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ABSTRAK 

 

Rida Bakti Pratiwi. PENGARUH PENERAPAN METODE EKSPERIMEN 

DISERTAI MEDIA PEMBELAJARAN ULAR TANGGA TERHADAP 

HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI AKTIVITAS SISWA 

KELAS VIII SMP N 1 KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2011/2012. 

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

Maret Surakarta, Juli 2012.  

   
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh penerapan 

metode eksperimen disertai media pembelajaran ular tangga terhadap hasil belajar 

biologi siswa kelas VIII SMP N 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012; (2) 

pengaruh aktivitas siswa terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP N 1 

Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012; dan (3) interaksi antara penerapan metode 

eksperimen disertai media pembelajaran ular tangga dan aktivitas siswa terhadap 

hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP N 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 

2011/2012. Penerapan metode eksperimen dan pengembangan suatu media 

pembelajaran berbasis permainan akan memunculkan aktivitas siswa di dalam 

kelas. Ular tangga merupakan salah satu permainan yang dapat dikombinasikan 

dalam proses pembelajaran. Adanya permainan dalam proses pembelajaran akan 

memberikan daya tarik tersendiri bagi siswa dan suatu alternatif baru untuk 

melibatkan peran siswa secara aktif. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII SMPN 1 

Kebakkramat tahun ajaran 2011/2012. Sampel pada penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII B sebagai kelompok eksperimen dengan penerapan metode eksperimen 

disertai media pembelajaran ular tangga dan siswa kelas VIII D sebagai kelompok 

kontrol dengan penerapan metode konvensional. Teknik pengambilan sampel 

dengan “Cluster Random Sampling”. Teknik pengumpulan data hasil belajar 

biologi menggunakan angket, teknik tes dan lembar observasi. Teknik analisis 

data dengan menggunakan Analisis varians (ANAVA) dua jalan dan uji lanjut 

Bunfferoni. 

 Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) metode eksperimen 

disertai media pembelajaran ular tangga berpengaruh terhadap hasil belajar 

biologi ranah kognitif dan psikomotor tetapi tidak berpengaruh terhadap ranah 

afektif; 2) aktivitas siswa berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah 

kognitif dan psikomotor tetapi tidak berpengaruh terhadap ranah afektif; dan 3) 

tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar terhadap 

hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP N 1 Kebakkramat. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar Biologi, Metode Eksperimen, Ular Tangga, Aktivitas 

Siswa  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Rida Bakti Pratiwi. THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL METHODS 

APPLICATION ESPOUSED SNAKE AND LADDER MEDIA TOWARD 

THE ACHIEVEMENT OF BIOLOGY’S RESULT LEARNING 

OBSERVED FROM  THE STUDENTS’ ACTIVITIES AT THE 8
th

 GRADE 

STUDENTS OF SMP N 1 KEBAKKRAMAT IN THE ACADEMIC YEAR 

2011/2012 Thesis, Surakarta: Biology Education Department of Teacher Training 

and Education Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta, July 2012.  

 

This research was aimed to find out : (1) the influence of application 

experiment methods espoused snake and ladder media toward students’ 

achievement in biology learning at the 8
th

 grade students of SMP N 1 

Kebakkramat ; (2) the  influence of the students’ activities toward the 

achievement of biology’s result learning at the 8
th

 grade student of SMP N 1 

Kebakkramat; and (3) the interaction between learning methods and the student’s 

activities toward the achievement in Biology learning at the 8
th

 grade students of 

SMP N 1 Kebakkramat. The application of experimental methods and the 

development of a media-based learning game will bring up the activity of the 

students in the classroom. Snake and ladder is one game that can be combined in 

the learning process. The existence of the game in the learning process will 

provide the main attraction for students and a new alternative methods  involved 

students actively. 

This research was quasi experimental studies. The population of this 

research is the 8
th

 grade students of SMP N 1 Kebakkramat in Academic Year 

2011/2012. The sample of this research are the students of class VIII B as the 

experiment group with the application of experimental methods in snake and 

ladder media and the students of class VIII D as the control group with 

conventional methods. The sampling technique is "Cluster Random Sampling". 

The data of the students’ achievement are completed by questionnaires, test and 

observation techniques. The analysis technique of this research use two ways 

anava in different cell while the advance analysis is Bunfferoni test.  

