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ABSTRAK 

 

Triliana Nurprikawati. K4306012. Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI BAHASA 

PENGANTAR DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA KELAS X 

IMERSI SMA NEGERI 4 SURAKARTA. Skripsi. 2010. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh penggunaan 

bahasa pengantar dalam pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X 

imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 2) Pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil 

belajar biologi siswa kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 3) Adanya interaksi 

antara bahasa pengantar dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar 

biologi   kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang menggunakan 

bahasa pengantar dan aktivitas belajar siswa sebagai variabel bebas serta hasil 

belajar siswa sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X program imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 

Sampel pada penelitian ini adalah kelas X-A imersi sebagai kelas eksperimen dan 

kelas X-B imersi sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cluster random sampling sebanyak dua kelas. Teknik pengambilan data dengan 

menggunakan dokumentasi, angket, dan tes. Uji hipotesis dengan menggunakan 

anava dua jalan dilanjutkan dengan uji Scheffe. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Ada pengaruh secara signifikan 

penggunaan bahasa pengantar dalam pembelajaran terhadap hasil belajar biologi 

pada ranah afektif dan psikomotor, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar pada ranah kognitif. 2) Ada pengaruh secara signifikan 

aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi pada ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 3) Ada interaksi antara bahasa pengantar dalam pembelajaran 

dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

. 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah proses yang ditandai dengan perubahan perilaku seseorang 

yang dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses 

perubahan perilaku individu dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan 

segala sesuatu yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal 

merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar individu.  

Proses pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu contoh faktor 

eksternal yang dalam pelaksanaanya terdiri dari banyak komponen. Salah satu 

komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran di dalam kelas adalah bahasa 

pengantar.  

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan sebagai 

bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pemerintah menerapkan bahasa 

asing sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di Indonesia, sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing peserta didik.  

Program imersi adalah salah satu inovasi program pendidikan yang 

menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Kelas imersi menggunakan 

bahasa Inggris pada semua mata pelajaran, kecuali pada mata pelajaran bahasa. 

Tujuan penyelenggaraan kelas imersi adalah meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berbahasa asing sehingga dapat menghadapi persaingan di dunia 

internasional.  

Kemampuan yang perlu diperhatikan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pada kelas imersi meliputi kemampuan menulis, berbicara, 

mendengarkan, dan perbendaharaan kata dalam bahasa asing. Siswa imersi 

membutuhkan waktu untuk dapat menguasai kemampuan bahasa asing agar dapat 

digunakan secara efektif. Siswa yang belum menguasai kemampuan tersebut 

dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat 

berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran.  



Aktivitas belajar merupakan komponen yang harus ada dalam proses 

pembelajaran, sehingga berperan terhadap perubahan perilaku siswa. Aktivitas 

belajar terdiri dari visual activities, oral activities, listening activities, writing 

activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional 

activities. Aktivitas belajar dapat berupa interaksi yang terjadi dalam proses 

pembelajaran, baik yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik maupun 

antar peserta didik. Aktivitas belajar yang rendah dapat menghambat proses 

perubahan perilaku siswa, sedangkan aktivitas belajar yang tinggi dapat 

membantu proses pencapaian perubahan perilaku siswa 

Bahasa pengantar merupakan sarana interaksi yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. Interaksi dalam proses pembelajaran dapat terwujud melalui suatu 

aktivitas belajar di dalam kelas, sehingga bahasa pengantar berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar pada dasarnya merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh hasil belajar. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahasa pengantar juga ikut berperan terhadap pemerolehan hasil 

belajar siswa. 

SMA Negeri 4 Surakarta merupakan salah satu sekolah penyelenggara 

kelas imersi di Jawa Tengah. Dinas P&K Propinsi Jateng menyelenggarakan kelas 

imersi yang dalam penyelenggaraannya memerlukan persyaratan tertentu. Syarat 

yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan program imersi antara lain dari 

rancangan kelas. Rancangan kelas pada program imersi maksimal berisi 25 siswa 

sehingga guru dan siswa mempunyai banyak kesempatan untuk berinteraksi. 

Fasilitas kelas imersi harus memenuhi standar minimal fasilitas kelas reguler dan 

didukung fasilitas pendukung lain. 

Berdasarkan observasi pada program imersi di kelas X, terdapat 3 kelas 

imersi dengan jumlah siswa setiap kelas 20 orang. Siswa yang ingin belajar di 

kelas imersi harus melalui beberapa tahap seleksi. Siswa harus melalui tes tertulis 

berupa tes kemampuan bahasa Inggris, tes matematika, tes kemampuan IPA, dan 

wawancara.  

Sekolah penyelenggara program imersi harus mempunyai guru-guru yang 

berkompeten dalam berbahasa Inggris sehingga berhak mengajar di kelas imersi. 



Dinas P & K Jawa Tengah memberikan pelatihan kepada guru untuk 

meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Pelatihan ini diberikan oleh 

dosen-dosen UNNES selama 1 tahun. Pelatihan dimaksudkan agar guru dapat 

mengajar kelas imersi dengan baik.  

Program imersi di SMA Negeri 4 Surakarta mempunyai kurikulum yang 

sama dengan kurikulum program reguler, tetapi menggunakan bahasa pengantar 

yang berbeda. Sekolah penyelenggara program kelas imersi juga harus memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. 

