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ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa SMA 2 Karanganyar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 
menggunakan Randomized Control Only Design. Variabel bebas berupa media video 
pembelajaran dan variabel terikat adalah hasil belajar biologi siswa. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas X semester genap SMA Negeri 2 Karanganyar 
tahun pelajaran 2010/2011. Sampel penelitian adalah siswa kelas X.6 sebagai 
kelompok kontrol dan siswa kelas X.5 sebagai kelompok eksperimen. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster Random Sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes untuk hasil belajar 
ranah kognitif serta lembar observasi untuk hasil belajar ranah afektif dan 
psikomotor. Teknik analisis data dengan menggunakan uji t 2 sampel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media video pembelajaran 
berpengaruh nyata terhadap hasil belajar ranah kognitif dan ranah psikomotor tetapi 
tidak berpengaruh meningkatkan hasil belajar ranah afektif siswa kelas X SMA 
Negeri 2 Karanganyar. 
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“TEST LEAD LEVELS IN THE LEAVES OF MAHOGANY AS A MEDIA OF 

LEARNING (VIDEO) ON THE SUBJECT OF AIR 

POLLUTION IN THE SMA NEGERI 2 

KARANGANYAR” 

 
 

Chrisnia Octovi* 
ABSTRACT 

 
This research aims was to find out the use of video as media learning toward 

the students  achievement of the class X at SMA Negeri 2 Karanganyar.  
This study was a quasi-experimental studies which use Randomized Control-

Group Only Design. The independent variable in this research is video as media 
learning and the dependent variable  was biology students’ achievement. The 
population of the study was the entire students of X second semester classes SMA 
Negeri 2 Karanganyar 2010/2011 school year. The sample of the study was the 
students of X.6 class as the control group and the students of X.5 class as the 
experiment group. The sample was taken by using Cluster Random Sampling 
method. The data are collected by using test for cognitive achievement and the 
observation methods was used to find out the learning effectivity and psychomotor 
domain. The technique of  data analysis by using t-test. 

The result shows the use of video as media learning was significantly 
influences the students’ achievement in cognitive and psychomotor aspect, but did 
not give effects improve the affective  achievement  of class X  at  SMA Negeri 2 
Karanganyar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hasil belajar biologi merupakan tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran. 

Rendahnya hasil belajar siswa pada materi pelajaran biologi dapat dilihat dari nilai 

siswa yang masih banyak berada dibawah batas ketuntasan minimal. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembelajaran biologi masih berpusat 

pada guru, kurangnya penggunaan media dan menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurang aktif dan kurang 

memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru, hal ini dimungkinkan karena peserta 

didik kurang tertarik pada pelajaran biologi yang diberikan oleh guru dan tidak ada 

motivasi belajar bahkan siswa menjadi enggan berpikir dan enggan mengikuti 

pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk mencapai batas ketuntasan belajar siswa 

dapat dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya dengan penggunaan media yang 

tepat untuk mengatasi rendahnya hasil belajar mata pelajaran biologi. Penggunaan 

media pembelajaran yang tepat dalam mengajar, diharapkan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa. Pemilihan media harus dipertimbangkan dari kecocokannya 

terhadap materi yang diajarkan serta keadaan siswa meliputi kemampuan dan waktu 

yang dimiliki.  

Media pembelajaran harus dikembangkan dan dirancang secara sistematis 

berdasarkan kebutuhan proses pembelajaran serta berdasarkan karakteristik siswa. 

Video merupakan media pembelajaran yang efisien digunakan dalam pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan video dapat mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 

Pembelajaran biologi dengan bab ekosistem dan materi pencemaran udara 

merupakan materi yang memerlukan interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungannya. Namun untuk melakukan interaksi dengan lingkungan memerlukan 

waktu, biaya dan tenaga yang banyak karena keberadaan SMA Negeri 2 Karanganyar 

yang berada di daerah yang jauh dengan kondisi udara yang tercemar. Untuk 



menagatasi keterbatasan tersebut lingkungan yang diinginkan dalam pembelajaran 

dikemas dalam sebuah video pembelajaran. Video pembelajaran diharapkan dapat 

mengefisienkan biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam pembelajaran.  

Video pembelajaran merupakan media atau alat bantu audio dan visual yang 

berisi pesan-pesan pembelajaran yang baik berupa konsep, prinsip, prosedur, teori 

aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap materi pembelajaran. 

Video pembelajaran yang digunakan harus interaktif menarik dan menyenangkan. 

Selain itu video pembelajaran ini berisikan hal-hal aktual tentang pencemaran udara.  

Perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan khususnya pencemaran 

udara dapat dijadikan alternatif sumber belajar pada pokok bahasan ekosistem. 

Konsep pembelajaran biologi yang diajarkan pada siswa Sekolah Menengah Atas 

(SMA) khususnya materi pencemaran udara tertuang dalam kompetesi dasar yang 

sudah ditetapkan yaitu: “Menjelaskan Keterkaitan Antara Kegiatan Manusia Dengan 

Masalah Kerusakan Atau Pencemaran Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan”. 

