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ABSTRAK

Metode pembelajaran biologi yang digunakan oleh guru SMP N 2 Mlati
Sleman pada pembelajaran biologi berupa ceramah dan diskusi kelompok
sehingga peserta didik merasa bosan dan kurang antusias dalam mengikuti
pembelajaran. Dari hasilobservasi ini, peneliti menngunakan media dengan tujuan
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2
Mlati pada materi ekosistem dengan menggunakan media audio visual.
Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam 2 siklus, masing-masing siklus
terdiri dari 2 kali. Penelitianini terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
observasi,evaluasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data secara tes (post-test)
dan non-tes (kuisoner danobservasi). Analisis data dilakukan secara kuantitatif
dan kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan
motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mlati pada materi
ekosistem dengan menggunakan media audio visual. Hal tersebut dapat dilihat
dari : (1) motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sebesar
88,46% meningkat menjadi 100% pada siklus II. (2) Hasil belajar nilai rata-rata
siklus I yaitu 92,307 dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 94,615.
Persentase jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus I dari 96,154%
meningkat menjadi 100% pada siklus II. Hasil belajar ranah afektif pada siklus I
sebesar 83,33% meningkat menjadi 100% pada siklus II. Berdasarkan hasil
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media audio
visual dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi
ekosistem.
Kata kunci: Motivasi, Hasil belajar, Media audio visual dan Materi ekosistem
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AUDIO VISUAL MEDIA USE IN INCREASING MOTIVATION AND
LEARNING OUTCOMES GRADE STUDENTS VII SMP NEGERI 2 MLATI
SLEMAN MATERIALS ON ECOSYSTEM
Katarina K. Ujan
121434049

ABSTRACT

Biology teaching methods used by teachers of SMP N 2 Mlati Sleman on
biology learning in the form of lectures and group discussion so that students feel
bored and apathetic in the following study. From the results of these observations,
researchersmenngunakan media with the aim to improve motivation and learning
outcomes of students of class VII SMP Negeri 2 Mlati on ecosystems material by
using audio-visual media.
Classroom action research was conducted in two cycles, each cycle
consists of two meetings.the model in this study consists of planning,
implementation, observation, evaluation, and reflection. Techniques of collecting
data obtained from the test result (post-test) and non-test (questionnaires and
observation). While the analysis data was performed quantitatively and
qualitatively.
The result obtained showed that an in crease in motivation and learning
outcomes of students of class VII SMP Negeri 2 Mlati on the matter of ecosystem
by using audio-visual media. It can be seen from:
1. Students’ motivation has increased from the first cycle of 88,46% rising to
100% in the second cycle.
2. The results of studying the average value of the first cycle is 92,30 and the
second cycle increased to 94,615 . while the percentage of students who
achieve KKM in the first cycle of 96,154% increased to 100% in the
second cycle. Affective learning outcomes tn the first cycle 0f 83,33%
rising to 100% in the second cycle. Based on these results it can be
concluded that by using audio-visual media can increase motivation and
student learning outcomes at the ecosystem material.

Keywords: Motivation, Learning outcomes, Audio-visual media, and Ecosystem
materal.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan disebut berkualitas apabila peserta didik menunjukkan tingkat
penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar sesuai dengan sasaran
dan tujuan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar yang dinyatakan
dalam nilai akademik. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009), kemampuan
pendidik dalam mengajar banyak berpengaruh terhadap keberhasilan
pencapaian tujuan pendidikan, artinya keterlibatan pendidik secara langsung
dalam proses pendidikan. Dalam menyajikan materi pelajaran dapat digunakan
pendekatan dan metode yang dapat memudahkan peserta didik dalam belajar.
Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, unsur-unsur dalam proses
pembelajaran

harus

memberikan

konstribusi

maksimal

pada

proses

pembelajaran. Salah satu cara untuk memberikan konstribusi maksimal adalah
dengan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang
disampaikan. Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti
yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan
yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai
perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat
disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang
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kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan
keabstrakan bahan dapat diperjelas dengan kehadiran media. Dengan
demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan
media.
Menurut Rossi dan Breidle dalam Sanjaya (2006) media
pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk
mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah
dan sebagainya. Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam media
auditif, media visual, dan media audio visual. Salah satu alternatif media
pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan
tersebut adalah model media audio visual. Media audio visual adalah
media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini
mempunyai kemampuan yang lebih baik.
Dari hasil observasi saat PPL di SMP Negeri 2 Mlati proses
pembelajaran khususnya mata pelajaran biologi umumnya masih
menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Seperti yang kita
ketahui bahwa metode ceramah dalam pembelajaran lebih didominasi oleh
guru, sehingga pelajaran menjadi kurang efektif dan dampaknya siswa
menjadi bosan, sehingga antusias siswa terhadap pelajaran menjadi
berkurang dan tidak jarang siswa asik sendiri dan tidak menghiraukan
penjelasan dari guru, seperti mengobrol dengan teman sebangku, hingga
bercanda dengan teman lainnya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengampu

mata

pelajaran biologi di kelas VII semester II , materi biologi yang cukup sulit
dipahami dan dimengerti adalah ekosistem karena konsep pokok
ekosistem dalam materi biologi yang sangat membutuhkan pemahaman
dimana siswa harus bisa memahaminya dari lingkungan darat dan laut,
baik biotik maupun abiotik yang terkadang siswa belum pernah melihat
langsung lingkungan tersebut. Maka siswa merasa kesulitan dalam
mengimajinasikan dan memahami materi tersebut. Hal ini dapat dilihat
dari hasil belajar siswa yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal
(KKM) yang sudah ditetapkan yaitu 75% . Hasil prestasi yang diraih
siswa pada materi ekosistem nilai rata-rata kelas tahun ajaran 2014-2015
pada materi ekosistem adalah 63,28% dan persentase siswa yang mencapai
KKM 68,75% . Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dalam diri
siswa untuk mengikuti pembelajaran dan ditambah dengan metode yang
digunakan kurang bervariasi yaitu dalam proses pembelajaran masih
didominasi dengan metode ceramah sehingga saat mengajar banyak siswa
yang merasa bosan, tidak memperhatikan penjelasan dari guru.
Penelitian dengan judul penggunaan media audio visual sudah
pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh suster Marselina Toa
di SMA Joanes Bosco. Hasil penelitian suster menunjukan adanya
peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa, sedangkan dalam penelitian
yang saya lakukan di SMP N 2 Mlati Sleman dengan harapan motivasi dan
hasil belajar siswa meningkat.
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Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mencoba membantu
kesulitan belajar siswa dengan menggunakan media audio visual
pembelajaran. Dengan menggunakan media audio visual dapat menarik
perhatian siswa, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan
dapat memberi pesan yang dapat diterima dengan baik oleh siswa serta
membangkitkan kemauan siswa

untuk belajar. Jika siswa memiliki

kemauan untuk belajar yang tinggi maka dapat meningkatkan hasil belajar.
Pada umumnya siswa lebih senang belajar dengan menonton dari pada
mendengarkan penjelasan dari guru. Penerapan media audio visual
diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada
materi ekosistem.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kenyataan yang ada,
maka penulis dapat merumuskan masalah “Apakah penggunaan media
audio visual dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas
VII SMP Negeri 2 Mlati pada materi ekosistem?
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C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Objek penelitian:
-

Motivasi belajar
Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
minat siswa dalam mempelajari ekosistem melalui kuisioner
yang diberikan kepada siswa. Motivasi yang diukur dalam
penelitian ini merupakan motivasi belajar siswa yang
mengikuti pelajaran. Aspek yang dinilai dari kuisioner ini
adalah mencakup keiginan belajar, kesiapan, ketertarikan,
keseriusan dan partisipasi yang ada dalam diri siswa sebelum
dan sesudah pembelajaran.

-

Hasil belajar
Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kemampuan aspek kognitif dan afektif. Aspek kognitif dilihat
dari hasil tes (post-test I dan II), sedangkan aspek afektif
diukur dengan menggunakan lembar observasi.

-

Penggunaan Media Audio visual.
Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media
pembelajaran audio visual berupa film yang disesuaikan
dengan materi pembelajaran dan diunduh dari internet.

2. Subjek penelitian: siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Mlati Sleman,
berjumlah 26 siswa terdiri dari 12 putra dan 14 putri.
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3. Materi Pelajaran kelas VII yaitu ekosistem pada Standar
Kompetensi 7. memahami saling ketergantungan dalam ekosistem
dengan Kompetensi Dasar 7.1 menentukan ekosistem dan saling
hubungan antara komponen ekosistem.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan
media audio visual dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
kelas VII SMP Negeri 2 Mlati pada materi ekosistem.

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
a. Penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam
memperoleh gelar sarjana pendidikan.
b. Peneliti

dapat

memperoleh

pengalaman

langsung

tentang

penerapan pembelajaran menggunakan media audio visual pada
materi ekosistem.
c. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku
perkuliahan.
2. Bagi guru
a. Dapat digunakan untuk pembaharuan pada proses pembelajaran
agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.
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b. Meningkatkan motivasi untuk menerapkan media pembelajaran
yang bervariasi, sehingga proses pembelajaran akan mendukung
dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
c. Meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
3. Bagi siswa
a. Siswa dapat termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran
dengan menggunakan media audio visual.
b. Siswa dapat memahami pelajaran biologi dengan baik dan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
4. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini dapat memberikan arahan dalam melaksanakan
pembelajaran sehingga motivasi dan hasil pembelajaran biologi siswa
kelas VII khususnya materi ekosistem dapat meningkat.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Prinsip/ Teori yang Terkait
1. Motivasi
a. Pengertian Motivasi
Pada dasarnya motivasi merupakan dorongan-dorongan dari dalam
dan luar diri seorang individu yang dapat membangkitkan, menggerakan,
mengarahkan serta menjaga tingkah laku seseorang, sehingga individu
tersebut terdorong untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai hasil
atau tujuan yang dicita-citakannya.

Dimyati dan Mudjono (2009)

berpendapat bahwa, motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang
mendorong seorang individu untuk belajar.

