)  = 10.18, kwartil I (Q1) = 53.5, yang artinya 75% 

dari responden memiliki skor > 53.5, kwartil3 (Q3) = 67.5 yang artinya 25% dari 

responden memiliki skor > 67.5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 36. 

 Berikut ini peneliti sajikan Distribusi Frekuensi dan Grafik histogramnya: 

Tabel 9.   Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Model    

                dan Memiliki Tingkat Motivasi Belajar Rendah 

No Data Frekuensi  % 

1 40 - 46 1 5 
2 47 - 53 4 20 
3 54 - 60 8 40 
4 61 - 67 2 10 
5 68 - 74 3 15 
6 75 - 81 2 10 

 Jumlah 20 100 % 
 

 
 Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk 

diagram histogram sebagai berikut: 
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Gambar 3.   Grafik Histogram Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Model  

                    dan Memiliki Tingkat Motivasi Belajar Rendah 

 
 

3. Deskripsi Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Gambar dan Memiliki 
Tingkat Motivasi Belajar Tinggi 

 
 Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa: jumlah responden (N)=20 

siswa dengan skor tertinggi = 93 dan skor terendah = 52, mean (X) = 69.75, Median 

(Me) = 67.83, Standar Deviasi (σ)  = 12.36 ,kwartil I (Q1) = 60,25, yang artinya 75% 

dari responden memiliki skor > 60.25, kwartil3 (Q3) = 79.5, yang artinya 25% dari 

responden memiliki skor > 79.5 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 37. 

 Berikut ini peneliti sajikan Distribusi Frekuensi dan Grafik histogramnya: 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media    

               Gambar dan Memiliki Tingkat Motivasi Belajar Tinggi 

 
 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

40 - 46 47 - 53 54 - 60 61 - 67 68 - 74 

F
r
e
k
u
e
n
s 
i 

75 - 81 

Skor Prestasi Belajar Biologi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

138 

138 

No Data Frekuensi  % 

1 52 - 58 4 20 
2 59 - 65 4 20 
3 66 - 72 6 30 
4 73 - 79 1 5 
5 80 - 86 2 10 
6 87 - 93 3 15 

 Jumlah 20 100 % 
 

 Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk 

diagram histogram sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.. Grafik Histogram Data Prestasi belajar Biologi dengan Media Gambar  
                  dan Memiliki Tingkat Motivasi Belajar Tinggi 
 
 

4.`  Deskripsi Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Gambar dan    

      Memiliki   Tingkat Motivasi Belajar Rendah 

 

 Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa: jumlah responden (N)=20 

siswa dengan skor tertinggi = 81 dan skor terendah = 40 mean (X) = 59.5 Median 
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(Me) = 59.33, Standar Deviasi (σ)  = 10.09 ,kwartil I (Q1) = 53.5, yang artinya 75% 

dari responden memiliki skor > .53.5 ,kwartil3 (Q3) = 67.5 yang artinya 25% dari 

responden memiliki skor > 67.5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 37. 

 Berikut ini peneliti sajikan Distribusi Frekuensi dan Grafik histogramnya: 

Tabel 11.  Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media   

                 Gambar  dan Memiliki Tingkat Motivasi Belajar Rendah 

No Data Frekuensi  % 

1 40 -46 2 10 
2 47 - 53 3 15 
3 54 - 60 6 30 
4 61 - 67 4 20 
5 68 -74 4 20 
6 75 - 81 1 5 

 Jumlah 20 100 % 
 

 
 Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk 
diagram histogram sebagai berikut: 

 

 
Gambar 5. Grafik Histogram Data Prestasi Belajar Biologi dengan Media Gambar 

dan Memiliki Tingkat Motivasi Belajar Rendah   
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B. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua 

jalan dengan sel sama. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu data prestasi belajar 

harus berasal dari populasi berdistribusi normal dan homogen. Oleh karena itu perlu 

dilakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu sebelum melakukan 

analisis variansi. 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dikenakan pada data variabel terikat. Data tersebut adalah data 

prestasi belajar biologi pada kedua sampel baik dari populasi dengan media model 

maupun dengan media gambar. Pengujian dilakukan terhadap data sampel 

berdasarkan media pembelajaran maupun terhadap tingkat motivasi belajar pada 

kedua sampel tersebut. Teknik yang digunakan dalam uji normalitas adalah Lilliefors, 

yang hasilnya disajikan dalam Tabel 12 sedang perhitungannya selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 38. 

