
 

INTEGRASI PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL INSTRUCTION 

DENGAN METODE KERJA KELOMPOK PADA STRATEGI 

PEMBELAJARAN ACTIVE KNOWLEDGE SHARING  

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS  

PEMBELAJARAN BIOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

 

 

 

OLEH: 

MUFIDA NOFIANA  

K4307038 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2011 

 

  



ABSTRAK 

Mufida Nofiana. INTEGRASI PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL 

INSTRUCTION DENGAN METODE KERJA KELOMPOK PADA STRATEGI 

PEMBELAJARAN ACTIVE KNOWLEDGE SHARING UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI. Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, September 2011.  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi 

ditinjau dari aspek iklim kelas, sikap siswa, dan motivasi belajar pada siswa kelas 

VIII G SMP Negeri 12 Surakarta tahun pelajaran 2010 / 2011.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan langkah-langkah 

penelitian terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan 

data penelitian menggunakan angket, observasi, dan wawancara. Penelitian ini 

menggunakan validitas data berupa teknik triangulasi data. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis deskriptif.  

Tindakan penelitian dilakukan sebanyak dua siklus. Hasil siklus I 

menjelaskan bahwa untuk data observasi rata-rata indikator iklim kelas sebesar 

66,36%, sikap siswa 61,29%, dan motivasi belajar siswa 64,52%. Untuk angket, rata-

rata indikator iklim kelas sebesar 74,11%, sikap siswa 75,75%, dan motivasi belajar 

73, 26%. Hasil siklus II menjelaskan bahwa untuk data observasi rata-rata indikator 

iklim kelas 82,49%, sikap siswa 82,95%, dan motivasi belajar siswa 80,00%. Untuk 

angket, rata-rata indikator iklim kelas sebesar 78,86%, sikap siswa 80,27%, dan 

motivasi belajar 78,48%. Selain dari lembar observasi dan angket juga dilakukan 

wawancara untuk mengetahui hasil tindakan yang dilakukan terhadap kualitas 

pembelajaran siswa. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa lebih 

termotivasi mengikuti pembelajaran saat pelaksanaan tindakan, selain itu sikap siswa 

juga lebih positif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan menjadikan iklim kelas 

menjadi lebih kondusif saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah integrasi penggunaan media Audio Visual Instruction dengan 

metode kerja kelompok pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran biologi ditinjau dari aspek iklim kelas, sikap 

siswa, dan motivasi belajar pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 12 Surakarta tahun 

pelajaran 2010 / 2011.  

Kata kunci : media Audio Visual Instruction, metode kerja kelompok, strategi 

pembelajaran Active Knowledge Sharing, kualitas pembelajaran biologi.   



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Proses pembelajaran di dalam kelas merupakan bagian yang sangat penting dari 

pendidikan. Pembelajaran di dalam kelas yang bermutu tentu akan membuahkan hasil 

lebih baik. Dalam hal ini guru memiliki peran yang sangat besar dalam 

mengorganisasi kelas sebagai bagian dari proses pembelajaran dan siswa sebagai 

subjek yang sedang belajar. 

Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 

lingkunganya. Belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu tanda 

belajar pada seseorang adalah perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang 

disebabkan perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya. Belajar 

pada hakekatnya merupakan suatu proses kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. 

Kualitas pembelajaran siswa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. 

Fakstor eksternal yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah kinerja guru 

dalam kelas, fasilitas pembelajaran dalam kelas serta iklim kelas. Sedangkan faktor 

internal yang mempengaruhi antara lain: sikap siswa, dan motivasi belajar siswa. 

Hasil observasi peneliti di kelas VIII G SMP Negeri 12 Surakarta menunjukkan guru 

biologi kelas VIII G telah memiliki kemampuan pengorganisasian pelajaran yang 

cukup baik. Selain guru tersebut telah tersertifikasi, guru juga telah melakukan variasi 

metode pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan 

guru, metode pembelajaran yang sering digunakan dalam mengajar adalah metode 

ceramah, tanya jawab, diskusi informasi, CTL (Contextual Teaching Learning) dan 

praktikum.  

Aspek fasilitas pembelajaran yang mempengaruhi antara lain: ukuran ruang kelas, 

luas ruang kelas, suhu udara, cahaya, suara, dan media pembelajaran. Fasilitas 

pembelajaran di kelas VIII G sudah cukup baik. Lingkungan fisik kelas sudah cukup 

nyaman, pencahayaan juga sudah cukup, ukuran ruang kelas sudah nyaman dihuni 

oleh 31 siswa, jarak pandang siswa yang duduk di palinelakang terhadap papan tulis 

sekitar 6 meter, sehingga siswa tidak terlalu sulit untuk melihat tulisan di papan tulis. 