Menurut Martinis (2007),

motivasi belajar merupakan daya penggerak yang berasal dari dalam diri
seorang individu untuk melakukan kegiatan belajar dan menambah
pengelaman dalam dirinya.
Ngalim (2006) berpendapat bahwa, motivasi berkaitan erat dengan
suatu tujuan atau cita-cita. Semakin besar keinginan untuk mencapai
tujuan atau cita-cita maka semakin kuat pula motivasinya untuk mencapai
tujuan tersebut. Clayton Aldefer dalam Nashar (2004) berpendapat bahwa
motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang
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membuat seseorang melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau
cita-cita yang diharapkan.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi
adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang dimiliki oleh seseorang
untuk melakukan sesuatu. Motivasi tersebut dapat menggerakan,
mengarahkan dan menjaga tingkah laku individu dalam mencapai tujuan
yang dicita-citakannya. Semakin besar harapan atau cita-cita maka
semakin besar pula motivasinya.

b. Jenis-Jenis Motivasi
Motivasi sebagai kekuatan mental individu, siswa yang memiliki
motivasi yang kuat maka siswa tersebut akan berhasil dengan baik.
Motivasi dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya.
Menurut Hapsari (2005) motivasi terbagi kedalam dua jenis yaitu
motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah
dorongan belajar yang berasal dari dalam diri individu. Sedangkan
motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri
individu.
Thursan (2008) berpendapat bahwa motivasi instrinsik adalah
motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, yang dapat
mendorong individu tersebut untuk melakukan suatu kegiatan.
Menurut Singgih (2008), motivasi intrinsik merupakan dorongan yang
kuat dari dalam diri seseorang.
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Menurut Supandi (2011), motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang
muncul jika ada rangsangan dari luar individu. Thomas (2010)
berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi penggerak atau
pendorong dari luar diri individu untuk melakukan suatu kegiatan.
Sedangkan menurut Santrock (2003) Motivasi ekstrinsik adalah
dorongan untuk berprestasi yang diberikan oleh orang lain seperti
semangat, pujian, hadiah, nasehat guru, orang tua dan orang lain yang
dicintai.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi
terbagi menjadi dua macam yaitu motivasi instrinsik dan motivasi
ekstrinsik. Motivasi instrisik adalah motivasi yang berasal dari dalam
diri individu tanpa adanya pengaruh dari luar yang mendorong
seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Semakin kuat motivasi
instrisik yang dimiliki maka semakin memperlihatkan tingkah laku
yang kuat untuk mencapai tujuan. Motivasi ekstrinsik merupakan
motivasi yang diberikan oleh orang lain seperti semangat, pujian,
nasehat, hadiah, yang dapat menimbulkan semangat buat individu
untuk mencapai tujuannya.
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c. Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Motivasi Belajar
Dimyati dan Mudjono (2009) menjelaskan beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi motivasi belajar antara lain:
a) Cita-cita atau aspirasi siswa
Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil
seperti keinginan belajar berjalan, makan, membaca dan lainlain. Keinginan tersebut akan menumbuhkan cita-cita dalam
kehidupannya.

Timbulnya

cita-cita

bersamaan

dengan

perkembangan akal, moral, kemauan dan nilai-nilai dalam
kehidupan. Cita-cita siswa untuk menjadi seseorang akan
memperkuat motivasi belajar instrinsik maupun ekstrinsiknya.
b) Kemampuan siswa
Keinginan seorang anak perlu disesuaikan dengan kemampuan
atau kecakapan mencapainya. Kemampuan ini meliputi
beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya
pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir dan fantasi. Siswa
yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, biasanya lebih
termotivasi dalam belajar karena siswa seperti ini lebih sering
memperoleh sukses oleh karena kesuksesan memperkuat
motivasinya.
c) Kondisi siswa
Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani
mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang
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sakit, atau sedang mengalami masalah akan terganggu
perhatian belajarnya. Sebaliknya seorang siswa yang sehat,
gembira dan semangat akan mudah memusatkan perhatiannya
pada pembelajaran. Dengan kata lain, kondisi jasmani dan
rohani siswa berpengaruh pada motivasi belajar.
d) Kondisi lingkungan siswa
Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datangnya
dari luar diri siswa. Lingkungan siswa sebagaimana juga
lingkungan individu yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan
masyarakat.

Jadi

unsur-unsur

yang

mendukung

atau

menghambat kondisi lingkungan berasal dari ketiga lingkungan
tersebut. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah yang
sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan perlu dipertinggi
mutunya. Dengan lingkungan yang aman, tenteram, tertib, dan
indah maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat.
e) Upaya guru dalam membelajarkan siswa
Guru adalah pendidik yang berkembang. Tugas profesionalnya
mengharuskan dia belajar sepanjang hayat. Upaya guru dalam
membelajarkan siswa yang dimaksud di sini adalah bagaimana
guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa mulai
dari penguasaan materi, cara menyampaikannya dan cara
menarik perhatian siswa, sehingga apa yang diberikan guru saat
pembelajaran dapat diterima siswa dengan baik.
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur
yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik antara lain: cita-cita
atau aspirasi, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan
siswa dan upaya guru dalam membelajarkan siswa.
d. Fungsi Motivasi
Motivasi berhubungan erat dengan suatu tujuan atau cita-cita.
Dengan demikian motivasi dapat mempengaruhi adanya kegiatan.
Dalam belajar motivasi merupakan daya penggerak atau pendorong
untuk belajar.
Menurut Sardiman (2008), ada tiga fungsi motivasi, antara lain: (1)
Mendorong manusia untuk berbuat; sebagai penggerak

yang

memberikan kekuatan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas;
(2) Menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang akan
dicapai. Jadi motivasi dapat memberi arah kegiatan yang harus
dikerjakan agar sesuai dengan tujuannya; (3) Menyeleksi perbuatan
yakni menentukan perbuatan yang harus dikerjakan untuk mencapai
tujuan dengan mengesampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat
bagi tujuan tersebut.
Hamalik (2004) juga mengemukakan tiga fungsi motivasi, yaitu:
(1) Mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan, tanpa
motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar; (2)
motivasi sebagai pengarah artinya menggerakkan perbuatan ke arah
pencapaian tujuan yang diinginkan; (3) Motivasi berfungsi sebagai
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penggerak, motivasi ini berfungsi sebagai mesin, besar kecilnya
motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan atau
perbuatan.
Berdasarkan fungsi motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa
fungsi motivasi adalah memberikan arah dalam meraih apa yang
diinginkan, menentukan sikap atau tingkah laku yang akan dilakukan
untuk mendapatkan apa yang cita-citakan dan juga sebagai pendorong
seseorang untuk melakukan aktivitas.

e. Indikator Orang Termotivasi
Orang yang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada
diri orang tersebut. Menurut Sudjana (2009), motivasi siswa dapat
dilihat dari beberapa hal, antara lain: (1) Minat dan perhatian siswa
terhadap pelajaran; (2) Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas
belajarnya; (3) Tanggungjawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas
belajarnya; (4) Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang
diberikan guru; (5) Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas
yang diberikan.
Hamzah (2008) berpendapat bahwa ciri-ciri atau indikator motivasi
antara lain: (1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) Adanya
dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) Adanya harapan dan citacita masa depan; (4) Adanya penghargaan dalam belajar; (5) Adanya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

kegiatan yang menarik dalam kegiatan; (6) Adanya lingkungan belajar
yang kondusif.
Berdasarkan ciri-ciri di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa
yang memiliki ciri-ciri termotivasi adalah siswa yang ulet dalam
menyelesaikan tugas, siswa tekun, mandiri, cepat bosan terhadap
tugas-tugas yang rutin, menunjukkan minat, selalu memperhatikan
semangat dan adanya hasrat untuk berhasil.

f. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar
Banyak cara yang dapat digunakan sebagai upaya untuk
meningkatkan motivasi. Menurut Djamarah dan Zain (2010), ada
beberapa bentuk atau cara untuk menumbuhkan motivasi dalam
kegiatan belajar siswa di sekolah. Bentuk-bentuk motivasi yang
dimaksud antara lain: (1) Memberi angka; (2) Hadiah; (3) Pujian; (4)
Saingan atau kompetisi; (5) Memberi ulangan; (6) Mengetahui hasil;
(7) Hukuman; (8) Hasrat untuk belajar; (9) Minat.
Memberi angka biasanya akan lebih membuat siswa menjadi
semangat belajar, karena angka merupakan simbol dari hasil aktivitas
belajar siswa.

Pemberian hadiah akan membuat siswa berlomba-

lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut, sehingga hadiah dapat
menjadi motivasi bagi siswa. Pujian merupakan motivasi yang baik,
pujian ini diberikan kepada siswa oleh guru ketika siswa tersebut
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melakukan hal yang benar dan baik. Saingan atau kompetisi akan
menjadikan siswa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik.
Cara lain untuk menumbuhkan motivasi yaitu dengan cara
memberikan ulangan, karena dapat memotivasi siswa untuk belajar.
Hasil yang baik apabila diketahui oleh siswa, maka hal itu akan dapat
lebih mendorong siswa untuk lebih giat belajar lagi. Hukuman dapat
menjadi motivasi bagi siswa, apabila penyampainnya diberikan secara
bijak serta tepat, agar siswa tersebut dapat memahami apa maksud
siswa itu diberi hukuman. Minat peserta didik terhadap proses belajar
dapat ditunjukkan dengan cara partisipasi siswa terhadap semua
kegiatan pembelajaran.
Kesimpulan dari pendapat di atas adalah dengan memberikan
angka, hadiah, pujian, saingan atau kompetisi, memberi ulangan,
mengetahui hasil, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, tujuan dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa.

2. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar adalah tingkat kemampuan atau prestasi siswa dalam
mengelolah materi pelajaran. Menurut Sudjana (2009), hasil belajar
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa
menerima pengalaman belajarnya. Untuk mengetahui apakah hasil
belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki
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maka digunakan evaluasi. Evaluasi dapat dijadikan tindak lanjut untuk
mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan hasil belajar tidak saja
diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan
keterampilan. Dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa
mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan mata
pelajaran yang diberikan kepada siswa.
Menurut Winkel dalam Susanto (2013) hasil belajar adalah suatu
aktivitas dimana individu berubah perilakunya sebagai akibat dari
pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini terjadi interaksi antara
guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran
berlangsung.
Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik untuk
memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan baru
sehingga memungkinkan peserta didik tersebut mengalami perubahan
perilaku yang relatif tetap baik. Untuk mengetahui kemampuan peserta
didik digunakan evaluasi dengan tujuan agar guru dapat melihat
apakah semua siswa memahami dan mengingat materi yang telah ia
terima selama proses pembelajaran.
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Hasil belajar tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, karena
setiap individu yang belajar, pasti terjadi akibat adanya dorongan dari
dalam diri sendiri, maupun dorongan dari luar dirinya.

Menurut

Dalyono (2005), berhasil tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan
oleh dua faktor yaitu :
a) Faktor Intern:
1) Kesehatan; kesehatan jasmani dan rohani sangat besar
pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang yang
tidak selalu sehat dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk
belajar.
2) Intelegensi atau bakat; seseorang yang mempunyai intelegensi
yang baik (IQ tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya
cenderung baik. Bakat juga besar pengaruhnya dalam
menentukan keberhasilan belajar. Jika seseorang mempunyai
intelegensi yang tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang
dipelajari maka proses belajar akan lebih mudah dibandingkan
orang yang hanya memilik intelegensi tinggi atau bakat saja.
3) Minat dan motivasi
Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar.
Timbulnya minat belajar disebabkan oleh beberapa hal antara
lain; karena keinginan yang kuat untuk menaikan martabat atau
memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan
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bahagia. Begitu juga seseorang yang belajar dengan motivasi
yang kuat akan melaksanakan kegiatan belajarnya dengan
sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. Motivasi
berbeda dengan minat.
b) Faktor ekstern
1) Keluarga; faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap
keberhasilan anak dalam belajar, misalnya tinggi rendahnya
pendidikan, besar kecilnya penghasilan dan perhatian yang
diberikan kepada anak.
2) Sekolah; keadaan sekolah tempat belajar sangat mempengaruhi
tingkat keberhasilan anak. Kualitas guru, metode mengajarnya,
kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, fasilitas atau
perlengkapan sekolah dan sebaginya, semua ini mempengaruhi
keberhasilan belajar.
3) Masyarakat; keadaan masyarakat juga menentukan hasil
belajar. Bila sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya
terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, terutama anakanaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik hal ini
akan mendorong anak untuk giat belajar.
4) Lingkungan sekitar
Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga mempengaruhi hasil
belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana sekitar,
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keadaan lalu lintas akan mempengaruhi kegairahan dalam
belajar.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan ada dua faktor yang
mempengaruhi yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah
faktor yang berasal dari dari dalam diri anak seperti kesehatan, intelegensi
atau bakat serta motivasi dan minat. Faktor ekstern adalah faktor yang
berasal dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak seperti
faktor dari orang tua, sekolah, masyarakat dan lingkungan.

c. Klasifikasi Hasil Belajar
Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan
menggunakan klasifikasi hasil belajar dari benyamin S. Bloom dalam
Sudijono (2011) secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah,
yaitu ;
1) Ranah Kognitif adalah; ranah yang mencakup kegiatan mental
(otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas
otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Hasil belajar kognitif
melibatkan siswa ke dalam proses berpikir seperti pengetahuan/
hafalan (knowledge), pemahaman (comprehension), menerapkan
(application), menganalis (analysis), dan evaluasi (evaluation).
Pengetahuan

adalah

kemampuan

seseorang

untuk

mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah
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ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa mengharapkan
kemampuan

untuk

menggunakannya.