Tabel 12. Rangkuman Uji Normalitas dengan Lilliefors 

No Variabel Lhitung 

Banyak 

Data 
Ltabel 

Keputusan 

Uji 
Keterangan 

1 
Media 

Model 
0,1131 40 0,1400 Ho tidak 

ditolak 
Normal 

2 
Media 

Gambar 
0,1050 40 0,1400 

Ho tidak 
ditolak Normal 

3 
Motivasi  

Tinggi 
0,0831 40 0,1400 

Ho tidak 
ditolak 

Normal 
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4 
Motivasi 

Rendah 
0,1247 40 0,1400 

Ho tidak 
ditolak 

Normal 

   

 Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa semua nilai Lhitung < Ltabel, sehingga 

semua Ho tidak ditolak. Hal ini berarti data prestasi belajar biologi untuk setiap 

kategori media pembelajaran maupun kategori tingkat motivasi belajar berasal dari 

populasi berdistribusi normal.  

 

2. Uji Homogenitas Variansi 

 

Pengujian homogenitas variansi populasi pada penelitian ini menggunakan 

metode Bartlett, dengan variabel terikatnya adalah prestasi belajar biologi serta 

faktornya adalah media pembelajaran dan tingkat motivasi belajar siswa. Rangkuman 

hasil uji homogenitas variansi disajikan dalam Tabel 13, sedangkan perhitungan 

selengkapnya disajikan dalam Lampiran 39. 

Tabel 13. Rangkuman Uji Homogenitas Variansi 

No Kelompok hitungb  
tabelb  Keputusan Uji Keterangan 

1 Media 0,9645 0,9513 Ho tidak ditolak Homogen 

2 Motivasi  0,9745 0,9513 Ho tidak ditolak Homogen 

 

Dari tabel diatas tampak bahwa semua nilai b hitung  >  b tabel dengan keputusan 

uji semua Ho tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa kelompok-kelompok media 
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pembelajaran maupun kelompok-kelompok tingkat motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar biologi berasal dari populasi-populasi yang homogen. 

C. Pengujian Hipotesis 

Analisis Variansi Dua Jalan Dengan Ukuran Sel Sama 

 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dimaksudkan untuk ada atau tidaknya 

pengaruh variabel-variabel bebas (faktor) yaitu media pembelajaran dan tingkat  

motivasi belajar siswa terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar biologi serta 

interaksi antara kedua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikatnya. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis variansi dua jalan dengan ukuran 

sel sama, dimana data rangkuman disajikan dalam Tabel 14, hasil analisis disajikan 

dalam Tabel 15, dan deskripsi data serta perhitungan selengkapnya disajikan dalam 

Lampiran 40, 41, dan 42. 

Tabel  14. Data Rangkuman Mean Media Pembelajaran dan Motivasi Belajar 

        Media (A) 
 
 
Motivasi (B) 
 

A1 A2 Total 

B1 11X = 83,80 12X = 60,25 X = 72,025 

B2 21X = 69,75 22X = 59,90 X = 64,825 

Total X = 76,775  X = 60,075 X = 68,425 

 

Tabel 15. Rangkuman Hasil Analisis Variansi Dua Jalan 
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Sumber 

variasi 
JK dk RK F obs Fα p 

Keputusan 

Uji 

Media (A) 1036,80 1 1036,80 9,73 3,96 < 0,05 HoA ditolak 

Motivasi (B) 5577,80 1 5577,80 52,33 3,96 < 0,05 HoB ditolak 

Interaksi (AB) 938,45 1 938,45 8,80 3,96 < 0,05 HoAB ditolak 

Galat (G) 8100,50 76 106,58 - - -  

TOTAL (T) 15653,55 79 - - - -  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di interpretasikan hasilnya sebagai berikut: 

1. Pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar biologi. 

Dari hasil analisis variansi dua jalan sel sama, untuk sumber variasi media 

pembelajaran diperoleh Fobservasi = 9,73 (hasil selengkapnya pada Lampiran 49). 

Hasil perhitungan ini dikonsultasikan dengan tabel F dengan Dkpembilang = 1 dan 

Dkpenyebut = 76, pada taraf signifikansi 0,05 diperoleh Ftabel = 3,96. Karena Fobservasi 

> Ftabel atau 9,73 > 3,96 sehingga keputusan uji  Ho ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh atau terdapat beda rerata yang signifikan dari faktormedia pembelajaran 

terhadap prestasi belajar Biologi. Dengan melihat Tabel 14, dapat diketahui 

bahwa untuk siswa pada kelompok media pembelajaran Model mempunyai rata-

rata prestasi belajar 72,025 dan untuk siswa pada kelompok media pembelajaran 

gambar mempunyai rata-rata prestasi belajar 64,825. Oleh Karena itu dapat 

disimpulkan bahwa pemberian media pembelajaran model akan menghasilkan 

prestasi belajar yang lebih baik dari pada pemberian media pembelajaran gambar. 
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2. Pengaruh tingkat motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar biologi. 

