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ABSTRAK 

 
Mei Prasetyarini. PENINGKATAN MOTIVASI DAN KETUNTASAN 

BELAJAR BIOLOGI MELALUI PENGGUNAAN STRATEGI 

METAKOGNITIF DISERTAI MEDIA INTERACTIVE AUDIO VISUAL 

INSTRUCTION PADA SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 1 JATEN 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, September. 2011.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan ketuntasan 

belajar biologi siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Jaten Tahun Pelajaran 2010/2011 

melalui penggunaan strategi metakognitif disertai media interactive audio visual 

instruction.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dsebanyak 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 

kelas VIII E SMP Negeri 1 Jaten tahun pelajaran 2010/2011. Data penelitian 

dikumpulkan dengan lembar observasi, tes, angket, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data secara deskriptif kualitatif. Validasi data menggunakan teknik 

triangulasi metode.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 

melalui penggunaan strategi metakognitif disertai media interactive audio visual 

instruction dapat meningkatkan motivasi belajar dan ketuntasan belajar biologi siswa. 

Hal ini dapat dilihat berdasar peningkatan persentase rata-rata indikator motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran biologi pada siklus I adalah 69.19% dan pada 

siklus II adalah 81.82%. Peningkatan dari siklus I ke siklus II mencapai 12.63%. 

Peningkatan ketuntasan belajar biologi ditunjukan dengan persentase siswa yang lulus 

KKM sekolah (≥70), serta dengan capaian persentase per indikator. Pada saat 

prasiklus terdapat 24,24% siswa yang telah lulus KKM sekolah. Setelah pelaksanaan 

siklus I terjadi peningkatan ketuntasan belajar biologi siswa dari 24,24% menjadi 

81.81%, dan mencapai ketuntasan belajar biologi 100% setelah pelaksanaan siklus II. 

Persentase tiap indikatornya juga telah mencapai target 75%. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi metakognitif disertai media 

interactive audio visual instruction dapat meningkatkan motivasi dan ketuntasan 

belajar biologi siswa.  

 

Kata kunci : strategi metakognitif, media interactive audio visual instruction, 

motivasi, ketuntasan belajar 

.   



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengajar tidak hanya memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa 

melainkan juga menciptakan situasi yang dapat membawa siswa belajar aktif untuk 

mencapai perubahan tingkah laku. Namun pada prakteknya banyak guru yang kurang 

bisa membawa siswanya agar mau belajar aktif. Pada proses belajar mengajar salah 

satunya pada mata pelajaran biologi suatu metode pembelajaran sangat menentukan 

keberhasilan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai karena belum tentu suatu 

metode pembelajaran cocok dengan semua pokok bahasan yang ada. Maka dari itu 

harus dicari suatu metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk 

mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks siswa. Selain itu, agar proses 

pembelajaran dapat berhasil dengan baik, siswa juga diajak untuk memanfaatkan 

semua alat inderanya. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan (stimulus) yang 

dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan 

untuk menerima dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi 

tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian, siswa 

akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam 

materi yang disajikan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja guru memerlukan 

suatu media pembelajaran yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. 

Hasil observasi di kelas VIII-E SMP Negeri 1 Jaten saat pembelajaranbiologi 

kompetensi dasar mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusiadan 

hubungannya dengan kesehatan, memperlihatkan dalam proses pembelajarannya guru 

menggunakan metode ceramah disertai tanya jawab. Permasalahan yang muncul 

adalah rendahnya motivasi belajar siswa terhadap materi pelajaran, yang ditandai 

dengan beberapa hal berikut ini; dari awal proses pembelajaran itu siswa terlihat 

kurang bersemangat/kurang ada gairah untukn menerima pelajaran dari guru, hal ini 

nampak dari banyak siswa yang tidakn membawa buku paket (27,27% siswa tidak 

membawa buku paket) dan tidak mengerjakan LKS yang sudah ditugaskan 

sebelumnya, jadi siswa tidak siap untukn menerima pelajaran. Saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung siswa juga tidakn berkonsentrasi dalam menerima 



penjelasan dari guru, yang terlihat adalah siswa tidak siap apabila mendapat 

pertanyaan dari guru, ketika guru meminta siswa untuk melakukan sesuatu maka guru 

itu harus memberikan instruksi berkali-kali baru kemudian siswa melakukan apa yang 

diinstruksikan guru tersebut, selama proses belajar juga sama sekali tidak ada siswa 

yang bertanya (0%). 33,33% siswa bahkan mengobrol dengan teman dan melakukan 

aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran saat proses pembelajaran 

berlangsung. Selama proses pembelajaran hanya ada 1 siswa saja (3,03% siswa) yang 

bersedia untuk maju ke depan mengerjakan soal yang diberikan guru dengan 

diperintah. 

