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ABSTRAK 

 

Fatihah Indah Rohmani. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA 

MELALUI PENAMBAHAN VARIASI PENGALAMAN BELAJAR PADA 

KOMPETENSI DASAR PERTAMA DI KELAS XI IPA SEMESTER II 

SMA NEGERI I KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2006/2007. 

Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, Agustus 2007. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh penambahan variasi 

pengalaman belajar pada kompetensi dasar: mengaitkan struktur, fungsi, proses 

dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia dan 

hewan tertentu. 2) Mengetahui besar peningkatan hasil belajar siswa melalui 

penambahan variasi pengalaman belajar. 

 Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (Quasi experimental 

reseach). Populasi adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri I Karanganyar 

Tahun Pelajaran 2006/ 2007, sebanyak enam kelas. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara cluster random sampling, sebanyak tiga kelas yaitu kelas 

eksperimen, kelas kontrol dan kelas validitas. Kelas eksperimen berjumlah 42 

siswa dan kelas kontrol berjumlah 41 siswa. Untuk memenuhi persyaratan sebagai 

sampel maka dilaksanakan uji keseimbangan kemampuan awal antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dengan uji F berpasangan. Data penelitian ini 

berupa hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif yang diperoleh dengan tes 

obyektif yang berbentuk pilihan ganda, ranah afektif diperoleh dengan angket dan 

ranah psikomotor diperoleh dengan observasi.  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Penambahan variasi 

pengalaman belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa baik kognitif, afektif, 

dan psikomotorik pada kompetensi dasar: mengaitkan struktur, fungsi, proses dan 

kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia dan hewan 

tertentu, dimana pada ranah kognitif diperoleh Fhit(0,05;1.81) = 74.705 > Ftabel(0,05;1.81) 

= 3.96, ranah afektif Fhit(0,05;1.81)= 116.039 > Ftabel(0,05;1.81) = 3.96, dan ranah 

psikomotor Fhit(0,05;1.81)= 24.516 > Ftabel(0,05;1.81) = 3.96. 2) Peningkatan hasil belajar 



Biologi pada ranah kognitif sebesar 17.63 %, ranah afektif sebesar  25.84 % dan 

ranah psikomotor sebesar 11.54 %. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Proses pembelajaran di sekolah merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam keberhasilan siswa dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM).  Banyak usaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran salah 

satunya dengan memperbaiki Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kegiatan-

kegiatan yang diberikan dapat melalui pengalaman belajar. Pengalaman tersebut 

meliputi aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan seni, 

olahraga, perilaku dan kepribadian. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara 

pada peningkatan hasil belajar yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi 

peserta didik dalam silabus. 

 Kurikulum 2004 menuntut siswa untuk belajar secara tuntas sesuai 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kompetensi merupakan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak. Kompetensi siswa yang dicapai dengan optimal menjadi tujuan dalam 

seluruh kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2004. Siswa dapat dikatakan 

kompeten apabila mencapai aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 Pencapaian aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dapat optimal jika 

kegiatan yang dilakukan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga optimal. 

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan merupakan pengalaman yang melibatkan baik 

fisik maupun mental yang dilakukan oleh siswa dalam berinteraksi dengan 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Negeri I Karanganyar 

selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar baik secara 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selama ini keaktifan siswa didominasi oleh 

Guru, sehingga siswa cenderung pasif dan hanya sekedar mendengarkan. Guru 

dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) masih konvensional dan siswa 



tidak diajak untuk melakukan suatu kegiatan selama kegiatan belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar seperti ini, siswa hanya mampu menguasai aspek kognitif 

saja, sehingga aspek afektif dan psikomotorik masih belum tercapai, karena siswa 

tidak dilibatkan dalam pengamatan, pengelompokan, pengukuran, analisis dari 

suatu fenomena dalam pengalaman belajar.  

 Tercapainya indikator dalam silabus salah satunya sangat tergantung pada 

penerapan pengalaman belajar selama proses belajar mengajar. Dengan adanya 

pengalaman belajar ini, siswa diharapkan untuk menemukan sendiri konsep ilmu 

yang akan dipelajari sehingga diharapkan dari penemuan sendiri suatu konsep 

oleh siswa selain mudah dimengerti dan diingat, juga dapat menumbuhkan 

motivasi intrinsik siswa karena siswa merasa puas atas hasil dari penemuan 

mereka. 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka penting dilakukan penelitian 

tentang pengalaman belajar dalam pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan 

hasil belajar siswa, terutama tentang biologi pada kompetensi dasar pertama. 