Dari hasil analisis variansi dua jalan sel sama, untuk sumber variasi tingkat 

motivasi belajar diperoleh Fobservasi = 52,33. Hasil perhitungan ini dikonsultasikan 

dengan tabel F dengan Dkpembilang = 1 dan Dkpenyebut = 76, pada taraf signifikansi 

0,05 diperoleh F tabel = 3,96. Karena Fobservasi > Ftabel atau 52,33 > 3,96 sehingga 

keputusan uji  Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh atau terdapat beda rerata 

yang signifikan dari faktor tingkat motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

Biologi.  

Selanjutnya dengan melihat Tabel 14, dapat diketahui bahwa untuk siswa 

pada kelompok tingkat motivasi belajar tinggi mempunyai rata-rata prestasi 

belajar 76,775 dan untuk siswa pada kelompok tingkat motivasi belajar rendah 

mempunyai rata-rata prestasi belajar 60,075. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa siswa-siswa yang mempunyai tingkat motivasi belajar tinggi akan 

menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dari pada siswa-siswa yang 

mempunyai tingkat motivasi belajar rendah.  

3. Interaksi pengaruh antara media pembelajaran dan tingkat motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar biologi. 

Hasil analisis variansi dua jalan ukuran sel sama di depan menunjukkan 

bahwa untuk sumber variasi interaksi antara media pembelajaran dengan tingkat 
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motivasi belajar siswa, diperoleh Fobservasi  = 8,80. Hasil perhitungan ini 

dikonsultasikan dengan tabel F dengan Dk pembilang = 1 dan Dkpenyebut = 76, pada 

taraf signifikansi 0,05 diperoleh F tabel = 3,96. Karena Fobservasi > Ftabel atau 8,80 > 

3,96 berarti keputusan uji Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat interaksi antar 

faktor media pembelajaran dengan faktor tingkat motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar biologi.  

Hasil analisis variansi dua jalan diatas menunjukkan bahwa H0A, HOB, serta 

HOAB ditolak yang berarti hipotesis tersebut signifikan sehingga perlu dicari efek 

signifikan atau uji rerata dengan Uji Komparasi Ganda. Teknik yang digunakan 

dalam uji komparasi ini adalah Uji Komparasi Ganda dengan metode Tukey. Tetapi 

dalam penelitian ini tidak dilakukan uji komparasi ganda antar baris dan uji 

komparasi ganda antar kolom. Untuk efek kolom hanya terdapat dua media 

pembelajaran, dan untuk menentukan media pembelajaran mana yang lebih baik, 

cukup dilihat rerata setiap kolom. Sedangkan untuk efek baris hanya terdapat dua 

tingkatan motivasi belajar untuk menentukan tingkat motivasi belajar mana yang 

lebih baik, cukup dilihat rerata setiap baris. Rangkuman komparasi ganda antar sel 

disajikan dalam Tabel 16. Perhitungan selengkapnya dari uji komparasi ganda 

tersebut disajikan dalam Lampiran 43. 

Tabel 16. Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Sel (Tukey) 

Ho Selisih Rerata HSD Keputusan Uji 

µ11 = µ12 │ 11X - 12X │= 23,55 6,63 Ho ditolak 
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µ21 = µ22 │ 21X - 22X │= 9,85 6,63 Ho ditolak 

µ11 = µ21 │ 11X - 21X │= 14,05 6,63 Ho ditolak 

µ12 = µ22 │ 12X - 22X │= 0,35 6,63 Ho tidak ditolak 

Berdasarkan hasil perhitungan Uji Tukey sebagaimana rangkuman hasil uji di 

atas dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut: 