Pemahaman

adalah

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu
setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Analisis adalah
kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu
bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan
mampu memahami hubungan antara bagian-bagian atau faktor
yang satu dengan faktor-faktor yang lain. Evaluasi merupakan
kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap
suatu situasi, nilai atau ide.
2) Ranah afektif
ranah afektif berkaitan dengan kemampuan yang berkenaan dengan
sikap, nilai, perasaan dan emosi. Tingkat-tingkatan aspek ini
dimulai dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang
kompleks

yaitu

penerimaan

(receiving),

penanggapan

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organiztion)
dan karakterisasi nilai (value complex).
Penerimaan adalah kepekaan seseorang dalam menerima
rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya
dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. Pada jenjang
ini peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai-nilai
yang diajarkan kepada mereka dan mereka mau menggabungkan
diri

kedalam

nilai

itu.

Kemampuan

menanggapi

adalah
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kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan
dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi
terhadapnya dengan satu cara.

Valuing adalah tumbuhnya

kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin,
baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Evaluasi
merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan
terhadap suatu situasi, nilai atau ide.
3) Ranah psikomotor
Ranah

psikomotor

adalah

ranah

yang

berkaitan

dengan

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang
menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah ini berkaitan dengan
kemampuan yang menyangkut gerakan-gerakan otot.

d. Tujuan Pembelajaran
Belajar dilakukan karena adanya tujuan yang ingin dicapai, tujuan
tersebut yakni untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru.
Menurut Sardiman (2008), tujuan belajar ada tiga jenis yaitu: untuk
mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan serta
pembentukan sikap. Berdasarkan tujuan belajar tersebut dapat
disimpulkan bahwa belajar dilakukan dengan tujuan mendapatkan
informasi atau pengetahuan baru yang dapat digunakan .
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e. Pengukuran dan Evaluasi Hasil Belajar
Pengukuran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
evaluasi. evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh
pengalaman belajar yang telah dimiliki siswa. Dari hasil pengukuran
ini guru dapat memberikan evaluasi atas keberhasilan pengajaran dan
selanjutnya melakukan langkah-langkah guna memperbaiki proses
belajar mengajar selanjutnya.
Anas (2011) menyebutkan ada dua macam fungsi tes yaitu:
1) Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini tes
berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang
telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses
belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu.
2) Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab
melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh
program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai.
Menurut Ibrahim dan Nana (2010), pengumpulan informasi hasil
belajar dapat ditempuh melalui dua cara yakni:
1) Teknik tes; teknik tes biasanya dilakukan di sekolah-sekolah dalam
rangka mengakhiri tahun ajaran atau semester. Pola jawaban tes
dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, tes objektif, tes jawaban
singkat dan tes uraian.
2) Teknik non tes; pengumpulan informasi atau pengukuran dalam
evaluasi hasil belajar dapat juga dilakukan malalui observasi,
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wawancara dan angket. Teknik non tes ini lebih banyak untuk
mengetahui kemampuan psikomotorik dan hasil belajar efektif.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan evaluasi hasil belajar
berfungsi untuk mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman siswa
setelah menerima pembelajaran. Dari hasil evaluasi tersebut guru
dapat mengetahui apakah berhasil atau tidaknya proses pembelajaran
yang dilakukannya. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara yakni
teknik tes dan teknik non tes.

3. Media
a. Pengertian Media
Kata media berasal dari bahas latin, yaitu medius yang secara
harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dengan demikian
media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur
pesan.
Hamdani (2011) berpendapat media adalah komponen sumber
belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di
lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media
adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari proses
pembelajaran, terutama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut
Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2000) media adalah materi atau
kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu
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memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian
ini guru, buku, teks dan lingkungan sekolah merupakan media dalam
proses belajar mengajar.
Menurut Hamzah (2008), media pembelajaran adalah bahan, alat
atau teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan
maksud agar proses interaksi pembelajaran antara guru dan siswa
dapat berlangsung secara tepat. Media pembelajaran yaitu segala
bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan
informasi dari sumber ke peserta didik dengan tujuan untuk
merangsang siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain
digunakan untuk mengantarkan pembelajaran secara utuh, media juga
dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan
pembelajaran, memberikan penguatan serta motivasi.
Angkowo (2007), media pembelajaran adalah alat bantu dalam
proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Media
pembelajaran mengandung aspek-aspek alat dan teknik yang
berhubungan dengan metode mengajar
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran digunakan sebagai alat bantu yang dipakai untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima atau dari guru ke siswa
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat
peserta

didik

dalam

proses

pembelajaran.

Selain

itu

media

pembelajaran juga memberikan manfaat yang besar bagi kemudahan
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siswa dalam memahami materi pelajaran. Media pembelajaran yang
dipakai juga harus menarik perhatian siswa sehingga semangat belajar
siswa menjadi meningkat.

b. Syarat dalam Menggunakan Media
Menurut Ibrahim dan Nana (2010), pemilihan dan pemanfaatan
media perlu memperhatikan kriteria berikut ini:
1. Tujuan: media hendaknya menunjang tujuan intruksional yang
telah dirumuskan.
2. Ketepatgunaan (validitas): Tepat dan berguna bagi pemahaman
bahan yang dipelajari.
3. Keadaan peserta didik: kemampuan daya pikir dan daya
tangkap peserta didik dan besar kecilnya kelemahan peserta
didik perlu pertimbangan.
4. Ketersediaan: pemilihan perlu memperhatikan ada atau tidak
media tersedia di sekolah serta mudah sulitnya diperoleh.
5. Mutu teknis: media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang
baik.
Dari pendapat di atas, dapat dikatakan syarat untuk memilih
media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai, ketepatgunaan, keadaan peserta didik, ketersedian serta
mutu teknis.
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c. Jenis-jenis Media
Menurut Syaiful dan Aswan (2010) media dibagi ke dalam:
a) Media auditif
Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan
suara saja, seperti radio, piringan hitam, cassette recorder. Media
ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelaian dalam
pendengaran.
b) Media visual
Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra
penglihatan. Media visual ini, ada yang menampilkan gambar diam
seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar
atau lukisan dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau
simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun.
c) Media audio visual
Media audio visual adalah media yang selaian mengandung unsur
suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti
rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara dan lain
sebagainya. Kemampuan media ini dianggab lebih baik dan lebih
menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang
pertama dan kedua.
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d. Media audio visual
Media audio visual adalah media yang audible artinya dapat
didengar dan media yang visible artinya dapat dilihat. Media audio visual
gunanya untuk membuat cara berkomunikasi lebih efektif.
Menurut Arsyad (2000), belajar dengan menggunakan indra
pandang dan indra dengar akan memberi keuntungan bagi siswa. Siswa
akan belajar lebih banyak daripada jika materi pembelajaran hanya
disajikan dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar.
Pemerolehan hasil belajar melalui indra pandang dan indra dengar sangat
menonjol perbedaannya.
Media audio visual adalah media pembelajaran yang menarik dan
efektif. Menurut Hamalik (2004), media audio visual dapat memotivasi
siswa serta membangkitkan keiginan untuk mengetahui dan menyelidiki
permasalahan yang akhirnya menjurus kepada pengertian yang lebih baik.
Media audio visual dapat menghasilkan cara belajar yang efektif dan
komunikatif dalam waktu yang lebih singkat. Efektif artinya memberikan
hasil guna yang tinggi ditinjau dari segi pesan dan kepentingan siswa yang
sedang belajar, sedangkan yang dimaksud dengan komunikatif ialah
bahwa media tersebut mudah untuk dimengerti maksudnya dengan kata
lain, apa yang ditampilkan melalui media tersebut mudah untuk ditangkap
atau dipahami oleh siswa.
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Media audio visual merupakan media yang digunakan untuk
menyampaikan pesan pembelajaran. Adanya unsur audio kemungkinan
siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran,
sedangkan unsur visual memungkinkan menciptakan pesan belajar melalui
bentuk visualisasi memungkinkan menciptakan pesan belajar melalui
bentuk visualisasi. Menurut Sanjaya (2006) bahwa dalam media audio
visual terdapat kelebihan dan kekurangan antara lain:
Kelebihan media audio visual
1. Dapat menarik perhatian perhatian siswa.
2. Menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang.
3. Keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan
disisipi komentar yang akan didengar.
4. Guru bisa mengatur dimana dia akan menghentikan gerakan
gambar tersebut,artinya kontrolsepenuhnya ditangan guru.
5. Ruangan tidak perlu digelapkan waktu menyajikannya.

Kelemahan media Audio Visual
1.

Perhatian siswa sulit dikuasai, partisipasi mereka jarang
dipraktekan.

2.

Sifat komunikasinya bersifat satu arah sehingga harus
diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain.
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3.

Kurang mampu menampilkan detail objek yang disajikan
secara sempurna.

4.

Memerlukan peralatan yang mahal.

