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ABSTRAK 
 

Lilis Rahmawati. PENAMBAHAN MEDIA BELAJAR PADA 

KOMPETENSI DASAR KEDUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS XI SMA N 7 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 

2007. 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui pengaruh penambahan 

pengalaman belajar terhadap hasil belajar pada kompetensi dasar sistem ekskresi.             

2) Mengetahui hasil dari proses pembelajaran siswa pada kompetensi dasar sistem 

ekskresi. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasi experimental 

reseach). Populasi adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 7 Surakarta Tahun 

Ajaran 2006/2007, sebanyak tiga kelas. Sampel diambil dengan teknik cluster 

random sampling sejumlah dua kelas yaitu kelas eksperimen, dan kelas kontrol.  

Data penelitian ini berupa hasil belajar biologi siswa yang meliputi ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotorik. Hasil belajar biologi ranah kognitif 

diperoleh dengan teknik tes yang berupa tes objektif, sedangkan ranah afektif dan 

ranah psikomotorik diperoleh dengan angket dan observasi secara langsung. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi satu jalan dan 

dilanjutkan dengan analisis komparasi ganda menggunakan metode scheffe.  

Hasil penelitian didapatkan bahwa 1) Ada pengaruh penambahan 

pengalaman belajar terhadap hasil belajar biologi siswa. 2) Pencapaian hasil 

belajar biologi siswa pada ranah psikomotor lebih tinggi daripada ranah kognitif, 

dan afektif.   

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Biologi merupakan bagian dari materi yang diajarkan di 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan dari pengajaran materi biologi pada 

SMA terdapat didalam kurikulum 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

menuntut siswa diposisikan sebagai pusat perhatian dalam proses Kegiatan 

Belajar Mengajar. Kegiatan belajar mengajar di kelas tidak hanya ditentukan oleh 

strategi yang digunakan, melainkan juga oleh peranan dalam menggunakan 

pengalaman belajar. Pengalaman Belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan 

belajar mengajar dimana dalam rangkaian kegiatan tersebut terdapat hubungan 

antara siswa dengan semua kegiatan yang terjadi dalam proses KBM.  

Pembelajaran adalah proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, 

di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar 

sebagai bahan kajian. Cara pembelajaran yang ditempuh disesuaikan dengan 

tujuan yang berfungsi untuk menguraikan suatu bahan atau materi supaya mudah 

dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan belajar mengajar, dalam 

pembelajaran biologi masih dengan ceramah dan kegiatannya lebih berpusat pada 

guru. Aktifitas siswa dapat dikatakan hanya mendengarkan penjelasan guru dan 

mencatat hal-hal yang dianggap penting. Guru menjelaskan tanpa pemberian 

pengalaman belajar sehingga akibatnya proses pemahaman siswa sangat sedikit. 

Selama KBM guru dituntut untuk menggunakan pengalaman belajar yang 

bervariasi.  

Setiap pokok bahasan dalam materi pelajaran mempunyai karakteristik 

masing-masing, yang memerlukan pengalaman belajar yang sesuai dengan materi. 

Penguasaan materi dapat ditinjau dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Aspek 

kognitif berkenaan dengan penguasaan pengetahuan baru dan penambahan 

pengetahuan yang telah ada. Aspek afektif berkenaan dengan pengembangan 



sikap dan minat yang telah dimiliki, sedangkan aspek psikomotorik berhubungan 

dengan penguasaan ketrampilan baru atau penyempurnaan ketrampilan yang telah 

dimiliki.  

Pengalaman belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan siswa 

secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Selain itu dengan adanya 

penambahan pengalaman belajar juga diharapkan akan menimbulkan kreatifitas 

dan motivasi dalam pembelajaran. 

Penggunaan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara fisik dan 

mental mengakibatkan penguasaan aspek secara psikomotorik. Data dan analisa 

yang diperoleh menambah penguasaan dibidang kognitif. Penggunaan semua 

indra dalam KBM mengakibatkan perkembangan sikap atau afektif. 