1. Dari Hasil uji komparasi ganda antar sel pada media pembelajaran Model dengan 

metode Tukey di depan diperoleh HSD = 6,63, untuk Ho: µ11 = µ12 diperoleh 

selisih rerata = 23,55. Karena │ 11X - 12X │ > HSD atau 23,55 > 6,63 berarti 

keputusan uji Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat beda rerata yang 

signifikan antara siswa yang diberikan media pembelajaran model dan 

mempunyai tingkat motivasi belajar tinggi dengan siswa yang diberikan media 

pembelajaran model dan mempunyai tingkat motivasi belajar rendah. Selanjutnya 

dengan melihat  Tabel 14, dapat diketahui bahwa bagi siswa yang diberikan 

media pembelajaran model dan mempunyai tingkat motivasi belajar tinggi 

memperoleh nilai rata-rata 83,8 sedangkan bagi siswa yang diberikan media 

pembelajaran model dan mempunyai tingkat motivasi belajar rendah memperoleh 

nilai rata-rata 60,25. Oleh Karena itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada 

pembelajaran biologi dengan menggunakan media pembelajaran model siswa-

siswa yang mempunyai tingkat motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi belajar 

lebih baik dibandingkan siswa-siswa yang mempunyai tingkat motivasi belajar 

rendah. 

2. Dari hasil uji komparasi ganda antar sel pada media pembelajaran gambar dengan 

metode Tukey, diperoleh HSD = 6,63, untuk Ho: µ21 = µ22  diperoleh selisih rerata 
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= 9,85. Karena │ 21X - 22X │ > HSD atau 9,85 > 6,63 berarti keputusan uji Ho 

ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat beda rerata yang signifikan antara siswa 

yang diberikan media pembelajaran gambar dan mempunyai tingkat motivasi 

belajar tinggi dengan siswa yang diberikan media pembelajaran gambar dan 

mempunyai tingkat motivasi belajar rendah. Selanjutnya dengan melihat  Tabel 

14, dapat diketahui bahwa siswa yang diberikan media pembelajaran gambar dan 

mempunyai tingkat motivasi belajar tinggi memperoleh nilai rata-rata 69,75, 

sedangkan bagi siswa diberikan media pembelajaran gambar dan yang 

mempunyai tingkat motivasi belajar rendah memperoleh nilai rata-rata 59,9. Oleh 

Karena itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada pembelajaran biologi dengan 

menggunakan media pembelajaran gambar siswa-siswa yang mempunyai tingkat 

motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi belajar lebih baik dibandingkan 

siswa-siswa yang mempunyai tingkat motivasi belajar rendah. 

3. Dari hasil uji komparasi ganda antar sel pada tingkat motivasi belajar,  diperoleh 

HSD = 6,63, untuk Ho: µ11 = µ21 diperoleh selisih rerata = 14,05. Karena │ 11X -

21X │ > HSD atau 14,05 > 6,63 berarti keputusan uji Ho ditolak. Hal ini berarti 

bahwa terdapat beda rerata yang signifikan antara siswa yang mempunyai tingkat 

motivasi belajar tinggi dan diberikan media pembelajaran model dengan siswa 

yang mempunyai tingkat motivasi belajar tinggi dan  diberikan media 

pembelajaran gambar.  

Selanjutnya dengan melihat Tabel 14, dapat diketahui bahwa siswa yang 

mempunyai tingkat motivasi belajar tinggi dan diberikan media pembelajaran 

model memperoleh nilai rata-rata 83,8 sedangkan bagi siswa yang mempunyai 
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tingkat motivasi belajar tinggi dan diberikan media pembelajaran gambar 

memperoleh nilai rata-rata 69,75. Oleh karena itu dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa pada siswa-siswa yang mempunyai tingkat motivasi belajar tinggi, 

pembelajaran biologi dengan menggunakan media pembelajaran model 

mempunyai prestasi belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa-siswa yang 

diberi pembelajaran dengan media pembelajaran gambar. 

4. Dari hasil uji komparasi ganda antar sel pada tingkat motivasi belajar,  diperoleh 

HSD = 6,63, untuk Ho: µ12 = µ22  diperoleh selisih rerata = 0,35. Karena │ 12X -

22X │ < HSD atau 0,35 < 6,63 berarti keputusan uji Ho tidak ditolak. Hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat beda rerata yang signifikan antara siswa yang 

mempunyai tingkat motivasi belajar rendah dan diberikan media pembelajaran 

model dengan siswa yang mempunyai tingkat motivasi belajar rendah dan  

diberikan media pembelajaran gambar.  