4. Materi Ekosistem
Dalam penelitian ini materi yang akan di bahas adalah terkait dengan
Kompetensi dasar 7. memahami saling ketergantungan dalam ekosistem
dengan Standar kompotensi 7.1 menentukan ekosistem dan saling
hubungan antara komponen ekosistem. Adapun materi yang akan di
bahas, adalah sebagai berikut:
1. Pengertian ekosistem
2. Komponen penyusun ekosistem
3. Peranan komponen biotik penyusun ekosistem
4. Satuan-satuan dalam ekosistem
5. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan
6. Pola-pola interaksi
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B. Hasil Penelitian yang Relevan
Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Padmasari (2014) dengan judul
Penggunaan Media Pembelajaran Audio visual untuk Meningkatkan
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1
Prambanan Sleman Pada Materi Sistem Pernapasan. Hasil penelitian
menunjukkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif meningkat, dari ratarata 81,78% pada siklus I menjadi 81,99% pada siklus II. Sedangkan
persentase siswa yang mencapai nilai KKM meningkat dari 73,3%
menjadi 93,3%. Hasil belajar siswa pada aspek afektif adalah 100% tinggi
pada siklus I maupun siklus II. Dan motivasi siswa pada siklus I dan siklus
II adalah 100% baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan
bahwa media audio visual dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa secara kognitif maupun afektif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangeran (2014)
yang berjudul “ Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar tentang Sistem
Pencernaan dengan Menggunakan Media Video Animasi pada siswa Kelas
XI IPA SMA Negeri 19 Sendawar Kutai Barat yang telah dilaksanakan
dapat disimpulkan bahwa penerapan media video animasi pada materi
sistem pencernaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang
ditunjukkan oleh rata-rata pada hasil analisis motivasi yaitu 78,23%
motivasi awal sebelum mengimplementasikan tindakan meningkat
menjadi 81,15% pada motivasi akhir setelah mengimplementasikan
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tindakan. Selain motivasi, hasil belajar pada aspek afektif, psikomor dan
kognitif juga mengalami peningkatan. Datanya diperoleh dari rata-rata
skor afektif siswa pada siklus I sebesar 75,28% meningkat menjadi
77,71% pada siklus II, rata-rata skor psikomotor siswa pada siklus I
sebesar 77,43% meningkat menjadi 85,42% pada siklus II, rata-rata skor
kognitif secara klasikal pada siklus I sebesar 75% meningkat
menjadi100% pada siklus II.

C. Kerangka Berpikir
Para siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan belajar
biologi khususnya materi ekosistem karena konsep pokok ekosistem dalam
materi biologi sangat membutuhkan pemahaman dimana siswa harus bisa
memahaminya dari lingkungan darat dan laut, baik biotik maupun abiotik
yang terkadang siswa belum pernah melihat langsung lingkungan tersebut
sehingga siswa kesulitan dalam menvisualisasikan dan memahami materi
tersebut. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran juga masih
didominasi dengan metode ceramah sehingga saat mengajar banyak siswa
yang merasa bosan dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Hal ini
menunjukkan kurangnya motivasi dalam diri siswa untuk mengikuti
pembelajaran.
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka perlu adanya model
pembelajaran yang inovatif dan bervariatif untuk meningkatkan motivasi
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dan hasil belajar siswa. Sehingga yang semula motivasinya rendah dapat
termotivasi untuk belajar lebih giat dan hasil belajar menjadi meningkat.
Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Padmasari
(2014) dan Pangeran (2014) tentang pengaruh penggunaan media audio
visual dan media video animasi terhadap motivasi dan hasil belajar
menunjukkan bahwa penerapan media ini berhasil meningkatkan motivasi
dan hasil belajar siswa. Belajar biologi seharusnya menyenangkan dan
antraktif. Salah satu model pembelajaran yaitu dengan penggunaan media
audio visual. Media ini menggabungkan antara teks, audio, animasi dan
gambar yang di kombinasikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dari hasil
identifikasi permasalahan tersebut apakah penggunaan media audio visual
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar kelasVII SMP N 2 Mlati
Sleman. Secara diagram alir dapat dilihat pada gambar berikut: tentang
kerangka pikir penelitian.
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Wawancara Guru di SMP Negeri Mlati 2 Sleman

Kondisi awal : ketuntasan dan motivasi
belajar rendah, hasil prestasi yang diraih
siswa
pada
materi
ekosistem
menunjukkan nilai rata-rata kelas tahun
ajaran 2014-2015 pada materi ekosistem
adalah 63,28 dan persentase siswa yang
mencapai KKM 68,75%.

Berdasarkan
penelitian
Padmasari dan Pangeran,
Media Audio visual dan Video
Animasi dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar
siswa.

Tindakan
Peneliti menggunakan media audio visual

Hasil akhir

Penggunaan media audio visual dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2
Mlati Sleman.

D. Hipotesa
Berdasarkan tinjauan di atas, maka dirumuskan hipotesis dari penelitian yaitu:
“Penggunaan media audio visual dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mlati Sleman pada materi ekosistem”
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian tindakan kelas (Classroom
Action Reseach). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh
guru di kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan
mereflesikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan
memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajarannya di sekolah dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan.
Penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat memperbaiki proses
pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Penelitian tindakan kelas
merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan
yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang tidak atau kurang memuaskan
dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas
merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan tugas guru di lapangan.
Penelitian ini didasarkan pada masalah yang terjadi di lapangan. Dalam
penelitian ini terdapat dua siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 2 kali
pertemuan. Tiap-tiap siklus terdapat empat tahapan yaitu (1) perencanaan; (2)
pelaksanaan; (3) observasi dan evaluasi (4) refleksi.
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B. Setting Penelitian
1. Subyek penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C SMP Negeri
2 Mlati Sleman sebanyak 26 siswa.
2. Obyek penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek adalah motivasi dan
hasil belajar siswa yang diukur dari kemampuan aspek kognitif dan
afektif. Aspek kognitif dilihat dari hasil tes ( post-test I dan II) dan
aspek afektif dilihat dari lembar observasi , sedangkan motivasi
belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran diukur dengan
menggunakan kuisioner.
3. Tempat penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 Mlati Sleman.
4. Waktu penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian April-Mei 2016.

C. Rancangan Tindakan
Penelitian

tindakan

kelas

menekankan

pada

perbaikan

proses

pembelajaran, dilaksanakan seiring dengan kegiatan pembelajaran yang telah
diprogramkan oleh sekolah itu sendiri. Secara garis besar terdapat empat
tahapan yang lazim dilalui, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan
(acting), pengamatan (obversing) dan evaluasi (evaluating) serta refleksi
(reflecting).
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Siklus I
Acting

Planning

Observing dan
evaluating

Reflecting

Siklus II
Revised Planning

Acting

Observing &
evaluating

?

Reflecting

Gambar 3.1 Desain Siklus PTK model Kemmis dan Mc. Taggart
(Tampubolon, 2013)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

Keterangan:
a) Planning (perencanaan tindakan)
Perencanaan tindakan dimulai dari proses identifikasi masalah yang akan
diteliti, termasuk hasil penelitian. Kemudian merencanakan tindakan yang
akan dilakukan, termasuk menyusun perangkat pembelajaran yang akan
diperlukan dalam pembelajaran.
b) Acting (pelaksanaan tindakan )
Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan
menggunakan perangkat pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan
inti, dan kegiatan akhir sesuai dengan RPP.
c) Observing (observasi) dan evaluasi (evaluating)
Observasi

adalah

pengamatan

selama

berlangsungnya

kegiatan

pembelajaran yang dilakukan oleh observer secara simultan (bersamaan
pada saat pembelajaran berlangsung), sedangkan evaluasi adalah proses
atau kegiatan untuk menentukan kemajuan peserta didik setelah menerima
pembelajaran.
d) Reflecting (refleksi)
Refleksi adalah kegiatan mengevaluasi hasil analisis data bersama
kolaborator yang direkomendasikan tentang hasil suatu tindakan yang
dilakukan demi mencapai

keberhasilan penelitian dari seluruh aspek/

indikator yang ditentukan.
Pada penelitian ini pelaksanaan model Kemmis S dan Mc. Tagart
dilaksanakan dengan cara :
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1. Pra tindakan
Sebelum melaksanakan tindakan, perlu adanya pra tindakan
dengan melakukan beberapa perencanaan (persiapan), sebagai
berikut:
1) Permohonan ijin kepada kepala sekolah SMP N 2 Mlati
Sleman.
2) Wawancara : dilakukan dengan guru biologi kelas VII yaitu
ibu Suwarni, untuk megetahui gambaran awal mengenai situasi
dan kondisi proses pembelajaran biologi kelas VII.
3) Identifikasi masalah dengan cara mengkaji hasil wawancara
terhadap pembelajaran biologi kelas VII.
4) Analisis studi pustaka sesuai dengan permasalahan dan judul
penelitian.
5) Menyelesaikan
pembimbing,

rancangan
sampai

penelitian

memperoleh

dengan

dosen

persetujuan

untuk

melakukan penelitian.

2. Siklus I
1) Perencanaan
Pada tahap ini, dilakukan penyusunan rencana tindakan berupa
penyiapan pembelajaran menggunakan media audio visual,
yaitu:
a. Menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran)
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b. Menyiapkan LKS (lembar kerja siswa)
c. Menyusun soal post-test
d. Menyiapkan alat, bahan, sumber belajar yang diperlukan
untuk pembelajaran pada siklus I.
e. Menyusun lembar observasi dan motivasi siswa di kelas.
2) Pelaksanaan
Pada pelaksanaan tindakan, dilakukan tindakan sesuai dengan
RPP yang telah dibuat, seperti meminta siswa mengisi lembar
motivasi awal, melakukan apersepsi sebagai kegiatan awal
pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti
dengan menggunakan media pembelajaran audio visual,
megerjakan LKS, presentasi kelompok,

melakukan tanya

jawab dan kegiatan penutup.
3) Observasi dan evaluasi
Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung.
Peneliti melakukan pengamatan mengenai penerapan media
pembelajaran dan aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan
dengan bantuan instrumen observasi dan dilengkapi dengan
dokumentasi seperti foto. Dari hasil dokumentasi dan proses
pembelajaran yang telah dilakukan, peneliti dapat mengamati
hal-hal yang menjadi masalah selama proses tindakan kelas
berlangsung. Sedangkan evaluasi dilakukan saat akhir pelajaran
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di siklus I untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah
mengikuti pembelajaran menggunakan media audio visual.
4) Refleksi
Dalam tahap refleksi ini hasil yang telah diperoleh dari
observasi selama proses belajar mengajar, kuisioner, hasil tes
dan hasil lembar observasi dibahas. Dari pembahasan tersebut
dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama proses
pembelajaran yang berlangsung pada siklus I. Hasil dan
refleksi ini dijadikan acuan untuk memperbaiki kegiatan
pembelajaran pada pelaksanaan siklus II.

3. Siklus II
1) Perencanaan
-

Mengidentifikasi

masalah

dan

perumusan

masalah

berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 sebagai perbaikan
untuk proses di siklus II.
-

Peneliti dan guru menggali data hasil dari refleksi siklus I
mengenai karakteristik siswa .

-

Menyiapkan kembali seluruh instrumen pembelajaran dan
pengumpulan data yang akan digunakan pada siklus II.

2) Pelaksanaan
Beracuan pada tindakan siklus I, dalam pelaksanaan di siklus
II, peneliti melakukan perbaikan tindakan yang dirasa masih kurang
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dalam siklus I. Peneliti juga melakukan tindakan sesuai dengan yang
telah direncanakan di RPP yang baru, seperti melakukan apersepsi
sebagai kegiatan awal pembelajaran, kemudian masuk ke dalam
kegiatan inti seperti pemutaran film video, diskusi kelompok,
presentasi, melakukan tanya jawab mengenai materi dan masuk ke
kegiatan penutup. Di akhir pertemuan guru memberikan penghargaan
untuk siswa yang baik dalam mengikuti pembelajaran

kemudian

membagikan kuisioner motivasi bagi para siswa untuk mengetahui
seberapa efektif penggunaan media audio visual dalam kegiatan
pembelajaran ini.
3) Observasi dan evaluasi
Kegiatan observasi pada siklus II sama dengan kegiatan observasi
pada siklus I yaitu, melakukan pengamatan atas hasil atau dampak
pelaksanaan tindakan seperti, penerapan media pembelajaran, aktivitas
siswa dalam kelas dan kelompok, serta keaktivitasan siswa dalam
kaitannya

dengan

indikator

motivasi

serta

dilakukan

pendokumentasian dalam pelaksanaan tindakan. Evaluasi dilakukan
saat akhir pelajaran di siklus I untuk mengetahui hasil belajar peserta
didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media audio
visual.
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4) Refleksi
Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari hasil
evaluasi siswa. Kemudian menemukan kelebihan dan kekurangan
penggunaaan media audio visual dalam pembelajaran.