Ruang kelas imersi di kelas X SMA Negeri 4 Surakarta telah memiliki sarana dan 

prasarana yang cukup memadai. Kelas imersi mempunyai locker bag sebagai 

tempat menyimpan tas dan barang-barang siswa, sehingga proses belajar siswa 

lebih nyaman. Kelas imersi juga telah dilengkapi komputer dan LCD serta layar 

untuk menangkap slide yang akan ditayangkan. 

Melalui uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa sekolah yang 

menyelenggarakan kelas imersi harus memiliki kemampuan pendanaan yang 

lebih, baik pendanaan mandiri ataupun dari pemerintah. Pendanaan dalam 

penyelenggaraan kelas imersi di SMA Negeri 4 Surakarta ini berasal dari 

pemerintah propinsi dan dari sumbangan wali murid. Administrasi antara program 

imersi dan program reguler berbeda, tetapi mempunyai bagian pengelolaan yang 

sama. 

Bertolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, ingin diketahui 

implikasi dari penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas imersi ditinjau dari keaktifan 

belajar siswa. Maka dapat dirumuskan judul penelitian yang dikhususkan pada 

mata pelajaran biologi sebagai berikut: 

“HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI BAHASA 

PENGANTAR DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA KELAS X 

IMERSI SMA NEGERI 4 SURAKARTA”.     

 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran 

dapat menyebabkan siswa sulit menerima pelajaran karena perlu penyesuaian 

diri terhadap perubahan bahasa pengantar tersebut. 

2. Siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa di dalam kelas.  

3. Aktivitas belajar merupakan komponen yang harus ada dalam proses 

pembelajaran, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

4. Hasil belajar merupakan indikator keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

belajar yang diinginkannya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan dipahami maka perlu dibatasi 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X program imersi 

semester II SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Obyek Penelitian 

a. Bahasa pengantar dalam pembelajaran biologi dibatasi pada penggunaaan 

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

b. Aktivitas belajar siswa dibatasi pada aktivitas visual, lisan, mendengarkan, 

menulis, mental, motor, menggambar dan emosional. 

c. Hasil belajar biologi pada materi ekosistem mencangkup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

 

 

 

 



D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan bahasa pengantar dalam pembelajaran 

biologi kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta tarhadap hasil belajar siswa?  

2. Apakah ada pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi   

kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta? 

3. Apakah ada interaksi antara bahasa pengatar dengan aktivitas belajar siswa 

terhadap hasil belajar biologi kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh penggunaan bahasa pengantar dalam pembelajaran biologi terhadap 

hasil belajar siswa kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 

2. Pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X 

imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 

3. Adanya interaksi antara bahasa pengantar dengan aktivitas belajar siswa 

terhadap hasil belajar biologi kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa dapat mengetahui pengaruh penggunaan bahasa pengantar dan aktivitas 

belajar terhadap hasil belajarnya. 

b. Siswa imersi dapat meningkatkan penguasaan bahasa asing dan aktivitas 

belajarnya untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan masukan kepada guru imersi mengenai peranan bahasa pengantar 

terhadap hasil belajar siswa. 

b. Memberikan masukan kepada guru mengenai pentingnya aktivitas belajar 

dalam proses pembelajaran. 



c. Hasil penelitian dapat digunakan guru untuk memperbaiki hasil belajar siswa 

imersi terkait dengan bahasa pengantar dan aktivitas belajar di dalam kelas.  

3. Bagi instansi 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk meninjau 

pelaksanaan program imersi yang telah diterapkan di SMA Negeri 4 Surakarta. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan bahan kajian penelitian sejenis tentang hasil belajar 

biologi kelas imersi ditinjau dari variabel lain. 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh bahasa pengantar dan 

aktivitas belajar dalam pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh secara signifikan penggunaan bahasa pengantar dalam 

pembelajaran terhadap hasil belajar biologi pada ranah afektif dan psikomotor, 

tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar pada ranah 

kognitif. 

2. Ada pengaruh secara signifikan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar 

biologi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

3. Ada interaksi antara bahasa pengantar dalam pembelajaran dengan aktivitas 

belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis. 

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru dalam 

memberikan pembelajaran biologi pada kelas imersi. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

instansi sekolah dalam meninjau pelaksanaan program imersi yang telah 

diterapkan. 

 

 

 

 

 



C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa imersi hendaknya meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa 

Inggris sehingga dapat menggunakan secara efektif dalam proses 

pembelajaran. 

b. Siswa imersi hendaknya meningkatkan aktivitas belajarnya untuk memperoleh 

hasil belajar yang lebih baik. 

2. Kepada Guru 

Guru hendaknya senantiasa memotivasi siswa imersi untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan aktivitas belajarnya untuk 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

3. Kepada Orang Tua 

Orang tua sebagai pendidik nonformal di rumah hendaknya memotivasi 

anaknya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan aktivitas belajarnya. 

4. Kepada Peneliti Lain 

Bagi peneliti yang lain perlu mengadakan penelitian sejenis yang 

melibatkan subyek penelitian siswa kelas imersi ditinjau dari variabel lain yang 

berkaitan dengan hasil belajar siswa kelas imersi. 

 

 

 

 

 

 

 