Bertolak dari latar belakang diatas penelitian ini berjudul 

”PENAMBAHAN MEDIA BELAJAR PADA KOMPETENSI DASAR 

KEDUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI IPA 

SEMESTER  GENAP SMA NEGERI 7 SURAKARTA’’ 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas timbul masalah yang dapat di 

identifikasi  sebagai berikut : 

1. Kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai pengalaman belajar 

2. Sistem pembelajaran selama ini masih berpusat pada guru. 

3. Adanya tuntutan penguasaan kompetensi dasar pada kurikulum 2004  

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari uraian diatas agar penelitian tidak menyimpang jauh dari tujuan maka 

penelitian ini di batasi 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Semester II SMA N 7 Surakarta 

Tahun Ajaran 2006/2007 

 

 



 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Kompetensi Dasar yang dimaksud adalah mendiskripsikan sistem Ekskresi  

2. Penggunaan media charta dan model sesuai dengan yang diajarkan 

3. Penambahan pengalaman belajar dibatasi pada pemberian metode eksperimen, 

diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab serta pengunaan charta, model, alat, dan 

bahan untuk praktikum. 

4. Pemahaman konsep dan hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, secara umum 

permasalahan yang akan diupayakan dalam penelitian ini adalah : “Apakah  

penambahan pengalaman belajar dapat meningkatkan daya serap siswa kelas XI 

IPA pada kompetensi dasar mendiskripsikan materi melalui sistem Ekskresi”.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pemahaman materi dengan penambahan pengalaman belajar pada kompetensi 

dasar sistem Ekskresi.  

2. Mengetahui hasil dari proses pembelajaran siswa pada kompetensi dasar 

sistem ekskresi. 

 

F. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian dapat diharapkan  

1. memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan 

peningkatan mutu proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi. 

2. Dapat mencari alternative media pelajaran yang tepat dan mampu memusatkan 

perhatian siswa guna meningkatkan pemahaman siswa. 

3. Memberikan masukan pada guru dalam meningkatkan pengalaman belajar. 



 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Hasil Penelitian dapat disimpulkan : 

1. Penambahan charta, praktikum, demonstrasi, diskusi dan tanya jawab belajar 

bisa meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

2. Pencapaian hasil belajar biologi siswa tertinggi ditunjukkan oleh ranah 

psikomotorik (18.491) kemudian ranah kognitif (8.399)  dan afektif (5.909) . 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

a. Penambahan pengalaman belajar dapat memotivasi guru dalam 

mengembangkan kegiatan belajar mengajar agar tercipta proses belajar yang 

kondusif sehingga hasil belajar biologi meningkat baik ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

b.  Penambahan pengalaman belajar dalam pembelajaran biologi dapat menambah 

pengetahuan guru dan murid tentang berbagai variasi pengalaman belajar dan 

kegiatan belajar mengajar sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian 

selanjutnya. 

2. Implikasi Praktis 

a.   Penambahan pengalaman belajar dalam pembelajaran biologi dapat menjadi 

pertimbangan guru karena kegiatan belajar mengajar berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari yang disesuaikan dengan materi pelajaran. 

b.  Penambahan pengalaman belajar ini dapat menjadi pertimbangan guru sebagai 

alternatif agar hasil belajar siswa dapat maksimal. 



 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran-saran yang berkaitan dengan 

penelitian yaitu : 

1. Kepada Siswa 

Siswa hendaknya mempersiapkan diri dan mengikuti pembelajaran dengan 

penambahan pengalaman belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa. 

2. Kepada Guru 

a.   Dalam proses belajar mengajar hendaknya guru memilih kegiatan yang sesuai 

dengan materi pelajaran. Guru diharapkan menggunakan variasi pengalaman 

belajar yang dapat mengikutsertakan keaktifan siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung. 

b.  Penambahan pengalaman belajar hendaknya disesuaikan dengan karakteristik 

materi pelajaran. 

3. Kepada Para Peneliti 

Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas penambahan pengalaman 

belajar. 

 

 

 

 

 

 


