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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan media 

pembelajaran (moodle)  budidaya jamur kuping terhadap hasil belajar kognitif siswa 

kelas X SMA Negeri 3Surakarta. 

 Penerapan media pembelajaran terhadap pembelajaran biologi pada kelas X 

sekolah menengah atas merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment).  

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X semester Ganjil SMA Negeri 3 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.   Sampel dari pengaruh media pembelajaran 

(moodle)  budidaya jamur kuping terhadap hasil belajar kognitif siswa terdiri dari dua 

kelas, yaitu kelas kontrol dan eksperimen.  Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan Cluster Random Sampling, yang terdiri dari dua kelas.  Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes untuk hasil belajar ranah kognitif 

dan dokumentasi.  Teknik analisis data dengan menggunakan uji t. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan  media pembelajaran 

(moodle) budidaya jamur kuping tidak berpengaruh  terhadap hasil belajar ranah 

kognitif siswa kelas X SMA Negeri 3 Surakarta.  
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ABSTRACT 

 The objective of this research is to find out the effect of the implementation 

learning media (moodle) ear mushroom cultivate of fungi subject matter towards the 

cognitive performance of the X
th

 grade students of SMA Negeri 3 Surakarta 

The implementation learning media towards biology learning in the X
th

 grade 

of senior high school was a quasi-experimental research. The population of this 

research is all of students of the Xth grade of SMA Negeri 3 Surakarta Academic year 

2011/2012. The sample of the implementation learning media (moodle) ear 

mushroom cultivate of fungi subject matter towards the cognitive performance 

consisted of two classes, i. e. control and experiment class. The sampling method 

used cluster random sampling, which consisted of two classes.  The data collecting 

technique of implementation of the research result towards the learning process of 

biology used documentation and test. The test of the hypothesis for  the 

implementation of the research result towards the learning process of biology used T 

test 

The result from the research can be concluded  that the implementation of 

learning media (moodle) are not  influential towards cognitive performance of the 

Xth
 
grade students SMA Negeri 3Surakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar oleh individu 

yang berakibat pada perubahan tingkah laku individu tersebut (Slameto, 1995: 2). 

Perubahan tingkah laku disebabkan oleh perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap.  Perubahan tingkah laku yang terjadi selama proses belajar 

menurut Arsyad (2007: 1) dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan 

lingkungan belajarnya, antara lain guru, fasilitas sekolah, dan media pembelajaran. 

Lingkungan belajar menjadi faktor penting dalam proses belajar yang tidak dapat 

diabaikan, lingkungan yang mendukung perubahan siswa dalam menerima materi 

pelajaran yang dapat mengubah pola pikir siswa terhadap pengetahuan baru yang 

diterimanya.  Idealnya lingkungan belajar yang mendukung proses belajar dengan 

baik yaitu adanya perpaduan antara guru, fasilitas sekolah, dan media pembelajaran. 

Perpaduan tersebut merupakan kecakapan dari guru untuk memanfaatkan fasilitas 

sekolah dan digunakan sebagai media pembelajaran, misalnya guru memanfaatkan 

fasilitas berupa seperangkat komputer dan koneksi internet yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran berbasis komputer. 

Lingkungan belajar yang ideal seperti yang telah disebutkan di atas dapat 

menumbuhkan motivasi siswa untuk belajardan mampu merubah tingkah laku siswa 

yang dapat diidentifikasi dari hasil belajar siswa.  Hasil belajar menurut Sudjana 

(2010: 22) merupakan kemampuan yang dimiliki tiap siswa dari hasil pengalaman 

belajar.  Hasil belajar menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam proses belajar.  