D. Instrumen Penelitian
Suparno (2007) menyatakan bahwa, instrumentasi adalah seluruh
proses untuk mengumpulkan data. Sedangkan, instrumen adalah alat yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Bentuknya dapat
berupa tes tertulis, angket, wawancara, dokumentasi atau observasi.
Pada penelitian ini secara umum ada dua macam instrumen yang
digunakan, yaitu instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data.

1.

Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran dalam penelitian ini berupa silabus dan
rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh peneliti dengan
mengacu pada pembelajaran yang menggunakan media audio visual, juga
dilengkapi dengan lembar kerja siswa.
a. Silabus
Silabus memuat standar kompetensi (SK), kompetensi dasar
(KD),

sub-sub

pokok

materi

pembelajaran,

kegiatan

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber
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belajar tercantum dalam silabus. Silabus digunakan sebagai
acuan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran.
b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

memuat

standar

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator, alokasi
waktu, tujuan pembelajaran, sub-sub materi ajar, model dan
metode

pembelajaran

serta

langkah-langkah

dalam

pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran digunakan
sebagai acuan bagi peneliti dalam proses pembelajaran.
c. Lembar kerja siswa
Lembar kerja siswa diberikan kepada siswa sebagai panduan
bagi siswa dalam proses pembelajaran untuk memahami materi
ajar.

2. Instrumen Pengumpulan Data
a.

Perangkat tes
Tes yang diberikan kepada siswa berupa post-test. Post-test diberikan
pada akhir siklus I dan siklus II pembelajaran untuk mengevaluasi dan
mengetahui pemahaman siswa setelah tindakan. Soal-soal yang
diberikan pada post-test berupa tes dalam bentuk pilihan ganda. Hasil
evaluasi setiap siklus digunakan sebagai bahan refleksi untuk
perencanaan tindakan selanjutnya.
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b. Perangkat Non-test
a) Kuisioner/angket motivasi belajar
Menurut Suparno (2007), angket atau kuisioner adalah sejumlah
pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden yang
ingin diketahui. Dalam penelitian ini, kuisioner digunakan untuk
mengetahui motivasi siswa dalam belajar materi ekosistem
menggunakan media audio visual. Kuisioner yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuisioner tertutup. Kuisioner tertutup adalah
kuisioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden
tinggal memilih. Kuisioner terdiri atas beberapa pernyataan yang
terdiri dari item positif dan item negatif. Masing-masing item
memiliki 4 alternatif jawaban dan meminta peserta didik memilih
salah satu jawaban. Empat alternatif jawaban tersebut antara lain;
sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak
setuju (ST).
Kuisioner motivasi belajar siswa terdiri dari 2 kategori yaitu
kuisioner motivasi awal dan kuisioner motivasi akhir. Kuisioner
motivasi awal diberikan pada awal pertemuan siklus I sebelum
dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Kuisioner ini bertujuan untuk
mengetahui motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran biologi
sebelum penerapan pembelajaran menggunakan media audio visual.
Kuisioner motivasi akhir diberikan di akhir pertemuan siklus II.
Kuisioner motivasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui motivasi
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belajar siswa setelah menerapkan pembelajaran yang menggunakan
media audio visual.

b) Lembar kegiatan observasi
Instrumen observasi digunakan untuk mengetahui penguasaan
siswa dalam bidang afektif. Observasi dilakukan dengan cara
mengamati setiap kegiatan siswa saat kegiatan pembelajaran
berlangsung. Setelah mengamati, observer mengisi lembar kegiatan
observasi yang telah disediakan. Hal-hal yang ingin diketahui
peneliti dalam kegiatan pembelajaran ini adalah minat dan perhatian
siswa dalam pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti, semangat
dan antusiasme siswa dalam pembelajaran, sikap menghargai siswa
dalam menerima kritik dan saran dari siswa lain, sikap percaya diri
siswa saat presentasi, mengajukan dan menjawab pertanyaan.
Observasi dilakukan di setiap kegiatan pembelajaran terutama pada
saat kegiatan diskusi dan presentasi. Kemudian data yang di dapat
dalam bentuk perhitungan kuantitatif kemudian dianalisis secara
kualitatif
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E. Analisis Data
Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan
pembelajaran perlu dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini, analisis
data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.
1. Analisis kuantitatif:
Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan, baik
yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun diperoleh dengan cara
mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.
2. Analisis kualitatif:
Data kualitatif merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data
yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diteliti, misalnya
baik, buruk, pandai, dan sebagainya.
Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kuantitatif
adalah untuk mengelola data tes, observasi dan motivasi untuk
menghitung skor yang diperoleh siswa dengan menggunakan rumus,
sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil
pengamatan selama proses pembelajaran dengan menggunakan media
pembelajaran audio visual. Berikut merupakan cara pengolahan data
berdasarkan analisis data secara kualitatif:
1) Hasil belajar
Hasil belajar pada penelitian ini hanya mencakup dua aspek yaitu
ranah kognitif dan ranah afektif. Instrumen yang digunakan untuk
mengambil data dalam ranah kognitif yaitu post-test. Sedangkan dalam
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ranah afektif melalui observasi dan lembar motivasi untuk mengukur
motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Cara menganalisis
instrumen tersebut adalah sebagai berikut:
a. post-test
Cara menghitung nilai post-test siswa adalah sebagai berikut:
Skor = total skor benar x 100
Total skor maksimal

Hasil

post-test

setiap

siswa

dihitung

untuk

mengetahui

ketercapaian KKM siswa. KKM kelas VII SMP Negeri 2 Mlati mata
pelajaran biologi adalah 75. Hasil post-test yang telah dihitung kemudian
dilihat kembali untuk menghitung persentase siswa yang mencapai nilai di
atas KKM. Skor tersebut menentukan ketuntasan belajar secara klasikal.
Kriteria skor ketuntasan siswa secara individu dapat dilihat pada tabel 3.1
Tabel 3.1 Kriteria Skor Ketuntasan Individu
Nilai post-test
≤ 74

Keterangan
Tidak tuntas
Tuntas

Ketuntasan belajar secara klasikal dikatakan telah tercapai apabila
nilai siswa memenuhi KKM (≥ 75) dengan target pencapaian ideal lebih
atau sama dengan 75% dari jumlah seluruh siswa dalam kelas. Untuk
mengetahui ketuntasan secara klasikal dapat menggunakan rumus sebagai
berikut:
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Persentase KKM= jumlah siswa yang tuntas x 100%
Jumlah seluruh siswa
Untuk mengetahui skor rata-rata kelas setiap siklus menggunakan
rumus sebagai berikut:
Skor rata-rata=∑
Jumlah siswa

b. Observasi
Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi pembelajaran di
kelas ketika media audio visual sedang diaplikasikan di kelas. Skor yang
didapat dari lembar observasi dianalisis, sehingga didapatkan persentase
skor hasil observasi dengan rumus:
q= r x 100
t
keterangan:
q: persentase skor hasil observasi aktivitas siswa
r: jumlah keseluruhan skor yang diperoleh siswa
t: skor maksimal.
Skor yang didapat pada kegiatan observasi kemudian dikategorikan pada tabel 3.2
menurut Suharismi, 2007:
Tabel 3.2. Kategori Persentase
Hasil Observasi Aspek Afektif.
Peresentase yang diperoleh
77,78 ≤ q ≤100
55,56 ≤ q ≤ 77,77
33,33 ≤ q ≤ 55,55

Keterangan
Tinggi
Sedang
Rendah
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Setelah setiap kelompok dikategorikan pada hasil yang diperoleh, kemudian
dilakukan perhitungan persentase untuk menentukan ketercapaian indikator yang
telah ditetapkan dengan rumus
Persentase = jumlah kategori tinggi x 100 %
Jumlah semua kelompok.

c. Motivasi belajar
Motivasi belajar siswa diukur dengan menggunakan kuisioner yang
diberikan di awal siklus I dan di akhir siklus II. Kuisioner tersebut
digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa minimal baik yang
nanti hasil perhitungan akan dihubungkan dengan indikator pencapaian.
Data dianalisis dengan mengkategorikan pernyataan positif dan negatif
kemudian masing-masing jawaban yang telah dipilih siswa diberi skor
dengan ketentuan pada tabel 3.3.
Tabel 3.3 Penetapan Skor Kuisioner Motivasi
Pilihan jawaban
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Skor
Pernyataan positif
Pernyataan
negatif
4
1
3
2
2
3
1
4
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Data didapat secara kuantitatif dengan menjumlahkan skor yang diperoleh
siswa dalam kuisioner dan dilakukan perhitungan sebagai berikut:
Skor motivasi =∑
∑

Setelah skor motivasi setiap siswa diperoleh, dilakukan penggolongan skor
motivasi dengan kriteria seperti tabel 3.4
Tabel 3.4 Penggolongan Motivasi Belajar
Interval
82 – 100
63– 81
44 - 62
25 – 43

Kriteria motivasi belajar
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Tidak baik

Untuk menghitung persentase motivasi minimal baik dapat digunakan rumus
sebagai berikut:
∑
Jumlah siswa

d. Indikator Ketercapaian
Tabel 3.5 Indikator Ketercapaian Target
No
Indikator
Awal *
1
Nilai rata-rata kelas
63,28%
2
Jumlah siswa yang mencapai 68,75%
KKM
3
Nilai afektif siswa
Belum terukur
4
Motivasi minimal baik
Belum terukur
*)nilai sebelum pelaksanaan penelitian.