Results showed that: : 1) the application of experimental methods 

espoused snake and ladder media has significant effect toward the students’ 

biology learning in the cognitive and psychomotor domain, but has no effect 

toward the affective of Class VIII SMP N 1 Kebakkramat; 2) the students’ 

activities have significant effect toward the achievement of biology’s result 

learning in the cognitive and psychomotor domain, but has no effect on affective 

of Class VIII SMP N 1 Kebakkramat; 3) There is not an interaction between 

learning methods and the students’ activities toward the achievement of biology’s 

result learning of the student (cognitive, affective, and psychomotor) of Class VIII 

SMP N 1 Kebakkramat. 

 

Key Word: Student Achievement In Biology, Experiment Methods, Snake and 

Ladder, Student’s activities 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pergeseran paradigma pembelajaran konvensional ke arah pembelajaran 

konstruktivisme mulai terjadi dewasa ini. Menurut pandangan ini, pengetahuan 

tidak begitu saja ditransfer oleh guru ke pikiran siswa. Pengetahuan tersebut 

dikonstruksi di dalam pikiran siswa itu sendiri. Guru bukanlah satu-satunya 

sumber belajar bagi siswa. Pembelajaran diharapkan berpusat pada siswa (student 

centered). Guru berfungsi sebagai fasilitator dan siswa secara aktif berinteraksi 

dengan sumber belajar.  

Berdasarkan pengamatan kelas VIII di SMP N 1 Kebakkramat, guru lebih 

banyak berperan sebagai informan bagi siswa. Metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru adalah ceramah di depan kelas. Materi-materi yang dirasa 

penting dicatatkan oleh guru di papan tulis. Siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran. Interaksi antara guru dengan siswa hampir tidak ada. Keadaan 

seperti ini membuat siswa merasa bosan dengan proses pembelajaran yang hanya 

didominasi oleh guru. Selain itu, guru kurang mengikuti perkembangan ilmu dan 

teknologi. Hal ini terlihat dari minimnya media pembelajaran yang digunakan 

guru ketika proses pembelajaran. 

Aktivitas siswa yang kurang terhadap pelajaran dapat dimunculkan oleh 

guru dengan penyajian pelajaran yang menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan media yang merangsang proses berfikir siswa. Media dapat 

menghubungkan pelajaran dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dan 

memasukkan unsur lingkungan sekitar siswa dalam pelajaran. Selain itu, 

pembelajaran yang menarik dapat dilakukan melalui penerapan suatu metode 

pembelajaran. 

Metode eksperimen merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

dapat diterapkan oleh guru. Penerapan metode eksperimen menuntut siswa terlibat 

secara aktif dalam mengumpulkan fakta, informasi atau data yang diperlukan 

melalui percobaan. Keaktifan siswa dalam melakukan percobaan inilah yang 



dapat memunculkan aktivitas siswa. Siswa yang aktif berarti siswa tersebut 

banyak melakukan aktivitas belajar. Aktivitas belajar meliputi visual activities, 

oral activities, listening activities, writing activities, mental activities, dan 

emotional activities. Metode eksperimen dapat memperkaya pengalaman dengan 

hal-hal yang bersifat objektif, realistis dan menghilangkan verbalisme. 

Salah satu kelebihan dalam penerapan metode eksperimen adalah siswa 

dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang ilmu dan 

teknologi. Siswa akan lebih mempercayai suatu kebenaran dari teori berdasarkan 

hasil percobaan yang telah dilakukannya. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Noor Jannah dengan judul Pengaruh penerapan metode 

eksperimen terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III materi bumi dan alam 

semesta SDN Penanggungan Malang hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kelompok eksperimen 

yang menerapkan metode eksperimen dengan kelompok kontrol. Rata-rata hasil 

belajar siswa pada kelompok eksperimen 79,10 lebih tinggi daripada rata-rata 

hasil belajar kelompok kontrol sebesar 72,76. Peneliti mencoba menerapkan 

metode eksperimen di tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMP kelas VIII. 

Penggunaan media yang tepat dalam penyajian pelajaran akan mampu 

memunculkan aktivitas siswa selama pelajaran berlangsung. Guru diharapkan 

dapat menggunakan maupun mengembangkan media pembelajaran. Sehingga 

guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai media pembelajaran. 

Media merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran, terutama untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat 

memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkret kepada siswa.  