Selanjutnya walaupun dengan melihat rataan untuk masing-masing kelompok, 

bagi siswa yang mempunyai tingkat motivasi belajar rendah dan diberikan media 

pembelajaran model memperoleh nilai rata-rata 60,25, sedangkan bagi siswa yang 

mempunyai tingkat motivasi belajar rendah dan diberikan media pembelajaran 

gambar memperoleh nilai rata-rata 59,9 tetapi oleh karena hasil uji komparasi 

ganda menunjukkan tidak terdapat beda rerata yang signifikan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa pada siswa-siswa yang mempunyai tingkat motivasi 

belajar rendah, pembelajaran biologi dengan menggunakan media pembelajaran 

model  mempunyai prestasi belajar yang sama dibanding dengan siswa-siswa 

yang diberi pembelajaran dengan media pembelajaran gambar. 
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D.  Pembahasan Hasil 

 
   

1. Terdapat Perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar biologi pada 

pembelajaran menggunakan media model dengan pembelajaran 

menggunakan media gambar. 

   Dari hasil perhitungan diperoleh besarnya harga Fhitung = 9,73 

sedangkan harga Ftabel(0,05) sebesar 3,96, tampak Fhitung  > Ftabel  sehingga Ho 

ditolak dan H1 diterima dan diperkuat oleh Uji Tukey membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan prestasi belajar biologi antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan media model dengan kelompok siswa yang dibelajarkan 

dengan media gambar.  

   Hasil penelitian menunjukkkan bahwa penggunaan media model 

dalam pembelajaran biologi berfungsi lebih efektif, baik pada kelompok siswa 

yang mempunyai motivasi belajar biologi tinggi maupun kelompok siswa yang 

mempunyai motivasi belajar biologi rendah dibandingkan dengan media 

gambar. Hal ini dibuktikan dengan rerata prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran menggunakan media model lebih tinggi dibandingkan pada 
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pembelajaran menggunakan media gambar, baik untuk kelompok siswa 

motivasi belajar tinggi maupun kelompok siswa motivasi belajar rendah. 

Dengan demikian penggunaan media model dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan prestasi belajar biologi menjadi lebih tinggi. 

   Hasil penelitian tersebut menguatkan kebenaran pendapat Heinich, 

R, Michael Molenda, J.D Russel, and Sharon E. Smaldino (1996: 31) yang 

mengemukakan model ”ASSURE” dalam pemanfaatan media pembelajaran. 

Menurut Heinich,  R, Michael Molenda, J.D Russel, and Sharon E. Smaldino 

(1996: 31): ”model ASSURE merupakan model yang menfokuskan perhatian 

pada perencanaan penggunaan media pembelajaran di kelas”. Menurut Heinich, 

R , Michael Molenda, J.D Russel, and Sharon E. Smaldino (1996: 31): 

”ketepatan seorang perancang instruksional maupun pengguna yaitu guru dalam 

memilih dan memanfaatkan media dalam pembelajaran dapat merangsang siswa 

untuk belajar dan meningkatkan prestasi belajar”. 

2. Terdapat Perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar biologi 

kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar biologi tinggi dengan 

kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar biologi rendah. 

   Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa besarnya harga Fhitung 

sebesar 52,33, sedangkan Ftabel(0,05) sebesar 3,96 tampak Fhitung > Ftabel sehingga 

Ho ditolak, H1 diterima dan diperkuat dengan uji Tukey membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan rerata prestasi belajar biologi pada kelompok siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi dengan kelompok siswa yang mempunyai 
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motivasi belajar rendah. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar pada mata 

pelajaran biologi dapat meningkatkan prestasi belajar biologi. 

   Motivasi secara umum mengandung objek dan stimuli 

keingintahuan, dengan empat karakteristik yang dapat memunculkan motivasi, 

yaitu adanya hal yang baru, bertentangan, tidak teratur dan kompleks. Hasil 

penelitian Reigeluth (1983: 399) menunjukkan bahwa seseorang punya rasa 

keingintahuan apabila: 

   (1) bereaksi secara positif pada hal-hal baru, aneh, berbeda jenis dan elemen, 
misterius dalam lingkungan dengan merubah pandangan atau 
memanipulasinya, (2) menunjukkan suatu kebutuhan atau rasa ingin tahu atau 
lebih banyak tahu tentang lingkungannya, (3) meneliti, mengamati dan 
melihat sekeliling kehidupannya dan menemui pengalaman baru, (4) sungguh-
sungguh dalam mempelajari dan menggali rangsangan dengan tingkat 
keingintahuan yang ditunjukkan dengan tingkat perhatiannya. 