Kompetensi dasar pertama tersebut adalah mengaitkan struktur, fungsi, proses dan 

kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia dan hewan 

tertentu.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian sebagai berikut: 

“UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI 

PENAMBAHAN VARIASI PENGALAMAN BELAJAR PADA  

KOMPETENSI DASAR PERTAMA DI KELAS XI IPA SEMESTER II 

SMA NEGERI I KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2006/2007”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang timbul yaitu: 

1. Kurangnya penggunaan pengalaman belajar dalam proses Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) pada kompetensi dasar mengaitkan struktur, fungsi, proses 

dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia dan 

hewan tertentu.  



2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pemberian pengalaman belajar pada 

kegiatan belajar mengajar. 

3. Hasil belajar yang dimiliki siswa berkisar antara 25-50 % pada kompetensi 

dasar mengkaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem respirasi manusia dan hewan tertentu. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Sehubungan dengan adanya masalah-masalah diatas, agar tidak 

berkembang perlu dibatasi antara lain: 

1. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA semester II SMA Negeri I 

Karanganyar tahun pelajaran 2006/ 2007. 

2. Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran biologi kompetensi dasar 

pertama. Kompetensi dasar pertama tersebut adalah mengaitkan struktur, 

fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi 

manusia dan hewan tertentu, dengan indikator seperti dalam silabus. 

b. Pengalaman belajar adalah semua seperangkat yang sesuai dengan materi 

mengaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi 

pada sistem respirasi manusia dan hewan tertentu meliputi sperangkat unit 

respirometer, unit percobaan produk respirasi, unit percobaan kapasitas vital 

paru-paru, torso sistem pernapasan pada manusia, model paru-paru, model 

pernapasan dada dan perut berdasar hukum boyle, ikan, katak, kadal, burung, 

dan charta yang mendukung.  

c.  Hasil belajar siswa dibatasi pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada 

mata pelajaran biologi kompetensi dasar mengaitkan struktur, fungsi, proses 

dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia dan 

hewan tertentu. 



 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Penambahan variasi pengalaman belajar berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa baik kognitif, afektif, dan psikomotorik pada kompetensi dasar 

mengaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi 

pada sistem respirasi manusia dan hewan tertentu. 

2. Terdapat peningkatan hasil belajar Biologi pada ranah kognitif sebesar 17.63 

%, ranah afektif sebesar 25.84 % dan ranah psikomotor sebesar 11.54 %. 

B.  Implikasi 

 Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

a. Penambahan variasi pengalaman belajar dalam penelitian ini dapat 

memotivasi guru  dalam mengembangkan model, metode, dan pendekatan 

pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi agar tercipta proses 

belajar yang kondusif sehingga prestasi belajar meningkat sebagai tolok ukur 

peningkatan hasil belajar siswa baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

b. Hasil penelitian penambahan variasi pengalaman belajar ini dapat menambah 

pengetahuan bagi guru tentang  metode, model, pendekatan pembelajarn yang 

sesuai pada suatu materi sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian 

selanjutnya. 

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan guru untuk menerapkan 

penambahan variasi pengalaman belajar dalam kegiatan belajar mengajar 

sehari-hari yang disesuaikan juaga dengan materi pelajaran. 



b. Hasil penelitian penambahan variasi pengalaman belajar dapat menjadi 

pertimbangan bagi guru sebagai alternatif  variasi pembelajaran agar hasil 

belajar siswa dapat maksimal dan seimbang antara ranah konitif, afektif, dan 

psikomotor. 

C. Saran 

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

penelitian yaitu: 

1.  Kepada Siswa 

 Siswa hendaknya mempersiapkan diri dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas dengan menggunakan veriasi metode, model, serta 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar . 

2.  Kepada Guru 

a. Proses belajar mengajar hendaknya guru mampu memilih pengalaman belajar 

yang sesuai  untuk suatu materi. Guru diharapkan menggunakan metode, 

pendekatan atau model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif selama 

proses belajar mengajar. 

b. Pengalaman belajar hendaknya disesuaikan dengan karakteristik  materi 

pelajaran dan perlu dikaji bahwa satu materi tidak terbatas pada satu metode, 

model, atau satu pendekatan pembelajaran. 

3.  Kepada Pengawas Bidang Studi 

Pengawas hendaknya ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan 

penambahan variasi pengalaman belajar yang sesuai dengan materi. Sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4.  Kepada TIM MGMP SMP 

 Hendaknya dalam pembuatan soal-soal ujian maupun LKS serta buku-

buku paket pendukung pembelajaran disesuaikan dengan cakupan materi yang ada 

dalam kurikulum 2004. 

5. Kepada Para Peneliti 



 Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana efektifitas penambahan variasi 

pengalaman belajar terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

 


