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ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KARTU BERGAMBAR
TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA

PADA RANAH KOGNITIF MATERI POKOK JAMUR

Oleh
WULAN SARI IRAWATI

Hasil observasi di SMA Negeri 1 Negeri Besar  diketahui bahwa nilai rata-rata

hasil belajar siswa kelas X pada materi pokok Jamur baru mencapai 69,5, dibawah

KKM yaitu sebesar 72. Guru sering menggunakan metode ceramah tanpa

menggunakan media. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian

menggunakan media kartu bergambar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh penggunaan media kartu bergambar terhadap aktivitas dan

hasil belajar siswa pada ranah kognitif materi pokok Jamur.

Penelitian ini merupakan kuasi eksperimental dengan desain pretest-postest non

equivalen. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 1 dan X MIA 2 yang

dipilih dengan teknik purposive sampling. Data kuantatif diperoleh dari hasil

belajar siswa yaitu rata- rata nilai pretest, postest, dan N-gain yang di analisis

secara statistik menggunakan uji-t dan uji u pada taraf kepercayaan 5%. Data

kualitatif berupa aktivitas belajar siswa dan tanggapan siswa terhadap penggunaan

media kartu bergambar dengan menggunakan lembar observasi dan lembar angket

yang dianalisis secara deskriptif.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media kartu bergambar dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dengan rata- rata nilai kelas eksperimen sebesar

80,80 lebih tinggi dibanding kelas kontrol yaitu sebesar 65,00. Hasil belajar pada

ranah kognitif paling tinggi yaitu pada indikator C1 dan C2 yaitu sebesar 80,00 dan

70,00. Selain itu, diperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa paling tinggi terdapat

pada aspek bekerjasama dan bertanya sedangkan paling rendah yaitu pada aspek

mengemukakan pendapat. Sebagian besar siswa memberikan tanggapan positif

terhadap penggunaan media kartu bergambar ketika proses belajar mengajar.

Dengan demikian, pembelajaran menggunakan media kartu bergambar

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar

siswa pada ranah kognitif materi pokok Jamur.

Kata kunci: Media Kartu Bergambar, Aktivitas, Hasil Belajar dan Jamur.