Media dan alat pembelajaran yang ada di kelas berupa papan tulis (white board) dan 



board marker. Fasilitas penunjang yang digunakan guru adalah ruang multimedia dan 

laboratorium. Ruang multimedia terdapat LCD dan komputer yang dapat digunakan 

untuk menunjang pembelajaran sedangkan di laboratorium terdapat alat-alat yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan praktikum. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru ternyata guru tidak selalu memanfaatkan fasilitas penunjang 

pembelajaran yang disediakan, hal ini disebabkan karena ruang fasilitas penunjang 

yang masih terbatas dan waktu pembelajaran biologi juga terbatas. 

Aspek yang mempengaruhi iklim kelas antara lain: perhatian dan minat siswa, 

suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran 

yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna. Observasi di kelas VIII G 

saat pelaksanaaan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada hari Selasa 

tanggal 18 Januari 2011 menunjukkan minat siswa terhadap pelajaran biologi rendah. 

Hal ini dilihat pada 20 menit pertama waktu pembelajaran dari 31 siswa di kelas 

terdapat 24 siswa (77,4%) yang memperhatikan penjelasan guru, pada 20 menit kedua 

waktu pembelajaran terdapat 19 siswa (61,29%) yang memperhatikan pelajaran, pada 

20 menit ketiga hanya terdapat 10 siswa (32,26) yang memperhatikan pelajaran, dan 

pada 20 menit terakhir waktu pembelajaran guru memberikan tugas untuk 

mengerjakan LKS tetapi sebagian besar siswa tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. Hasil observasi menunjukkan hanya terdapat 10 siswa (32,26%) yang 

menyelesaikan tugas dengan baik . Selama proses pembelajaran yang berlangsung 

banyak siswa yang melakukan aktivitas negatif seperti terdapat 6 siswa (19,35%) 

mengobrol sendiri; 3 siswa (9,67%) mengantuk; dan terdapat 9 siswa (29,03%) yang 

membuat gaduh. Hal ini menunjukkan iklim pembelajaran yang berlangsung kurang 

kondusif yang ditandai dengan kurangnya minat dan perhatian terhadap pelajaran dan 

suasana kelas yang ramai dan tidak kondusif. 

Hasil wawancara antara peneliti dengan siswa setelah pelaksanaan pembelajaran 

menunjukkan sebagian siswa tidak terlalu menyukai pelajaran biologi, siswa sering 

bosan saat pembelajaran biologi berlangsung dan sering tidak memperhatikan saat 

guru menyampaikan pelajaran. Minat dan perhatian berkaitan dengan motivasi 

belajar. Minat merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

Minat yang rendah akan menyebabkan motivasi belajar siswa rendah. Motivasi yang 

rendah terlihat dari kurangya ketertarikan siswa pada pembelajaran biologi, 



kurangnya semangat dalam belajar yang ditandai dengan kurangnya partisipasi siswa 

dalam pembelajaran, kurangnya ketekunan dan keuletan dalam mengerjakan tugas, 

serta kurangnya kemauan untuk memecahkan masalah. 

Pengamatan pada hari Selasa 25 Januari 2011 saat pelaksanaan materi jaringan 

transport pada tumbuhan menunjukkan ketika guru memberikan tugas untuk 

mengerjakan LKS hanya terdapat 20 siswa (64,52%) yang mau mengerjakan LKS 

dengan sungguh-sungguh dan 12 siswa (38,70%) terlihat berdiskusi dengan temanya. 

Ketika dilakukan wawancara antara peneliti dengan siswa ternyata siswa tidak pernah 

ke perpustakaan untuk mendalami materi biologi, selama ini sumber belajar yang ada 

hanya berasal dari buku paket dan LKS dari guru. Ketika diminta untuk 

menyelesaikan tugas atau berdiskusi tentang suatu masalah, mereka mengerjakan 

tugas tersebut hanya seadanya dan lebih memilih menunggu guru membahasnya di 

kelas. Hal ini menunjukkan siswa kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan 

memecahkan masalah dalam pembelajaran. 