Sementara itu siswa juga nampak kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, hanya terdapat 18,18% siswa yang menjawab pertanyaan dari 

guru dengan sukarela, sedangkan yang menjawab pertanyaan dari guru dengan 

diperintah terdapat 57,57% siswa. Nilai belajar biologi siswa juga masih rendah, pada 

nilai ulangan harian siswa untuk kompetensi dasar mendeskripsikan system peredaran 

darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan hanya terdapat 4 siswa saja 

yang lulus batas tuntas, jadi hanya 12,12% saja. Sedangkan untuk nilai rata-rata 

kelasnya yakni 40,50 (Lampiran, halaman 159). 

Identifikasi lebih lanjut menunjukan masih kurangnya penggunaan metode 

pembelajaran yang bervariasi oleh guru, disebabkan tuntutan materi dalam kurikulum 

yang menuntut guru untuk menyampaikan semua materi. Serta guru cenderung belum 

menggunakan media inovatif yang menarik minat belajar siswa. Keberhasilan suatu 

proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu media 

pengajaran dan strategi mengajar yang digunakan guru. Kedua aspek ini saling 

berkaitan. Pemilihan salah satu strategi pembelajaran tertentu akan mempengaruhi 

jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas 

dan respons yang diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung, dan 

konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa.  Meskipun demikian, dapat 

dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan 

belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 



Pemakaian media pembelajaran diharapkan dapat membangkitkan motivasi 

(rangsangan) kegiatan belajar serta keinginan dan minat yang baru dalam diri siswa. 

Penggunaan media pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan/isi pelajaran. Salah satu media pengajaran yang 

dapat diterapkan yakni penggunaan media Interactive Audio Visual Instruction dalam 

kegiatan pembelajaran. Media Interactive Audio Visual Instruction dapat 

menggambarkan suatu obyek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau 

suara yang sesuai. Kemampuan media Interactive Audio Visual Instruction dalam 

melukiskan gambar hidup dan suara memberinya daya tarik sendiri. Penggunaan 

media Interactive Audio Visual Instruction ini akan melibatkan indera penglihatan 

dan pendengaran siswa sekaligus sehingga diharapkan siswa dapat mengerti, 

memahami dan mempertahankan informasi yang diperoleh dalam ingatan dengan 

lebih mudah. 

Selain pemakaian media pengajaran, adanya variasi metode maupun strategi dalam 

mengajar juga akan membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan tidak 

membosankan. Sebagian besar guru masih menggunakan metode yang sama yaitu 

metode konvesional dalam menyampaikan setiap materi pelajaran. Dalam metode 

konvensional siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran tetapi mereka hanya 

mendengar dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Hal ini akan membuat 

siswa bosan dan dapat mematikan semangat belajar mereka sehingga akan 

menyebabkan prestasi belajar mereka turun. 

Salah satu variasi dalam pembelajaran ialah melalui pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pengajaran yang 

menekankan pada keaktifan siswa untuk mengkontruksi (membentuk, menyusun) 

pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan pengetahuan yang baru dipelajarinya. 

Dalam pendekatan pembelajaran ini, siswa diarahkan untuk menggunakan konsep-

konsep/pengetahuan yang telah diperolehnya dan konsep-konsep/pengetahuan yang 

baru dipelajarinya untuk kemudian menyusun menjadi pengetahuan tersendiri. Pada 

konstruktivisme, kegiatan belajar adalah kegiatan aktif, dimana pelajar membangun 

sendiri pengetahuannya. Pelajar mencari arti sendiri apa yang mereka pelajari. Ini 

merupakan proses menyesuaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir 

yang telah ada dalam pikiran mereka. 



Salah satu strategi pembelajaran yang termasuk ke dalam strategi konstruktivisme 

yakni strategi metakognitif. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk 

meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku. 