Target
75
70%
70%
75%
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul
“Penggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Motivasi dan
Hasil Belajar Kelas VII SMP Negeri 2 Mlati Pada Materi Ekosistem”
dilakukan dengan menggunakan II siklus. Penelitian siklus I dilaksanakan
pada tanggal 25 dan 26 April 2016, sedangkan siklus II dilaksanakan pada
tanggal 2 dan 3 Mei 2016. Subyek dari penelitian adalah kelas VII C yang
berjumlah 31 siswa, akan tetapi jumlah siswa yang mengikuti semua
proses pembelajaran secara keseluruhan selama penelitian berjumlah 26
siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada
ranah kognitif dan afektif

serta motivasi belajar. Untuk mengetahui

perubahan hasil belajar dilihat dari hasil post-test setiap akhir siklus I dan
akhir siklus II,

lembar observasi yang diisi oleh observer dengan

mengamati setiap kelompok saat mengerjakan LKS sedangkan perubahan
motivasi belajar dilihat dari kuisioner motivasi yang diisi oleh siswa pada
awal pertemuan siklus I dan akhir pertemuan siklus II.
Pelaksanaan penelitian pada siklus I dan siklus II terdiri dari empat
tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi dan evaluasi
serta (4) refleksi. Penelitian tentang pembelajaran IPA terpadu materi
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ekosistem dengan menggunakan media audio visual adalah sebagai
berikut:
1. Siklus I
Siklus I dilakukan dua kali pertemuan pada tanggal 25 dan 26 April
2016. Pertemuan pertama membahas materi mengenai komponenkomponen penyusun ekosistem dan peranan komponen biotik serta
komponen abiotik dalam ekosistem. Pertemuan kedua membahas
materi mengenai satuan-satuan dalam ekosistem. Tahapan pelaksanaan
pertemuan pertama adalah pengisian lembar motivasi awal, apersepsi,
penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, penyampaian
materi menggunakan media audio visual berupa video, pengerjaan
LKS dan persentasi kelompok di depan kelas. Pelaksanaan pertemuan
kedua juga sama dengan pertemuan pertama namun 30 menit sebelum
pembelajaran berakhir siswa mengerjakan post-test siklus I. Berikut
merupakan tahapan penelitian dengan penerapan media audio visual
dalam pembelajaran:
a. Perencanaan (Planning)
Sebelum memulai penelitian, peneliti mempersiapkan berbagai hal
yang digunakan untuk kelancaran proses penelitian. Hal yang
dipersiapkan oleh peneliti antara lain; silabus, RPP, lembar
observasi, lembar kuisioner dan media pembelajaran berupa video
mengenai ekosistem. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
empat video pembelajaran mengenai materi komponen-komponen
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penyusun ekosistem, satuan-satuan dalam ekosistem, rantai
makanan dan jaring-jaring makanan, serta pola-pola interaksi
dalam ekosistem. Video ini di download dari situs internet.
Kemudian peneliti mendiskusikan dengan guru menegenai
skenario yang dibuat untuk pembelajaran di kelas agar proses
pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
b. Pelaksanaan (Acting)
Pertemuan I
Pertemuan I dilaksanakan pada hari senin tanggal 25 April 2016,
pukul 07.40 – 09.00 (jam ke 2-3).
(a) Pra Pembelajaran
Sebelum pembelajaran dimulai, peneliti membagikan kuisioner
awal kepada peserta didik untuk mengetahui motivasi belajar siswa
dalam pembelajaran biologi. Kuisioner ini berjumah 20 pernyataan
yang harus diisi oleh siswa. Data yang didapat kemudian dianalisis.
Tabel

4.1 di bawah ini merupakan tabel data hasil kuisioner

motivasi awal.
Tabel 4.1 Data Kuisioner Motivasi Awal Siswa.
Interval
Kriteria motivasi belajar
Jumlah siswa
Persentase (%)
82 – 100
Sangat baik
10
38,46%
63– 81
Baik
13
50%
44 - 62
Cukup baik
3
11,54%
25 – 43
Tidak baik
0
0%
Persentase Motivasi minimal baik
∑10 + 13 x 100 = 88,46%
26
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Tabel di atas menunjukkan tingkat motivasi pada awal siklus I.
Dari data tersebut diperoleh persentase siswa dengan motivasi sangat baik
sebesar 38,46%, persentase siswa dengan motivasi baik sebesar 50%, dan
persentase cukup baik sebesar 11,54%. Persentase motivasi minimal baik
secara keseluruhan adalah 88,46%.

Gambar 4.1 pengisian lembar motivasi awal
Setelah

mengisi lembar motivasi awal,

peneliti memulai

pembelajaran dengan melakukan apersepsi tentang komponen-komponen
penyusun

ekosistem

disertai

tanya

menyampaikan tujuan pembelajaran.

jawab.

Kemudian

peneliti
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(b) Tahap Inti
Peneliti menampilkan video mengenai komponen-komponen
penyusun ekosistem dan meminta siswa menyimak dengan baik serta
mencatat hal-hal yang dianggab penting dalam video tersebut. Setelah
menonton video, peneliti melakukan tanya jawab dengan peserta didik
mengenai video yang sudah ditonton.
Selanjutnya peneliti meminta siswa membentuk kelompok diskusi,
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang sehingga terbentuk 6
kelompok dalam satu kelas. Setelah pembagian kelompok peneliti
membagikan LKS I pada setiap kelompok dan meminta mereka untuk
mendiskusikan LKS tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS.
Selama diskusi kelompok peneliti memberikan bimbingan secara
bergantian kepada masing-masing kelompok ketika berdiskusi.
Pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS berkaitan dengan video yang
diputar sebelumnya.
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Gambar 4.2 diskusi kelompok pertemuan pertama siklus I

Selesai berdiskusi kelompok, peneliti menunjuk 2 kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan kelompok lain
diminta

untuk

menanggapi.

Setelah

dua

kelompok

selesai

mempresentasikan hasil diskusinya, peneliti mengklarifikasikan hasil
presentasi kelompok yang belum tepat dan memberi penguatan pada
presentasi kelompok yang sudah benar.
(c) Penutup
Peneliti membimbing peserta didik membuat rangkuman tentang
materi yang dibahas dan melakukan refleksi hasil pembelajaran, kemudian
peneliti memberikan tugas untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu
satuan-satuan dalam ekosistem. Peneliti
pelajaran.

mengucapkan salam diakhir
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Pertemuan II
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari selasa tanggal 26 April 2016
pukul 08.20– 09.55 (jam ke 3-4) namun, antara jam ke 3-4 ada jeda
istirahat selama 15 menit kemudian masuk kembali.
(a) Pra Pembelajaran
Peneliti memberi salam dan mengecek kehadiran peserta didik, setelah
itu peneliti mengulang sedikit materi yang telah dipelajari kemarin dan
melanjutkan dengan memberi apersepsi berupa tanya jawab mengenai
satuan-satuan dalam ekosistem . Setelah itu peneliti menyampaikan tujuan
pembelajaran.
(b) Tahap Inti
Dalam kegiatan ini, tahap pembelajaran sama seperti pertemuan
pertama. Peneliti menampilkan video satuan-satuan dalam ekosistem dan
meminta siswa menyimak dengan baik dan mencatat hal-hal yang
dianggap penting dalam video tersebut. Setelah menonton video peneliti
melakukan tanya jawab dengan peserta didik mengenai video yang sudah
ditonton. Selanjutnya peneliti meminta siswa duduk berkelompok seperti
kelompok kemarin. Setelah siswa duduk dalam kelompok masing-masing
peneliti membagikan LKS 2 mengenai satuan-satuan dalam ekosistem
pada setiap kelompok dan meminta mereka untuk mendiskusikan LKS
tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS. Selama diskusi
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kelompok peneliti memberikan bimbingan secara bergantian kepada
masing-masing kelompok ketika berdiskusi.

Gambar 4.3 diskusi kelompok pertemuan kedua

Selesai berdiskusi kelompok peneliti menunjuk 2 kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan kelompok lain diminta
untuk menanggapi. Kemudian peneliti meluruskan konsep dan menambahkan
penjelasan tentang materi satuan-satuan dalam ekosistem, selesai memberikan
penjelasan, siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan apabila masih ada materi
yang belum dimengerti.
(c) Penutup
Peneliti membimbing peserta didik membuat rangkuman tentang materi
yang dibahas dan melakukan refleksi hasil pembelajaran, kemudian sisa waktu
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terakhir, peneliti memberikan post-test untuk siklus I berupa 20 soal pilihan
ganda.
c. Observasi (Observing) dan evaluasi (Evaluating)
a) Observasi
Pada tahap observasi peneliti dibantu oleh dua teman sebagai observer yang
bertugas untuk mengamati atau mengobservasi kegiatan yang dilakukan siswa
selama

diskusi

kelompok.

Dalam

diskusi

terdapat

6

kelompok

yang

beranggotakan 4 - 5 siswa, sehingga masing-masing observer menilai 3 kelompok
diskusi. Sedangkan guru mata pelajaran biologi hanya membantu mengawasi
siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi diisi dalam
lembar observasi siswa. Pada lembar observasi terdapat 20 aspek kategori dalam
ranah afektif kemudian skor yang harus diisi oleh observer dalam rentang 1 (baik
sekali), 2 (baik), 3 (kurang), sampai 4 (kurang sekali). Berdasarkan skala tersebut
maka skor maksimal dari lembar observasi adalah 80. Pada siklus I terdapat 2 kali
pertemuan sehingga ada dua lembar observasi untuk setiap kelompoknya. Oleh
karena itu, untuk

melihat hasil observasi setiap kelompok harus dirata-rata

terlebih dahulu lembar observasi pertemuan I dan pertemuan 2. Tabel 4.2 di
bawah ini merupakan tabel hasil observasi dan pengkategorian hasil observasi
setiap kelompok.
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Tabel 4.2 Hasil Ranah Afektif Siswa Siklus I
No

1
2
3
4
5
6

Nama
Kelompok
Kelompok I
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Kelompok 5
Kelompok 6

Pertemuan I

85
85
86,25
63,75
93,75
75

Pertemuan
II
95
82,5
88,75
65
92,5
82,5

Rata-rata

90
83,75
87,5
64,37
93,12
78,75

Kategori

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi

Persentase
Kelompok
Kategori Tinggi
5 x 100
6
=83,33 %

b) Evaluasi (Evaluating)
Pada pertemuan kedua yaitu 30 menit sebelum jam pelajaran berakhir dilakukan
post-test siklus I dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman peserta didik
mengenai materi yang telah dipelajari pada siklus I. Tabel 4.3 di bawah ini
merupakan tabel hasil evaluasi.

No
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 4.3 Hasil Post-test Siklus I
Hasil Belajar
Nilai rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Jumlah siswa yang mencapai KKM
Jumlah siswa yang tidak mencapai KKM
Persentase ketuntasan
Persentase ketidaktuntasan

Nilai
92,307
100
65
25
1
96,154 %
3,846 %

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas sebesar 92,307 dengan
nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 65. Jumlah siswa yang mencapai KKM
sebanyak 25 siswa dan yang tidak mencapai KKM adalah 1 siswa. Persentase
ketuntasan mencapai 96,154% dan persentase ketidaktuntasan 3,846%.
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d. Refleksi (Reflecting)
Pelaksanaan penelitian pada siklus I secara umum sudah berjalan dengan
baik sesuai dengan RPP yang dirancang sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada
data yang diperoleh yaitu pada motivasi awal, siswa dalam kategori sangat baik
berjumlah 10 siswa dengan persentase 38,46 %, siswa dengan kategori baik
berjumlah 13 siswa dengan persentase 50% sedangkan siswa dengan persentase
cukup baik berjumlah 3 siswa dengan persentase 11,54%. Persentase motivasi
minimal baik secara keseluruhan sebesar 88,46%. Dari hasil persentase motivasi
minimal baik yang didapat sudah melebihi target yang diharapkan peneliti yaitu
75%.
Hasil belajar siswa pada ranah afektif diperoleh dari hasil kerja sama
siswa dalam kelompok yang dinilai dari lembar observasi dan hasil post-test. Dari
hasil observasi pada siklus I sudah mencapai target yaitu 83,33% ranah afektif
siswa dikategorikan tinggi hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar ranah afektif
siswa sangat baik karena melebihi target yang diharapkan peneliti yaitu 70%.
Sedangkan hasil post-test pada siklus I memperoleh rata-rata 92,307 dan
persentase siswa yang tuntas atau jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak
96,154%. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa nilai rata-rata mencapai target
penelitian yaitu 75 dan 70% untuk KKM. Namun masih ada 1 siswa yang belum
mencapai nilai KKM.
Meskipun begitu, peneliti masih beranggapan kurang maksimal karena
masih ada beberapa siswa yang saling mengobrol dengan teman saat diskusi dan
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juga beberapa siswa masih pasif selama diskusi kelompok . Hal ini dikarenakan,
ketika membentuk kelompok diskusi siswa memilih teman kelompoknya sendiri,
sehingga pada pertemuan selanjutnya pembagian kelompok diskusi akan diatur
berdasarkan kemampuan dan semangat siswa agar diskusi kelompok dapat
berjalan dengan baik. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang kurang
memperhatikan saat peneliti menjelaskan materi dan saat teman kelompok
mempresentasikan hasil diskusi, sehingga peneliti harus lebih tegas kepada siswa
yang masih kurang mendengarkan dan memperhatikan pelajaran. Berdasarkan
beberapa kekurangan ini, maka peneliti perlu memperbaiki pada siklus II.