 
  Mengembangkan motivasi siswa terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan 

untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Disini dituntut 

peran serta guru untuk dapat memahami siswanya agar menjaga motivasinya 

dan memperkecil salah pengertian pada siswa. Guru dapat mengemas 

bagaimana pengetahuan dan keterampilan menjadi suatu kebutuhan diri siswa. 

Apabila siswa menyadari bahwa belajar merupakan tujuan yang dianggap 

penting dan apabila siswa dapat mengerti bahwa keberhasilan dalam belajar 

akan membawa manfaat pada kehidupan masa depan, maka kemungkinan besar 

siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi yang diberikan. Perancang 
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instruksional, khususnya guru senantiasa tertantang untuk mengetahui 

bagaimana menimbulkan rasa keingintahuan siswa untuk belajar. 

 

 

3. Terdapat  Interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan 

motivasi belajar biologi siswa. 

  Untuk mengetahui terdapat/tidaknya interaksi pengaruh antara 

penggunaan media dengan motivasi belajar biologi dapat dilihat dari 

perhitungan besarnya harga Fhitung sebesar 8,80 sedangkan harga Ftabel(0,05) 

sebesar 3,96, tampak Fhitung > Ftabel sehingga Ho ditolak, H1 diterima, dari hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar dibandingkan dengan Ftabel, 

berarti terdapat interaksi pengaruh yang signifikan. Hipotesis ketiga teruji 

kebenarannya. Dengan terbukti terdapatnya interaksi pengaruh yang signifikan 

antara penggunaan media dengan motivasi belajar siswa dapat diartikan bahwa 

efektivitas fungsi media pembelajaran tersebut tergantung dari tingkat motivasi 

belajar siswa. 

  Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dalam mengerjakan 

tugas siswa dipengaruhi oleh sesuatu yang datang dari dalam dirinya (intrinsik) 

yang tidak lain adalah merupakan motivasinya. Dalam mengerjakan tugas siswa 

hanya melihat dari kesenangan yang didapat dari kegiatan itu sendiri. Motivasi 

juga diartikan kecenderungan dan keteguhan yang merupakan akibat dari 

perhatian yang besar yang dapat menyebabkan rasa senang pada beberapa 
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kegiatan atau sesuatu, kecenderungan untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya 

sementara, dan belum tentu diikuti rasa senang, dari rasa senang ini akan 

muncul rasa kepuasan. Siswa akan selalu belajar dengan baik terhadap hal-hal 

yang disukainya, dan sebaliknya siswa akan malas belajar pada hal-hal yang 

dibencinya. 

 

   E. Analisis Kualitatif Perbedaan Pengaruh Penggunaan 

   Media Model dan Gambar 

 

 Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan siswa setelah selesai 

pelaksanaan eksperimen diperoleh data perbedaan pengaruh penggunaan media 

model dan media gambar terhadap kejelasan/pemahaman materi pelajaran, seperti 

pada tabel berikut: 

Tabel  17.  Data Kualitatif Perbedaan Pengaruh Penggunaan Media 

Penggunaan Media No Materi 
Model Gambar 

1 Ginjal Struktur jelas Jelas 

    Letak, posisi dan struktur bagian Kurang jelas 

    nya jelas   

    Bagian nefron jelas Kurang jelas 

2 Hidung Struktur jelas Jelas 

3 Trakea Letak dan posisi jelas Kurang jelas 
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4 Bronkus Letak dan posisi jelas Kurang jelas 

5 Bronkiolus Posisi dan letak jelas Kurang jelas 

6 Paru-paru Bagian paru-paru jelas Jelas 

    Struktur pembuluh darah jelas Kurang jelas 

7 Hati Bagian-bagian hati jelas Kurang jelas 

8 Kulit Bagian-bagian kulit jelas Kurang jelas 
 

 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media model 

dapat lebih memperjelas materi-materi biologi yang abstrak dibanding dengan 

penggunaan media gambar. Hal itu disebabkan pada penggunaan media model 

melibatkan tiga reseptor penerima rangsang, yaitu receptor visual, auditori dan 

kinestetik, sedangkan penggunaan media gambar hanya melibatkan dua reseptor, 

yaitu receptor visual dan auditori. Seperti pendapat Henson & Eller (1999: 252): 

”pemilihan penggunaan media diharapkan dapat membantu siswa dalam 

mempermudah penerimaan materi dengan mempertimbangkan keterlibatan tiga 

komponen penerima rangsang”. 