Berdasarkan pernyataan di atas bentuk pembelajaran yang dapat digunakan 

siswa adalah melalui penggunaan media pembelajaran yang diharapkan mampu 

menstimulasi siswa dalam memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran 

serta mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan.  Penggunaan media 

pembelajaran  perlu memperhatikan fasilitas yang mendukung (Rustaman, 2003: 146) 



dan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Kelengkapan fasilitas yang  

ada pada sekolah dapat menunjang kegiatan pembelajaran, kecakapan siswa, dan 

kemudahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Seperti adanya koneksi  

internet menurut Sanaky (2000: 186) di sekolah tersebut yang dapat membantu  siswa 

untuk mencari literatur yang berkaitan  dengan materi pembelajaran, dengan adanya 

koneksi internet mempermudah siswa dalam memperoleh informasi yang up to date 

sehingga siswa mendapat informasi yang menunjang dalam  proses pembelajaran 

karena informasi tidak hanya diperoleh dari guru dan buku ajar saja melainkan dari 

berbagai sumber dengan cara memanfaatkan fasilitas internet.  Tidak semua guru 

menerapkan penggunaan fasilitas internet untuk pembuatan suatu media 

pembelajaran, karena keterbatasan keterampilan guru dalam mengkreasikan media 

pembelajaran yang inovatif serta menarik. Media pembelajaran yang inovatif  

menurut Arsyad (2007: 16) dapat merangsang siswa untuk lebih termotivasi dalam 

belajar dengan adanya motivasi dalam belajar akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar diantaranya akan meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Ragam media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan antusias siswa dalam 

pembelajaran serta dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi 

pembelajaran antara lain media bebasis manusia, media bebasis cetak, media bebasis 

visual, media bebasis audio visual dan media bebasis komputer.  

Pemanfaatan fasilitas internet dapat digunakan untuk pembuatan media 

berbasis komputer salah satunya dengan moodle. Melalui penggunaan moodle sebagai 

media pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mendefinisikan objek, 

menggolongkan objek , memperkirakan hal–hal yang berpengaruh terhadap objek,  

mengelompokkan objek berdasar persamaan dan perbedaan, menganalisis pengaruh 

yang terjadi pada objek, membandingkan antar objek, membuat laporan tentang 

objek. Supaya aspek tersebut dapat dilakukan oleh siswa maka dalam penggunaan 

moodle perlu adanya suatu rangsangan yang membuat siswa tertarik, maka dalam 

tampilan moodle dibuat menarik dengan memasukkan teks bacaan, powerpoint, dan 

animasi yang mampu menstimulus siswa. 



Stimulus yang diberikan sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu tentang 

pokok bahasan fungi.  Fungi terdiri dari empat divisi Ascomycotina, Zigomycotina, 

Deuteromycotina, dan Basidiomycotina.  Keempat divisi tersebut memiliki ciri 

morfologi, habitat, dan siklus hidup yang berbeda. Untuk dapat menampilkan profil 

keempat divisi tersebut maka digunakan moodle sebagai media pembelajaran. Media 

moodle dapat menampilkan gambaran yang mendukung seperti teks bacaan tentang 

fungi secara umum, ciri morfologi, habitat, dan siklus hidup tiap divisi pada fungi 

serta video tentang cara budidaya jamur kuping.  Penggunaan media pembelajaran 

moodle diharapkan dapat menstimulus siswa untuk menggolongkan empat divisi 

fungi berdasar ciri morfologi, habitat, dan siklus hidup, membuat data tentang 

peranan jamur dalam kehidupan, memperkirakan faktor yang berpengaruh terhadap 

budidaya jamur kuping,  membuat laporan tentang jamur kuping. Penggunaan media 

pembelajaran moodle yang berisi segala sesuatu tentang jamur dapat dijadikan 

alternatif media pembelajaran yang inovatif serta diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa. 

 

B. Perumusan Masalah 

Media pembelajaran merupakan suatu sarana penghubung antara guru 

dengan siswa yang dapat mendukung proses komunikasi dan terjalinnya interaksi 

antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi 

siswa, mengurangi adanya miskonsepsi dan mendukung proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Media pembelajaran 

yang digunakan berdasarkan data dan dokumentasi yang diperoleh dari hasil 

penelitian budidaya jamur kuping, penambahan informasi sesuai dengan materi 

pembelajaran yang dibutuhkan siswa serta dikemas dengan sistematis dan inovatif 

dalam bentuk media pembelajaran moodle. 