Siklus II
a. Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini, peneliti melakukan perbaikan dari masalah
yang dijumpai pada siklus I yaitu: peneliti membagi dan mengatur ulang
kelompok diskusi berdasarkan kemampuan dan semangat mereka. Peneliti juga
harus lebih tegas kepada peserta didik yang kurang memperhatikan penjelasan
saat pelajaran, ribut saat diskusi kelompok dan tidak memperhatikan kelompok
lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusi sehingga suasana pembelajaran
di kelas lebih kondusif.
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b. Pelaksanaan
Pertemuan 3
Pertemuan dilaksanakan pada hari senin tanggal 2 Mei 2015 pukul 7.40 –
9.00 (jam ke 2 -3).
(a) Pra Pembelajaran.
Saat memulai pembelajaran, peneliti memberi salam dan mengecek
kehadiran siswa. Setelah itu peneliti memberi tahu hasil post-test I kepada
peserta didik agar peserta didik termotivasi untuk mendapat nilai yang
lebih baik. Setelah memberi tahu hasil post-test, peneliti memulai
pembelajaran dengan memberikan apersepsi mengenai materi rantai
makanan dan jaring-jaring makanan disertai tanya jawab dengan siswa.
Kemudian peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran.

(b) Inti
Pada kegiatan inti, peneliti menanyangkan video mengenai rantai makanan
dan jaring-jaring makanan, kemudian meminta peserta didik untuk
memperhatikan dan mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video.
Setelah pemutaran video, peneliti membagi dan mengatur ulang kelompok
diskusi berdasarkan kemampuan dan semangat siswa dengan harapan
siswa yang masih pasif, dapat dibantu dan termotivasi jika bersama
dengan siswa yang kemampuannya lebih dan tidak ada yang saling
ngobrol di saat diskusi. Setelah selesai membentuk kelompok baru,
peneliti membagikan LKS

3 pada setiap kelompok untuk berdiskusi
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dalam

menyelesaikan LKS.

Selesai berdiskusi kelompok, peneliti

meminta dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan
kelas dan kelompok lain mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi.

Gambar 4.4 diskusi kelompok pertemuan ke tiga.

Untuk memperjelas pemahaman siswa, peneliti menjelaskan materi
dengan bantuan media powerpoint. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya tentang apa yang belum dipahaminya.
(c) Penutup
Peneliti membimbing peserta didik membuat rangkuman tentang materi
yang dibahas dan melakukan refleksi hasil pembelajaran, kemudian
peneliti memberikan tugas untuk mempelajari materi hubungan interaksi
dalam ekosistem. Peneliti mengucapkan salam diakhir pelajaran.
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Pertemuan 4
Pertemuan ke empat ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 3 Mei 2016 pukul
08.20 – 09.55 (jam ke 3-4) namun, antara jam ke 3-4 ada jeda istirahat selama 15
menit kemudian masuk kembali.
(a) Pra Pembelajaran
Peneliti memberi salam dan mengecek kehadiran peserta didik, setelah itu
peneliti mengulang sedikit materi yang telah dipelajari kemarin dan melanjutkan
dengan memberi apersepsi berupa tanya jawab mengenai satuan-satuan dalam
ekosistem. Setelah itu peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran.
(b) Tahap Inti
Dalam kegiatan ini, peneliti menampilkan video satuan-satuan dalam
ekosistem dan meminta siswa menyimak dengan baik dan mencatat hal-hal yang
dianggab penting dalam video tersebut. Setelah menonton video peneliti
melakukan tanya jawab dengan peserta didik mengenai video yang sudah
ditonton.
Selanjutnya peneliti meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok yang
sudah dibagi pada pertemuan kemarin. Setelah semua siswa sudah duduk dalam
kelompoknya masing-masing, peneliti membagikan LKS 4 pada setiap kelompok
dan meminta mereka untuk mendiskusikan LKS tersebut sesuai dengan petunjuk
yang ada di LKS. Selama diskusi kelompok peneliti memberikan bimbingan
secara bergantian kepada masing-masing kelompok ketika berdiskusi.
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Gambar 4.5 diskusi kelompok pertemuan ke 4
Selesai berdiskusi kelompok guru menunjuk 2 kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi mereka di depan kelas dan kelompok lain diminta untuk menanggapi.
Kemudian peneliti meluruskan konsep dan menambahkan penjelasan tentang
materi satuan-satuan dalam ekosistem. Setelah selesai memberikan penjelasan,
siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan apabila masih ada materi yang belum
dimengerti.
(c) Penutup
Peneliti membimbing peserta didik membuat rangkuman tentang materi yang
dibahas dan melakukan refleksi hasil pembelajaran, kemudian
memberikan post-test untuk siklus II berupa 20 soal pilihan ganda.

peneliti
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Gambar 4.6 siswa mengerjakan soal post-test siklus II
Setelah selesai mengerjakan Post-test II, peneliti membagikan kuisioner motivasi
akhir kepada siswa. Kuisioner motivasi akhir ini digunakan untuk mengetahi
seberapa besar pengaruh media audio visual terhadap motivasi belajar siswa kelas
VII C. Tabel 4.4 di bawah ini merupakan tabel hasil pengisian kuisioner motivasi
akhir siswa.
Tabel 4.4 Data Kuisioner Motivasi Akhir
Interval
Kriteria motivasi belajar
Jumlah siswa
Persentase (%)
82 – 100
Sangat baik
18
69,23%
63– 81
Baik
8
30,77%
44 - 62
Cukup baik
0
0%
25 – 43
Tidak baik
0
0%
Persentase motivasi minimal baik
∑ 18 + 8 x 100 = 100%
26
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c. Observasi dan Evaluasi
a) Observasi
Observasi pada siklus II kurang lebih sama dengan yang dilakukan pada
siklus I, namun pada siklus II kelompok diskusi diubah dan diatur ulang
oleh peneliti sesuai dengan tingkat kemampuan tiap siswa. Dalam
pembelajaran siklus II, siswa dibagi dalam 6 kelompok, masing-masing
kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Siklus II ini, pembelajaran dilakukan
dalam 2 kali pertemuan sehingga hasil observasi ada dua untuk tiap
pertemuan. Tabel 4.5 di bawah ini merupakan tabel hasil observasi.

No

Tebel 4.5 Hasil Ranah Afektif Siswa Siklus II
Pertemuan I Pertemuan
RataKategori
Persentase kelompok
II
rata
kategori tinggi
91,25
97,5
94,37
Tinggi
6 x100 = 100%
6
92,5
100
96,25
Tinggi
91,25
97,5
94,37
Tinggi
92,5
97,5
95
Tinggi

1
2
3
4

Nama
Kelompok
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4

5
6

Kelompok 5 97,5
Kelompok 6 93,75

92,5
92,5

95
93,12

Tinggi
Tinggi

b) Evaluasi
Evaluasi atau post-test siklus II di laksanakan di akhir pertemuan ke 4
pada tanggal 3 Mei 2016, setelah siswa melakukan pembelajaran
mengenai materi pola-pola interaksi. Post-test siklus II dilakukan untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dan ketercapaian indikator
yang telah ditargetkan. Tabel 4.6 di bawah ini merupakan tabel hasil posttets siklus II.
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No
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 4.6 Hasil Post-test Siklus II
Hasil Belajar
Nilai rata-rata
94,615
Nilai tertinggi
100
Nilai terendah
80
Jumlah siswa yang mencapai KKM
26
Jumlah siswa yang tidak mencapai 0
KKM
Persentase ketuntansan
100%
Persentase ketidak tuntasan
0

Nilai

d. Refleksi
Pada penelitian ini, peneliti sudah melakukan upaya dalam memperbaiki
proses pembelajaran di siklus II. Pembagian kelompok dilakukan oleh peneliti
ternyata memberikan dampak positif yang besar untuk siswa.
Dari hasil evaluasi pada siklus II terjadi peningkatan dari siklus I. Siswa
yang pada siklus I belum aktif atau pasif dan sering menggangu teman, sudah
terlibat aktif dan mengikuti pelajaran dengan baik, walaupun terkadang ada
beberapa siswa yang masih harus ditegur oleh peneliti, sedangkan hasil dari
motivasi akhir siswa juga meningkat dari siklus I yaitu 88,46% menjadi 100%
pada siklus II. Nilai rata-rata hasil post-test juga mengalami peningkatan dari
92,307 pada siklus I menjadi 94,615 pada siklus II sedangkan persentase siswa
yang tuntas 96,154% pada siklus I meningkat menjadi 100% pada siklus II.
Dari hasil nilai rata-rata siswa dan persentase siswa yang tuntas telah
menunjukkan ketercapaian indikator yang peneliti harapkan, sehingga
penelitian ini dapat dikatakan positif dan bermanfaat bagi siswa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

B. Hasil penelitian
1. Motivasi Belajar Siswa
a. Motivasi belajar awal
Pada penelitian ini, untuk mengetahui motivasi awal belajar siswa
kelas VII C SMP N 2 Mlati, terhadap mata pelajaran biologi, peneliti
menggunakan instrumen kuisioner. Gambar 4.1 merupakan grafik
persentase motivasi awal siswa.
100
90

Jumlah siswa (%)

80
70
60

50

50
38.46

40
30
20

11.54

10
0
1

2

3

Gambar 4.7 Persentase Motivasi Awal
Keterangan :
1

= kategori sangat baik

2

= kategori baik

3

= kategori cukup baik

Motivasi awal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar
motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi. Dari grafik
motivasi awal dapat dilihat bahwa hasil kuisioner motivasi awal siswa
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adalah 38,46% siswa kategori sangat baik, 50% siswa kategori baik
dan 11,54% siswa kategori cukup baik. Persentase motivasi minimal
baik secara keseluruhan adalah 88,46%. Dari hasil ini dapat
disimpulkan bahwa siswa SMP N 2 Mlati memiliki motivasi yang baik
terhadap mata pelajaran biologi.
80
69.23

Jumlah siswa (%)

70
60
50
40

30.77
30
20
10
0

Gambar 4.8 Persentase Motivasi Akhir

Keterangan :
1

= motivasi siswa sangat baik

2

= motivasi siswa baik

Motivasi akhir bertujuan untuk mengetahui seberapa besar motivasi
siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi menggunakan media
audio visual. Dari grafik di atas dapat dilihat motivasi siswa pada
siklus II meningkat dari siklus I. Motivasi siswa sangat baik 69,23%
dan 30,77% baik. Persentase motivasi minimal baik secara keseluruhan
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adalah 100%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa media audio
visual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi
ekosistem karena dari hasil yang didapat sudah melebihi target peneliti
yaitu 75%.