Salah satu media pembelajaran yang dapat dikembangkan guru adalah ular 

tangga. Permainan ular tangga sangat popular di kalangan anak-anak. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan siswa, hampir semua siswa sudah pernah memainkan 

ular tangga. Aturan permainan ular tangga sudah sangat dipahami oleh siswa. 

Permainan ular tangga ini menuntut semua peserta bermain secara aktif.  

Proses pembelajaran akan terasa sangat menyenangkan jika di dalamnya 

terdapat suatu permainan. Permainan ular tangga dapat dijadikan media 



pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Siswa akan cenderung tertarik 

mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai 

fasilitator bagi siswa. Siswa yang aktif dalam permainan ular tangga dapat 

menemukan sendiri konsep materi yang sedang dipelajari sebab metode dalam 

permainan ular tangga dipadukan dengan diskusi kelompok.  

Peneliti menggunakan permainan ular tangga sebagai media pembelajaran 

didasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahina Nugrahani pada tahun 2007 

dengan judul Media Pembelajaran berbasis Visual Berbentuk Permainan Ular 

Tangga untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Sekolah Dasar dapat 

diketahui bahwa siswa mengalami peningkatan nilai IPA sebanyak 18,8% setelah 

menggunakan media pembelajaran ular tangga ini. Peneliti menginginkan ujicoba 

media ini pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMP. Peneliti berkonsultasi dengan 

guru bidang studi mengenai apakah media permainan ular tangga cocok untuk 

diterapkan di dalam kelas. Penerapan media ini disesuaikan dengan kondisi siswa 

di dalam kelas. Setelah guru bidang studi menyatakan bahwa permainan ular 

tangga dapat digunakan di dalam kelas, peneliti berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing. Peneliti memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah, kondisi 

kelas serta kondisi peserta didik jika diterapkan media pembelajaran ular tangga. 

Penerapan media ular tangga  dapat dilakukan oleh peneliti setelah mendapat 

persetujuan dari dosen pembimbing.  

Siswa dikatakan aktif dalam proses pembelajaran jika dia melakukan 

berbagai aktivitas di dalam kelas. Aktivitas tersebut meliputi mendengar, melihat, 

bertanya, menulis, mengeluarkan pendapat, dan masih banyak lagi. Siswa dituntut 

untuk selalu aktif dalam memproses dan mengolah perolehan belajarnya. Siswa 

diharapkan aktif secara fisik, intelektual dan emosional untuk dapat mengolah 

perolehan belajarnya secara efektif. Implikasi keakifan bagi siswa berwujud 

perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil 

percobaan, membuat karya tulis dan perilaku sejenis lainnya. 

Aktivitas siswa di dalam kelas merupakan suatu respon yang ditunjukkan 

siswa dalam proses pembelajaran. Siswa yang tertarik pada suatu proses 

pembelajaran akan lebih banyak melakukan aktivitas. Siswa yang merasa bosan 



pada suatu proses pembelajaran akan cenderung diam dan enggan mengikuti 

pembelajaran. 

Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Bloom proses belajar baik di sekolah 

maupun di luar sekolah, menghasilkan menghasilkan tiga pembentukan 

kemampuan yang dikenal sebagai taxonomy Bloom, yaitu kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik (Sardiman, 2001: 23). Inti utama dari pembelajaran 

adalah siswa yang belajar. Belajar dalam arti perubahan dan peningkatan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik untuk memperoleh prestasi belajar 

yang tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan judul penelitian 

sebagai berikut Pengaruh Penerapan Metode Eksperimen Disertai Media 

Pembelajaran Ular Tangga Terhadap Hasil Belajar Biologi Ditinjau Dari 

Aktivitas Siswa Kelas VIII SMP N 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012. 

  

B. Identifikasi Masalah 

1. Guru biologi masih berperan sebagai informan bagi siswa dan belum 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.  

2. Metode pembelajaran yang monoton, sehingga belum dapat memunculkan 

aktivitas siswa di dalam kelas.  

3. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan guru tentang pengembangan dan 

penggunaan media pembelajaran.  