 Semakin banyak penerima rangsang yang terlibat berarti semakin banyak 

indera yang bekerja, hal ini akan membantu siswa dalam penguasaan materi dan 

menambah retensi ingatan di otak. Sehingga data tersebut dapat dikatakan 

memberikan dukungan terhadap kebenaran landasan teori dan hasil penelitian, bahwa 

penggunaan media model berpengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar biologi, 

sehingga siswa yang belajar menggunakan media model prestasi belajarnya lebih baik 

dibanding siswa yang belajar dengan media gambar. 
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F.  Keterbatasan Penelitian 

 
Penelitian ini sudah berusaha dipersiapkan dan dirancang  secara cermat untuk 

memperoleh data dan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun 

demikian masih banyak faktor yang sulit diantisipasi  yang merupakan keterbatasan 

penelitian ini. Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran dan implikasi 

hasil penelitian ini perlu disajikan keterbatasan penelitian ini, yaitu: 

1. Guru sebagai pelaku eksperimen berasal dari dua guru di dua sekolah yang 

berbeda. Walaupun secara kualifikasi akademik memiliki kesetaraan yaitu 

berpendidikan S1 semua namun berbagi faktor kompetensi, paedagogis serta 

kepribadian yang berpengaruh dalam membawakan media pembelajaran pasti 

berbeda sehingga sedikit banyak akan membawa dampak yang berbeda pula.  

2. Instrumen tes  prestasi belajar biologi dalam penelitian ini terbatas pada tes 

tertulis obyektif. Sudah barang tentu tidak mampu memotret secara keseluruhan 

tentang prestasi belajar siswa. 

3. Prestasi belajar yang diangkat dalam penelitian ini lebih menekankan pada 

prestasi belajar yang bersifat kognitif saja, padahal prestasi belajar biologi secara 

keseluruhan meliputi aspek kognitif, psikomotor dan afektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

            Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada prestasi belajar biologi siswa 

SMA kelas XI Program Ilmu Alam antara penggunaan media model dengan 

penggunaan media gambar. Jadi hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh antara penggunaan media model dan penggunaan 

media gambar terhadap prestasi belajar biologi siswa SMA kelas XI Program 

Ilmu Alam di Kabupaten Karanganyar, dapat diterima. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan media model lebih efektif dibandingkan dengan 

penggunaan media gambar. Hal ini bisa dipahami mengingat media gambar 
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berwujud dua dimensi yang hanya menekankan pada indera penglihatan, 

sedangkan media model lebih banyak melibatkan indera karena berwujud tiga 

dimensi. Media model dapat mempresentasikan fakta, konsep, prinsip atau teori 

dalam bentuk benda yang dapat dilihat, diraba maupun dimanipulasi. Media 

model dapat lebih konkret untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak, sehingga 

lebih memudahkan siswa untuk mempelajarinya. Secara singkat, media model 

lebih konkret dibanding media gambar untuk memvisualkan sesuatu yang abstrak. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada prestasi belajar biologi antara 

siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi dengan siswa yang mempunyai 

motivasi belajar rendah. Hasil penelitian menunjukkan kelompok siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi, prestasi belajar biologinya lebih baik 

dibandingkan dengan kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar biologi 

rendah. Jadi hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh pada prestasi belajar biologi antara siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi dan siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah dapat diterima. 

Motivasi belajar merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan belajar 

3. Terdapat interaksi pengaruh penggunaan media dan motivasi belajar  terhadap 

prestasi belajar biologi siswa SMA kelas XI Program Ilmu Alam. Jadi hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa terdapat interaksi pengaruh penggunaan media 

dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar biologi siswa SMA kelas XI 

Program Ilmu Alam di Kabupaten Karanganyar diterima. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rerata prestasi belajar biologi siswa yang menggunakan 
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media model lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan media 

gambar, baik pada kelompok siswa motivasi belajar tinggi maupun kelompok 

siswa motivasi belajar rendah. Ditinjau dari sisi motivasi, kelompok siswa 

motivasi belajar tinggi mempunyai rerata prestasi belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok siswa motivasi belajar rendah, baik pada 

kelompok yang menggunakan media model maupun kelompok siswa yang 

menggunakan media gambar. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara 

penggunaan media dengan motivasi belajar memberikan pengaruh yang 

signifikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan media, baik 

model atau gambar berpengaruh positif bila diterapkan pada kelompok siswa 

motivasi belajar tinggi maupun kelompok siswa motivasi belajar rendah. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

   

 Berdasarkan landasan teori, analisis data dan kesimpulan, penelitian ini 

memberikan implikasi: 

1. Penggunaan media model dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan 

prestasi belajar biologi siswa SMA kelas XI Program Ilmu Alam, dengan alasan: 

 a. Media model dapat memperbesar perhatian para siswa terhadap suatu materi 

dalam mata pelajaran. 

 b. Media model meletakkan dasar-dasar penting dalam proses perkembangan 

siswa. 
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 c. Media model memberikan pengalaman berpikir yang nyata, dalam rangka 

menumbuhkan kreatifitas, kemandirian dalam belajar dan kegiatan berusaha 

sendiri bagi siswa. 

 d. Membantu menumbuhkan pengertian dan pemahaman tentang suatu konsep 

yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. 