Pengamatan terhadap aspek sikap siswa dalam kualitas pembelajaran ditunjukkan 

dengan indikator antara lain hasrat ingin tahu, fleksibel dalam berpikir dan bertindak, 

memiliki pikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan atau kehidupan. Berdasarkan 

pangamatan ketika guru mengajukan pertanyaan pada siswa terlihat hanya siswa 

tertentu saja yang memperhatikan dan berani menjawab pertanyaan tersebut. 3 siswa 

(9,67%) yang mau menjawab pertanyaan dengan sukarela, 1 siswa (3,23%) menjawab 

pertanyaan dengan diperintah guru, 2 siswa (6,45%) mau menyanggah dan 

menaggapi jawaban temannya, sedangkan 26 siswa lain (83,87%) terlihat ramai 

sendiri dan tidak memperhatikan jawaban temanya. Ketika siswa diberi kesempatan 

untuk bertanya, tidak satu pun siswa yang mengajukan pertanyaan, siswa memilih 

diam dan menunggu guru member penjelasan berikutnya. Hasil observasi ini 

menunjukkan masalah yang timbul di kelas adalah siswa kurang aktif dan kurang 

kritis dalam kegiatan pembelajaran. Ketidakaktifan siswa dan kurang kritisnya siswa 

terlihat dari partisipasi yang kurang selama proses pembelajaran baik dalam 

menjawab pertanyaan dari guru, mengajukan pertanyaan, menanggapi pendapat 

teman, maupun memberikan pendapat tentang masalah yang ada dalam kegiatan 

pembelajaran. 



Berdasarkan uraian di atas terlihat pada kelas ini kualitas pembelajaranya masih 

rendah, meskipun guru telah melakukan variasi pembelajaran tetapi siswa belum aktif 

dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran merupakan suatu keadaan yang 

mendorong siswa untuk aktif belajar dan mempertahankan kondisinya agar tetap 

dalam keadaan siap menerima pelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta 

didik terlihat aktif, baik fisik, mental, maupun social dalam proses pembelajaran, di 

samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, 

dan rasa percaya pada diri sendiri (Enco Mulyasa, 2006:101). 

Untuk mengatasi permasalahan di atas dapat dilakukan dengan intergrasi 

penggunaan strategi dan media yang tepat. Strategi pembelajaran Active Knowledge 

Sharing (saling tukar pengetahuan) merupakan suatu strategi pembelajaran aktif 

dimana peserta didik dalam kelompok saling bertukar pengetahuan untuk 

memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Dengan strategi ini 

peserta didik diharapkan dapat bertukar informasi dengan cara berdiskusi antar siswa 

dalam satu kelompok maupun siswa dengan kelompok lain. Strategi ini dapat 

membawa siswa untuk siap belajar materi pelajaran dengan cepat juga digunakan 

untuk melihat tingkat kemampuan peserta didik di samping untuk membentuk 

kerjasama tim. Dengan kata lain strategi ini diprediksi mampu meningkatkan 

keaktifan berdiskusi siswa serta kemampuan berpikir peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Media Audio Visual Instruction merupakan salah satu media pembelajaran yang 

berupa rekaman video yang dibuat dalam bentuk interaktif. Penggunaan media Audio 

Visual Instruction diharapkan akan meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran 

biologi sehingga mampu memotivasi siswa dalam belajar biologi. Pembelajaran 

dengan menggunakan media ini akan dioptimalkan dengan melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran melalui kerja kelompok di laboratorium. Integrasi 

penggunaan media dengan kerja kelompok diharapkan akan meningkatkan 

pengalaman belajar siswa sehingga siswa lebih lama dalam mengingat sebuah 

informasi, dengan melibatkan siswa secara aktif maka siswa tidak hanya sekedar 

melihat dan mendengar saja tetapi juga membuktikan kebenaran informasi sehingga 

informasi yang diterima menjadi lebih konkret. Metode kerja kelompok yang 



digunakan merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan strategi 

pembelajaran Active Knowledge Sharing yang diterapkan oleh guru. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu dilakukan penelitian tentang 

kualitas pembelajaran biologi di kelas VIII G terutama dari aspek iklim kelas, sikap 

siswa, dan motivasi belajar. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran biologi di kelas VIII G SMP Negeri 12 Surakarta tahun 

pelajaran 2010/ 2011. 