2. Hasil Belajar
a. Hasil belajar ranah kognitif
Hasil belajar ranah kognitif diperoleh dari nilai post-test siklus I dan
post-test siklus II. Hasil dari post-test disajikan dalam tabel di bawah
ini.

No
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 4.7 Perbandingan Hasil Post-test 1 dan Post-test II
Hasil Belajar
Post-test I
Post-test II
Nilai rata-rata
92,307
94,615
Nilai tertinggi
100
100
Nilai terendah
65
80
Jumlah siswa yang mencapai 25
26
KKM
Jumlah siswa yang tidak mencapai 1
0
KKM
Persentase ketuntasan
96,154%
100%
Persentase ketidaktuntasan
3,846%
0%

Dari data hasil post-test siklus I dan siklus II menunjukkan nilai siswa sangat baik.
Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pada siklus I sebesar 92,307 dan pada
siklus II meningkat menjadi 94,615 dari 26 siswa. Persentase ketuntasan pada
siklus I sebesar 96,154% dan masih ada 3,846% siswa yang belum mencapai
KKM, namun pada siklus II persentase ketuntasan mencapai 100% . Hal ini
menunjukkan bahwa pada siklus II semua siswa mencapai KKM yang sudah
ditetapkan.
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b. Hasil Belajar Ranah Afektif
Hasil belajar siswa dalam ranah afektif dapat diketahui dari hasil observasi yang
diisi oleh observer. Data yang diisi oleh observer kemudian diolah dalam bentuk
data kuantitatif. Anggota kelompok diskusi dalam siklus I berbeda dengan
anggota kelompok diskusi pada siklus II. Tabel berikut merupakan persentase
ranah afektif siswa siklus I dan Siklus II.
Tabel 4.8 Persentase Ranah Afektif Siswa Siklus I dan Siklus II
Persentase yang
diperoleh
77,78 ≤ q ≤100
55,56 ≤ q ≤ 77,77
33,33 ≤ q ≤ 55,55

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah

Siklus I
83,33%
16,67%
0%

Siklus II
100%
0%
0%

Dari data analisis observasi , hasil belajar siswa dalam ranah afektif pada siklus I
dan siklus II sudah menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan
oleh peneliti. Dari data hasil analisis pada siklus I dan siklus II mengalami
peningkatan dari 83,33% kategori tinggi menjadi 100% kategori tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dikategorikan
baik. Ini juga membuktikan bahwa media pembelajaran audio visual merupakan
media yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
C. Pembahasan
1. Motivasi
Motivasi belajar siswa di ukur melalui kuisioner. Data hasil kuisioner
dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini :
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Gambar 4.9 Persentase Motivasi Minimal Baik
Siklus I dan Siklus II

Keterangan :
1
2

= Motivasi minimal baik siklus I
= Motivasi minimal baik siklus II

Dari hasil data analisis memperlihatkan motivasi awal siswa terhadap
pelajaran

biologi

adalah

88,46%.

Hasil

analisis

tersebut

memperlihatkan motivasi belajar siswa dari awal sudah tergolong baik
dan mencapai indikator yang ditargetkan namun ada beberapa siswa
yang motivasinya masih kurang dalam mengikuti pembelajaran. Pada
motivasi akhir terjadi peningkatan motivasi menjadi 100%, hal ini
menunjukkan bahwa siswa semakin antusias dan termotivasi untuk
belajar dengan menggunakan media audio visual.Penggunaan media
video audio visual dapat menarik perhatian siswa, karena di usia anak
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SMP lebih senang menonton dan menyimak tayangan-tayangan video
dibandingkan mendengarkan ceramah.

2. Hasil Belajar Siswa pada Materi Ekosistem
1) Hasil belajar ranah kognitif
Hasil belajar siswa ranah kognitif berupa hasil post-test siswa setelah
pembelajaran siklus I dan siklus II. Berdasarkan data kognitif pada tabel
4.4 maka dapat dilihat perkembangan kognitif pada siklus I dan siklus II.
100

96,615%

92.307

96.154

100%

90
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70
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50
40
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20
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Gambar 4.10 Evaluasi Siklus I dan Siklus II
Keterangan
1

= nilai rata-rata siklus I

1

= persentase pencapaian KKM siklus I

2

= nilai rata-rata siklus II

2

= persentase pencapaian KKM siklus II
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Berdasarkan gambar diagram 4.4 hasil post-test siklus I dan post-test
siklus II mengalami peningkatan. Dari yang semula rata-ratanya adalah
92,307 menjadi 94,615 sedangkan jumlah siswa yang mencapai KKM dari
96,154% menjadi 100%.
Dari hasil yang diperoleh dari siklus I dapat dikatakan sudah
mencapai indikator yang ditargetkan peneliti. Karena indikator yang ingin
dicapai adalah nilai 75 untuk rata-rata kelas dan 70% untuk ketuntasan
siswa dalam mencapai nilai KKM. Hal ini menunjukkan penelitian pada
siklus I telah berhasil mencapai indikator yang ditentukan sehingga
penelitian pada siklus I telah berhasil. Namun peneliti ingin lebih
memaksimalkan hasil belajar siswa dan kondisi kelas dalam pembelajaran
siklus II.
Pada penelitian di siklus II nilai rata-rata post-test siswa adalah
94,615 dan ketuntasan belajar siswa yang mencapai KKM adalah 100%.
Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa hasil belajar kognitif siswa secara
keseluruhan mencapai target

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu

penelitian pada siklus II dapat dikatakan berhasil karena hasil tes melebihi
target ketercapaian dan juga mengalami peningkatan dari siklus I.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian ini sudah
berhasil meningkatkan nilai kognitif siswa. Hal tersebut terbukti dari hasil
post-test siswa yang telah mengalami peningkatan pada siklus II, dapat
juga dilihat dari rata-rata nilai kelas maupun dari persentase siswa yang
mencapai KKM. Peningkatan hasil belajar pada siklus II juga dipengaruhi
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oleh suasana pembelajaran yang lebih kondusif dibandingkan pada siklus
I. Pembelajaran pada siklus II, peneliti belajar dari apa yang terjadi pada
siklus I, peneliti memperbaiki hal-hal yang masih dianggab kurang selama
proses pembelajaran seperti masih ada siswa yang ribut, pembagian
kelompok yang harus di susun ulang dan ketegasan saat mengajar.
Keadaan kelas yang lebih kondusif dan pembentukan kelompok diskusi
yang membawa dampak positip, sehingga siswa di dalam kelas lebih
tenang, kosentrasi dalam mendengar dan memperhatikan penjelasan dari
peneliti dan saat teman mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan media
audio visual dalam proses pembelajaran sangat membantu dan menarik
perhatian siswa sehingga membuat siswa lebih memahami materi yang
dipelajari.

2) Hasil belajar ranah afektif
Dilihat

dari

hasil

observasi

yang

dilakukan

selama

proses

pembelajaran berlangsung. Persentase hasil belajar siswa pada siklus 1
sebesar 81, 33% dan pada siklus II naik menjadi 100%. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa dari siklus I siswa telah memiliki sikap yang
baik dalam pembelajaran.
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Gambar 4.11 Hasil belajar ranah afektif Siklus I dan Siklus II.

Keterangan :
1

= data observasi siklus I

2

= data observasi siklus II

Berdasarkan data hasil observasi selama diskusi kelompok yang
dinilai oleh observer, dapat dilihat bahwa hasil dari ranah afektif telah
melebihi target yang diharapkan peneliti yaitu 70%. Hal ini dapat
dilihat dari grafik di atas pada siklus I sebesar 88,33% dan pada siklus
II terjadi peningkatan yaitu 100%.

Hal ini menunjukkan siswa

termotivasi dalam pembelajaran dengan menggunakan media audio
visual. Dapat diketahui pada saat memperhatikan video semua siswa di
dalam kelas serius dan kosentrasi memperhatikan video dan mencatat
poin-poin penting dalam video, sehingga saat mengerjakan LKS yang
diberikan hampir semua kelompok menjawabnya dengan benar karena
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masih mengingat materi yang disampaikan melalui video. Hal ini
membuktikan bahwa media audio visual dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa, dikarenakan kelebihan dari media audio visual itu
sendiri, antara lain yaitu media audio visual mempermudah
menyampaikan dan menerima pelajaran atau informasi serta dapat
menghindarkan salah pengertian, artinya dapat menyampaikan
informasi dengan cara yang lebih konkret daripada yang disampaikan
dengan kata-kata yang diucapkan, atau ditulis. Siswa lebih mudah dan
lebih cepat belajar dengan melihat alat-alat sensori seperti gambar dan
video. Dengan melihat dan sekaligus mendengar, siswa yang
menerima pelajaran dapat lebih mudah dan lebih cepat mengerti
tentang apa yang dimaksud. Dengan menggunakan media audio visual
ini membuat siswa lebih senang dan bersemangat dalam mengikuti
pelajaran sehingga motivasi dalam diri siswa semakin meningkat juga.

D. Kendala dalam penelitian
Kendala yang dialami peneliti selama melakukan penelitian antara
lain: menyiapkan media pembelajaran audio visual agar suara dan gambar
yang ada di video sesuai dengan yang ditunjukkan dalam video. Karena
video yang dipakai peneliti dalam penelitian merupakan video yang di
download dari internet maka peneliti harus mengedit ulang beberapa video
agar materi yang akan dibahas sesuai dengan yang ada di video. Kendala
kedua, di dalam kelas VII C speaker rusak sehingga kegiatan
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pembelajaran harus dipindah ke ruangan laboratorium agar siswa bisa
mendengar suara dari video tentang materi ekosistem, sehingga waktu
pembelajaran terpotong untuk pindah ruangan. Pada penelitian siklus I
masih juga ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan
materi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian, maka
peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan media audio
visual dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII SMP
N 2 Mlati pada mata pelajaran biologi materi ekosistem. Hal ini dapat
dilihat dari motivasi belajar mengalami peningkatan. Motivasi pada siklus
I, siswa yang tergolong dalam kategori minimal baik sebesar 88,46%
meningkat menjadi 100% pada siklus II.
Hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I, nilai rata-rata posttest mencapai 92,307 dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi
94,654. Persentase jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus I dari
96,154% meningkat menjadi 100% pada siklus II. Hasil belajar ranah
afektif pada siklus I, siswa yang tergolong dalam kategori minimal baik
sebesar 83,33% meningkat menjadi 100% pada siklus II.
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B. Saran
1. Bagi peneliti lain, jika menggunakan media audio visual sebagai
penelitian, sebaiknya memperhatikan suara, gambar yang ada di video,
sehingga apa yang dibicarakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan
dalam video.
2. Dalam penelitian sebaiknya, peneliti harus lebih tegas terhadap siswa
yang tidak memperhatikan atau sibuk sendiri saat proses pembelajaran
berlangsung.
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