Apabila kesadaran ini terwujud seseorang dapat mengarahkan pemikirannya dengan 

merancang, memantau, dan menilai apa yang dipelajari. Inti strategi ini adalah 

membantu mengatasi kesulitan belajar siswa dengan mengembangkan proses 

berfikirnya, mengembangkan kemampuan memilih, menggunakan, serta memonitor 

strategi-strategi belajar yang cocok dengan gaya belajar mereka sendiri dalam situasi 

belajar yang dihadapi. 

Bertolak dari latar belakang masalah yang diuraian diatas, maka dirumuskan judul 

penelitian sebagai berikut: 

“PENINGKATAN MOTIVASI DAN KETUNTASAN BELAJAR BIOLOGI 

MELALUI PENGGUNAAN STRATEGI METAKOGNITIF DISERTAI MEDIA 

INTERACTIVE AUDIO VISUAL INSTRUCTION PADA SISWA KELAS VIII E 

SMP NEGERI 1 JATEN TAHUN PELAJARAN 2010/2011” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : “Apakah penggunaan strategi Metakognitif disertai media 

Interactive Audio Visual Instruction dapat meningkatkan motivasi dan ketuntasan 

belajar biologi siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Jaten tahun pelajaran 2010/2011?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Jaten tahun 

pelajaran 2010/2011 melalui penggunaan strategi Metakognitif disertai media 

Interactive Audio Visual Instruction. 

2. Meningkatkan ketuntasan belajar biologi siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 

Jaten tahun pelajaran 2010/2011 melalui penggunaan strategi Metakognitif 

disertai media Interactive Audio Visual Instruction. 

 



D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk :  

1. Memberikan masukan bagi dunia pendidikan dalam pemilihan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. 

2. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Metakognitif disertai media Interactive Audio Visual 

Instruction dalam meningkatkan motivasi belajar dan ketuntasan belajar 

biologi siswa. 

3. Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi. 

4. Bahan referensi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian 

yang sejenis. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan strategi Metakognitif disertai media Interactive Audio Visual 

Instruction mampu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 1 Jaten tahun pelajaran 2010/2011. 

2. Penggunaan strategi Metakognitif disertai media Interactive Audio Visual 

Instruction mampu meningkatkan ketuntasan belajar biologi siswa VIII E 

SMP Negeri 1 Jaten tahun pelajaran 2010/2011. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini secara teoretis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan motivasi belajar dan ketuntasan belajar biologi siswa di SMP Negeri 

1 Jaten. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses pembelajaran 

kompetensi dasar mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi 

energi pada pada tumbuhan hijau sub pokok bahasan fotosintesis dalam rangka 

meningkatkan motivasi belajar dan ketuntasan belajar biologi serta memberikan 

alternatif dalam memilih sistem pembelajaran untuk meningkatkan motivasi 

belajar dan ketuntasan belajar biologi siswa. 

 

C. SARAN 

1. Kepada guru 

a.  Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

sehingga mampu membagi waktu proses pembelajaran dengan baik. 



b. Guru hendaknya lebih mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan 

digunakan saat proses pembelajaran. 

c. Guru hendaknya lebih meningkatkan penggunaan teknik-teknik 

memotivasi siswa agar siswa dapat termotivasi secara konstan. 

2. Kepada Sekolah 

a. Perlu adanya peningkatan pemanfaatan secara maksimal fasilitas dan media 

pembelajaran yang tersedia di sekolah untuk menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran biologi. 

b. Perlu adanya peningkatan pelatihan terhadap guru dalam menerapkan 

pembelajaran yang inovatif. 

3. Kepada siswa 

a. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru 

dengan seksama mengenai pembelajaran biologi melalui strategi 

metakognitif disertai media interactive audio visual instruction agar 

kegiatan pembelajaran berlangsung secara efektif 

b. Siswa hendaknya lebih menyadari akan kekurangan dan kelebihan 

masingmasing saat melaksanakan strategi metakognitif dan 

mengungkapkannya dengan jujur. 

c. Siswa hendaknya melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat saat 

pelaksanaan strategi metakognitif agar diperoleh hasil sesuai dengan target 

yang ingin dicapai. 

4. Kepada peneliti lain 

a. Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penggunaan strategi 

metakognitif disertai media interactive audio visual instruction dapat 

meningkatkan motivasi dan ketuntasan belajar biologi. 

b. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lain hendaknya 

memperhatikan penerapan tindakannya terkait dengan alokasi waktu 

mengajar mengingat penggunaan strategi metakognitif disertai media 

interactive audio visual instruction membutuhkan waktu yang cukup lama.  