 Proses pembelajaran menggunakan media model dilihat dari dimensi guru, 

menjadikan proses pembelajaran lebih ringan, tidak perlu secara dominan 

menguasai kelas, guru hanya berperan sebagai sumber belajar dan fasilitator. Bila 

dilihat dari dimensi siswa, proses pembelajaran menjadi lebih hidup, mandiri dan 

menarik dalam perolehan materi pelajaran. 

2. Motivasi belajar dapat meningkatkan prestasi belajar biologi. Hal ini mengandung 

suatu pengertian bahwa semakin tinggi motivasi belajar siswa dalam belajar 

biologi maka semakin besar pula usaha siswa tersebut untuk mempelajari biologi. 

Guru harus membangkitkan motivasi siswa untuk belajar biologi, dengan cara: 

 a. Pembelajaran harus berlangsung menarik. 

 b. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan manfaat di masa yang 

akan datang. 

 c. pemberian tugas yang komplek dan menantang. 

3. Penelitian ini membuktikan adanya ketergantungan prestasi belajar pada media 

pembelajaran yang disajikan guru dan tingkat motivasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat bahwa secara umum media pembelajaran model memiliki pengaruh 

yang sangat signifikan. 
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C. Saran-Saran 

 

  Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan dalam penelitian 

ini, saran-saran penulis sebagai berikut: 

1. Saran bagi para guru/pendidik 

 a. Diharapkan dapat membekali dirinya dengan kemampuan untuk 

mengoperasikan secara urut media model dalam kegiatan pembelajaran. 

 b. Dapat membuat suatu program pembelajaran yang menggunakan media 

model dalam proses pembelajaran biologi. 

 c. Diharapkan senantiasa memperhatikan aspek motivasi belajar siswa pada 

pelajaran biologi. Hal ini mengandung maksud bahwa guru perlu memahami 

para siswa yang kurang mempunyai motivasi dalam belajar biologi, maka 

sebaiknya para guru meningkatkan motivasi belajar terlebih dahulu sebelum 

menyampaikan materi pelajaran. 

 d. Untuk menumbuhkembangkan motivasi siswa dalam belajar biologi dapat 

dilakukan dengan cara: 
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  1) Menerapkan prinsip AMBAK (Apa Manfaat Bagiku) dalam proses 

pembelajaran, pertama memberikan pemahaman tentang kemanfaatan 

pelajaran bagi penyiapan masa depan siswa, kedua memberikan 

pemahaman tentang kemanfaatan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, 

ketiga memberikan dorongan dan tanggung jawab terhadap siswa untuk 

menyelesaikan tugas-tugas secara cepat dan baik. 

  2) Menerapkan sistem persaingan sehat atau meritokrasi antar siswa yaitu 

dengan membuat kondisi siswa berkompetisi dalam belajar untuk meraih 

prestasi terbaik. Sistem ini menjadikan siswa tergugah motivasinya untuk 

lebih menyukai dan giat dalam belajar, sehingga siswa lebih antusias 

mengikuti pembelajaran biologi. 

2. Saran bagi para peneliti/calon peneliti 

 a. Diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dalam ruang lingkup 

yang lebih luas atau mengembangkan penelitian ini untuk variabel-variabel 

lain, misalnya penggunaan media audio visual untuk meningkatkan prestasi 

belajar biologi, merancang desain pembelajaran biologi yang efektif dan 

sebagainya. 

 b. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel siswa SMA kelas XI 

semester 2 Program Ilmu Alam. Untuk memperkuat hasil penelitian, 

penelitian ini dapat dilakukan di kelas XI pada semester yang berbeda, yaitu 

semester I dengan topik-topik bahasan yang berbeda. 
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 c.  Penelitian ini hanya memperhatikan 2 macam media pembelajaran, yaitu 

media model dan media gambar. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

dengan menggunakan media yang lain. 
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