4. Kurangnya interaksi antara siswa dan guru dalam pembelajaran 

mengakibatkan hasil belajar biologi yang dicapai kurang optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka terdapat berbagai macam 

masalah sehingga perlu dibatasi guna memperoleh kedalaman kajian untuk 

menghindari perluasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

 



1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dibatasi pada semua siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kebakkramat semester II Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dibatasi pada: 

a. Penerapan metode eksperimen 

b. Penggunaan media pembelajaran ular tangga 

c. Aktivitas siswa meliputi :  kegiatan visual (visual activities), kegiatan 

lisan (oral activities), kegiatan mendengarkan (listening activities), 

kegiatan menulis (writing activities), kegiatan mental (mental 

activities), dan kegiatan emosional (emotional activities). 

d. Hasil belajar meliputi tiga ranah yaitu ranah afektif, ranah kognitif, 

ranah psikomotorik 

e. Materi pembelajaran yang akan diajarkan yaitu pokok bahasan 

fotosintesis. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan maka permasalahan umum dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penggunaan media pembelajaran ular tangga terhadap aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Permasalahan umum tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh penerapan metode eksperimen disertai media 

pembelajaran ular tangga terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII 

SMP N 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012? 

2. Apakah ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar biologi siswa 

kelas VIII SMP N 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012? 

3. Apakah ada interaksi antara penerapan metode eksperimen disertai media 

pembelajaran ular tangga dan aktivitas siswa terhadap dari hasil belajar 

biologi siswa kelas VIII SMP N 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012? 

 



E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh 

penggunaan media pembelajaran ular tangga terhadap aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Secara khusus tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Pengaruh penerapan metode eksperimen disertai media pembelajaran ular 

tangga terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP N 1 

Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012 

2. Pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII 

SMP N 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012 

3. Interaksi antara penerapan metode eksperimen disertai media 

pembelajaran ular tangga dan aktivitas siswa terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas VIII SMP N 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2011/2012  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

a. Siswa dapat mengetahui pengaruh penerapan meode eksperimen disertai media 

pembelajaran dan aktivitas belajar terhadap hasil belajarnya. 

b. Memberikan masukan bagi siswa dalam menentukan langkah-langkah belajar 

yang tepat sehingga dapat tercapai hasil belajar yang optimal. 

2. Bagi guru 

a. Memberikan masukan bagi guru mengenai pemilihan metode yang tepat yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

b. Memberikan masukan kepada guru mengenai peran media pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa. 

c. Memberikan masukan kepada guru mengenai pentingnya aktivitas belajar 

dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi instansi 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan 

metode pembelajaran di SMP N 1 Kebakkramat. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan 

suatu media pembelajaran di SMP N 1 Kebakkramat. 



4. Bagi peneliti 

Dapat dijadikan bahan kajian penelitian sejenis tentang hasil belajar 

biologi dengan menggunakan media yang berbeda dan ditinjau dari variabel yang 

lain.  

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penerapam metode 

eksperimen disertai media pembelajaran ular tangga dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Ada pengaruh secara signifikan penerapan metode eksperimen disertai media 

pembelajaran ular tangga terhadap hasil belajar biologi pada ranah kognitif dan 

psikomotor, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

pada ranah afektif. 

2. Ada pengaruh secara signifikan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar 

biologi pada ranah kognitif dan psikomotor, tetapi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar ranah afektif. 

3. Tidak ada interaksi antara metode eksperimen disertai media pembelajaran ular 

tangga dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan metode 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa sehingga mampu memunculkan 

aktivitas siswa di dalam kelas, sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian 

hasil belajar ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. 

 

 

 



C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

Siswa hendaknya meningkatkan aktivitas belajarnya untuk memperoleh 

hasil belajar yang lebih baik. 

2. Kepada Guru 

a. Guru perlu mengetahui karakteristik siswa dalam belajar sehingga dapat 

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa 

b. Guru perlu memperhatikan kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan 

praktikum sehingga dapat memunculkan aktivitas siswa yang sangat 

diperlukan agar ketercapaian hasil belajar biologi baik ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor optimal;  

c. Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik ketika menerapkan ular 

tangga sebagai media pembelajaran, sebab keaktifan siswa cenderung 

meningkat. 

d. Guru mampu mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga semua aspek 

pembelajaran dapat disampaikan. 

 

3. Kepada Peneliti Lain 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan metode eksperimen 

disertai media pembelajaran ular tangga dalam ruang lingkup yang lebih luas serta 

faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap pembelajaran. 

 

 