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka dalam hal ini penulis 

mengambil judul penelitian: “INTEGRASI PENGGUNAAN MEDIA AUDIO 

VISUAL INSTRUCTION DENGAN METODE KERJA KELOMPOK PADA 

STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE KNOWLEDGE SHARING UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : “ Apakah integrasi penggunaan media Audio Visual Instruction 

dengan metode kerja kelompok pada strategi pembelajaran Active Knowlegde Sharing 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran biologi ditinjau dari aspek iklim kelas, 

sikap siswa, dan motivasi belajar siswa kelas VIII G SMP Negeri 12 Surakarta tahun 

pelajaran 2010 / 2011? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi 

ditinjau dari aspek iklim kelas, sikap siswa, dan motivasi belajar melalui integrasi 

penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja kelompok pada 

strategi pembelajaran Active Knowlegde Sharing pada siswa kelas VIII G SMP 

Negeri 12 Surakarta tahun pelajaran 2010 / 2011. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi guru 



a. Memberikan variasi pembelajaran pada guru melalui intergrasi penggunaan 

media Audio Visual Instruction dengan metode kerja kelompok pada strategi 

pembelajaran Active Knowledge Sharing ; 

b. Memberikan solusi pada guru terhadap permasalahan yang ada di dalam kelas 

melalui integrasi penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode 

kerja kelompok pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing.  

2.  Bagi siswa 

1. Meningkatkan iklim kelas menjadi lebih kondusif melalui 

integrasipenggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja 

kelompokpada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing; 

2. Meningkatkan sikap positif siswa dalam pembelajaran biologi melalui 

integrasi penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja 

kelompok pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing; 

3.  Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi melalui 

integrasi penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja 

kelompok pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing. 

3. Bagi institusi 

a. . Meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di sekolah melalui integrasi 

penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja kelompok 

pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing; 

b. Memberikan pemikiran terhadap permasalahan yang ada melalui integrasi 

penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja kelompok 

pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Integrasi penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja 

kelompok pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing mampu 

meningkatkan iklim kelas VIIIG SMP Negeri 12 Surakarta tahun pelajaran 

2010/2011 menjadi lebih kondusif. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang 

terlihat aktif saat proses pembelajaran, tidak membuat gaduh, taat pada aturan 

yang diterapkan oleh guru, dan tidak saling mencela saat melakukan diskusi 

dengan teman. 

2. Integrasi penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja 

kelompok pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing mampu 

meningkatkan sikap siswa VIIIG Negeri 12 Surakarta tahun pelajaran 

2010/2011 menjadi lebih positif. Siswa lebih disiplin dalam mengikuti 

pembelajaran dan menghargai pendapat orang lain, selain itu lebih kritis 

dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

3. Integrasi penggunaan media Audio Visual Instruction dengan metode kerja 

kelompok pada strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa VIIIG Negeri 12 Surakarta tahun 

pelajaran 2010/2011 menjadi lebih meningkat. Hal ini dibuktikan dari siswa 

yang berminat terhadap pelajaran, tekun dan ulet menghadapi kesulitan, 

senang mencari dan menyelesaikan masalah dalam pelajaran. 

 

B. IMPILKASI 

1. Impilkasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi bagi 

pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan kualitas pembelajaran biologi di SMP Negeri 12 Surakarta. 

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 kualitas pembelajaran biologi serta memberikan 

alternatif dalam memilih strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa. 

 

C. SARAN 

1. Kepada siswa 

a. Siswa hendaknya mengembangkan kekompakan dan kemandirian untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sehingga iklim kelas mampu 

lebih kondusif. 

b. Siswa hendaknya menaati peraturan yang diterapkan sekolah maupun yang 

telah disepakati bersama sehingga iklim kelas mampu lebih kondusif.  

c. Siswa hendaknya mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab 

sehingga mampu meningkatkan sikap siswa menjadi lebih kondusif. 

d. Siswa hendaknya mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan 

pendapat atau menanggapi pendapat dari siswa lain sehingga pembelajaran 

berlangsung menarik dan menyenangkan. 

2. 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 tegas dalam mengarahkan siswa agar siswa tidak 

terlalu lama dalam melaksanakan praktikum. 

3. Kepada peneliti lain 

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

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penggunaan media Audio 

Visual Instruction dengan metode kerja kelompok pada strategi 



pembelajaran Active Knowledge Sharing dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran biologi. 

b. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lain hendaknya 

memperhatikan penerapan tindakannya terkait dengan alokasi waktu 

mengajar mengingat penerapan integrasi penggunaan Audio Visual 

Instruction dengan metode kerja kelompok pada strategi pembelajaran 

active Knowledge Sharing membutuhkan waktu yang cukup lama. 