Moodle merupakan suatu software yang memberikan pelayanan belajar 

didukung dengan teknologi komputer dan jaringan berisi komponen–komponen 

pembelajaran yang dapat diakses secara online (Prakoso, 2009). Komponen 



pembelajaran dapat berupa materi pembelajaran yang berkaitan dengan materi fungi, 

penugasan, dan lembar kerja siswa yang disesuaikan dengan kompetensi dasar yang 

harus dicapai siswa. Siswa mendapatkan materi pembelajaran tidak hanya dari buku 

teks saja melainkan dari berbagai sumber dalam moodle materi dapat disajikan 

dengan teks, slide budidaya jamur kuping, serta informasi tambahan yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran fungi diharapkan dapat merangsang antusias siswa 

dalam pemanfaatan teknologi komputer dan jaringan internet. 

Kenyataan di lapangan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi terutama 

internet sebagai sarana pembuatan media pembelajaran inovatif yang dapat 

memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga pembelajaran yang terjadi 

tidak berlangsung secara monoton. Penggunaan media pembelajaran moodle 

menuntut guru untuk berkreasi dalam penyampaian materi pembelajaran dan untuk 

mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Kemampuan siswa dalam 

menerima materi pembelajaran akan lebih mudah karena adanya media yang 

memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Indikator kemampuan 

siswa dapat terlihat dari besarnya kemampuan kognitif siswa diharapkan media 

pembelajaran moodle dapat menunjang kemampuan kognitif siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditentukan dalam penelitian dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu apakah ada pengaruh penerapan media pembelajaran 

berbasis (moodle) terhadap hasil belajar ranah kognitif?  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka telah 

dilakukan penelitian berjudul: PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN 

(MOODLE) BUDIDAYA JAMUR KUPING PADA POKOK BAHASAN FUNGI 

TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 

SURAKARTA 

 

 

 

 



C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, penelitian ini ditujukan untuk: 

Mengetahui pengaruh penerapan media pembelajaran berbasis (moodle) terhadap 

hasil belajar ranah kognitif. 

 

D. ManfaatPenelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan stimulus kepada siswa dengan penggunaan media pembelajaran 

(moodle) untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran 

biologi pada materi pokok fungi. 

b. Memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada siswa melalui penggunaan 

media pembelajaran (moodle) pada pokok bahasan fungi. 

c. Memberikan pembelajaran biologi yang inovatif dan kreatif. 

 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan alternatif solusi untuk mengatasi kurangnya variasi penggunaan 

media pembelajaran dalam pembelajaran biologi. 

b. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat penggunaan media 

pembelajaran (moodle) hasil penelitian untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

siswa dalam pembelajaran biologi. 

c. Memotivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

dan menyenangkan.  

 

3. Bagi sekolah 

a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi peningkatan kemampuan 

kognitif siswa dalam pembelajaran biologi pada tahap berikutnya. 



b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran secara 

umum pada tahap berikutnya. 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan media 

pembelajaran berbasis (moodle) terhadap hasil belajar siswa ranah kognitif kelas X 

SMA Negeri 3 Surakarta dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh penerapan 

media pembelajaran berbasis (moodle) terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa 

kelas X SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai kajian dan referensi 

pada penelitian sejenis mengenai penerapan media pembelajaran berbasis (moodle) 

terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam memberi 

pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan media pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar ranah kognitif. 

 

C. SARAN 

1. Guru 

Guru dapat menggunakan media pembelajaran berbasis (moodle) untuk 

meningkatkan hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa kelas X SMA Negeri 3 

Surakarta. 

2. Peneliti 

Penelitian ini hanya dilakukan atas variabel yang sangat dibatasi.  Dengan 

demikian maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut dengan menambahkan sudut 



pandang variabel-variabel belajar  yang lain untuk dapat mengetahui pengaruh 

penerapan media pembelajaran tertentu (khusunya moodle) terhadap hasil belajar. 

 