Kompetesi dasar ini menuntut siswa memiliki pengalaman belajar berupa kegiatan 

mengamati perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan kegiatan mengamati 

lingkungan sekitar yang tercemar oleh polusi udara, menganalisis upaya 

penanggulangan pencemaran. 

Indikator yang menggambarkan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar 

tersebut antara lain siswa dapat menjelaskan sumber pencemaran, siswa dapat 

menjelaskan jenis polutan yang dihasilkan, siswa dapat menjelaskan dampak dan 

siswa dapat memberikan contoh upaya penanggulangan pencemaran udara. 

Pencemaran yang terdapat di Surakarta, khususnya pencemaran udara yang 

disebabkan oleh aktifitas trasportasi yaitu pengoprasian kendaraan yang dipercepat 

atau diperlambat ternyata mengeluarkan emisi pencemaran yang meningkat. 

Berdasarkan penelitian Minarni (2003), kepadatan kendaraan bermotor disurakarta 

±187 buah per menit. Pencemaran udara tersebut belum diimbangi dengan usaha 

untuk mengendalikan pencemaran lingkungan tersebut (Purwanti 2008). Jalan di kota 

Surakarta yang padat lalu lintas diantaranya adalah jalan Slamet Riyadi. Banyaknya 



kendaraan bermotor yang lalu lalang di sekitar dan di sepanjang jalan Slamet riyadi 

menyebabkan daerah tersebut merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan 

yang berasal dari ceceran minyak pelumas, oli, bahan bakar, dan asap knalpot 

kendaraan yang berasal dari pembakaran bahan bakar yang mengandung logam berat 

khususnya Pb yang dapat mencemari lingkungan di sekitar jalan Slamet Riyadi. 

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia. Jumlah kendaraan bermotor di kota Solo sangat tinggi. Pada 

tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor di Surakarta mencapai 258.613 unit dengan 

kecenderungan pertumbuhan 7,5% per tahun (Disbub,2010). Kemacetan merupakan 

peristiwa rutin warga Kota Solo setiap hari pada jam-jam sibuk. Bertambahnya 

jumlah kendaraan akan meningkatkan penggunaan bahan bakar dan secara langsung  

meningkatkan polusi dalam udara. 

Pencemaran udara merupakan materi pembelajaran biologi yang memerlukan 

pengamatan terhadap lingkungan. SMA Negeri 2 Karanganyar yang jauh dari 

lingkungan tercemar karena sekolah tersebut tidak terdapat di dekat jalan raya 

maupun area pabrik maka siswa sulit untuk mendapatkan lingkungan sebagai 

pengamatan pencemaran udara. Untuk mengatasi hal tersebut materi pencemaran 

udara dikemas dalam bentuk video pembelajaran. Video pembelajaran diharapkan 

siswa lebih tertarik pada pembelajaran biologi karena video pembelajaran ini berisi 

tentang hal-hal aktual, real dan informatife tentang pencemaran udara sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka telah dilakukan  

penelitian dengan judul: “UJI KADAR TIMBAL PADA DAUN MAHONI 

SEBAGAI MEDIA BELAJAR (VIDEO) PADA KOMPETENSI DASAR 

PENCEMARAN DI SMA 2 KARANGANYAR“ 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat dapat 

dirumuskan permasalahan, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dengan 



menggunakan media belajar berupa video pembelajaran dengan hasil belajar siswa 

tanpa menggunakan media belajar berupa video pembelajaran? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai 

adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media video pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain 

1. Bagi Siswa 

a. Mempermudah siswa dalam meningkatkan hasil belajar, siswa merasa tertarik 

terhadap mata pelajaran Biologi dan terus termotivasi untuk mencapai 

kompetensi-kompetensi dasar lainnya. 

b. Memberikan alternatif sumber belajar yang dapat memperkaya informasi tentang 

konsep pembelajaran biologi. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan informasi terhadap guru tentang alternatif penggunaan sumber 

belajar berupa video penelitian pada materi pencemaran udara. 

b. Memberikan masukan kepada guru dalam usaha mencari media belajar yang 

tepat dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Bermanfaat untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran yang dinamis dan inovatif di lingkungan sekolah. 

 
 
 
 
 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Pada penelitian ini dihasilkan produk pengembangan berupa media video 

pembelajaran untuk pembelajaran materi Pencemaran Udara SMA kelas X. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan media video pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar dapat disimpulkan 

sebagai berikut: penggunaan media video pembelajaran memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor tetapi 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ranah afektif siswa 

kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar. 

 

B. IMPLIKASI 

Pemakaian media video pembelajaran yang dikembangkan dengan bantuan 

komputer pada mata pelajaran biologi SMA kelas X materi Pencemaran Udara 

sebagai salah satu media pembelajarran yang diharapkan dapat memfasilitasi siswa 

dalam belajar. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam memberi 

pembelajaran biologi yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif, 

menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga mampu mengoptimalkan hasil 

belajar ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

C. SARAN 

1. Penggunaan media video pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar afektif 

perlu untuk lebih dicermati. 

2. Guru mata pelajaran biologi dapat menggunakan media video pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotor siswa. 



3. Guru dapat menerapkan dan menggunakan media pembelajaran yang 

dikembangkan sebagai uji coba pada proses pembelajaran. 

 


