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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA GAMBAR UNTUK MODEL 

PEMBELAJARAN EXAMPLES non-EXAMPLES DAN                           

 PICTURE and PICTURE TERHADAP MOTIVASI                        

 PADA SISWA KELAS XI IPA DI SMA PERSADA 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

Evi Retta Aritonang 

 

Masalah yang ada prestasi belajar biologi siswa kelas XI di SMA Persada Bandar 

Lampung masih relatif rendah. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis1) interaksi antara model pembelajaran 

dan  motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada materi Sistem 

Pencernaan, 2) perbedaan prestasi belajar biologi siswa yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture, 3) 

perbedaan prestasi belajar biologi siswa pada materi Sistem Pencernaan yang 

mempunyai motivasi belajar rendah yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture, 4) perbedaan 

prestasi belajar biologi siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture 

and Picture. 

 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan 

rancangan faktorial 2x2. Penelitian dilakukan di SMA Persada Bandar Lampung 

kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2. Data dikumpulkan dengan tes dan angket. Teknik 

pengambilan sampel dengan Cluster Random Sampling. Hipotesis diuji 

menggunakan Uji Anava Dua Jalur danUji t-Test. 

 

Simpulan dari penelitian ini adalah 1)ada interaksi antara model pembelajaran (sig 

0,017<0,05), motivasi belajar (sig 0,000<0,05), serta interaksi model dan motivasi 

(sig 0,014<0,05), 2) rata-rata hasil belajar siswa biologi siswa yang menggunakan 

model Examples non Examples lebih tinggi dibandingkan dengan Picture and 

Picture (86,32>83,64), 3) rata-rata total hasil belajar biologi siswa dengan 

motivasi rendah pada model pembelajaran Examples non Examples sama dengan 

Picture and Picture yaitu 78,71, 4) rata-rata hasil belajar biologi siswa dengan 

motivasi tinggi pada model pembelajaran Examples non Examples lebih tinggi 

dibandingkan dengan Picture and Picture (93,93>88,57).  

 

Kata kunci: media gambar, examples non examples, picture and picture,  



 

 

ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF IMAGE MEDIA FOR EXAMPLES non-EXAMPLES 

LEARNING MODEL AND PICTURE and PICTURE ON THE 

MOTIVATION LEARNING OF SCIENCE STUDENT IN                                        

 GRADE XI AT SMA PERSADA SENIOR HIGH  

   SCHOOL BANDAR LAMPUNG 

 

By: 

Evi Retta Aritonang 

 

The existing problems in biology learning achievement of student in grade XI at 

Persada senior high school, Bandar Lampung was still relatively low. 

This study aimed to analyze 1) the interaction between the learning model and 

motivation on student learning achievement in digestive system materials, 2) 

differences in biology learning achievementof students that was learned using 

Examples non-Examples learning model and Picture and Picture, 3) differences in 

biology learning achievement of students in digestive system materials that have a 

low learning motivation that was learned using Examples non-Examples and 

Picture and Picture, 4) differences in biology learning achievement of student in 

digestive system materials that have a high learning motivation that was learned 

using Examples non-Examples learning model and Picture and Picture. 

This study design used quasi-experimental method with 2x2 factorial design. The 

study was conduceted in Persada Senior High School, Bandar Lampung in class 

XI IPA 1 and XI IPA 2. Data were collected by tests and questionnaires. Sampling 

technique used Cluster Random Sampling. The hypotheses by using Anava Two-

Line Test and t-test. 

The conclusion of this research is 1) there was an interaction among learning 

model (sig 0,017<0,05), learning motivation (Sig 0,000<0,05), and interaction 

between model and motivation (Sig 0,014<0,05), 2) the total average of learning 

result through Examples non-Examples was higher than Picture and Picture 

teaching model (86,32>86,34), 3)the average of Examples non-Examples and 

Picture and Picture teaching method of low motivated students got the same 

result 81,20, 4) the average of Examples non-Examples was higher than Picture 

and Picture teaching method of high motivated students (93,93>88,57). 

Keywords: pictures, examples non example, picture and picture 
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai arti penting dalam kehidupan. Pendidikan merupakan

sebuah sarana yang efektif dalam mendukung perkembangan serta

peningkatan sumber daya manusia menuju ke arah yang lebih positif.

Kemajuan suatu bangsa bergantung kepada sumber daya manusia yang

berkualitas, di mana hal itu sangat ditentukan dengan adanya pendidikan.

Telah tertulis dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Bab I Pasal I, bahwa pendidikan meupakan usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara.

Negara dikatakan telah maju dalam bidang teknologi atau bidang yang lain

tidak terlepas dari bidang pendidikan. Salah satu proses yang penting dalam

pendidikan adalah proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran tersebut

terjadi proses transfer ilmu antara pendidik dan peserta didik serta peserta

didik dan peserta didik. Oleh karena itulah di era global ini, pendidikan

dituntut agar dapat menumbuhkan berbagai kompetensi peserta didik. Sekolah
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sebagai institusi pendidikan dan miniatur masyarakat perlu mengembangkan

pembelajaran sesuai tuntutan kebutuhan era global. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan oleh sekolah adalah melalui perbaikan pembelajaran.

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sengaja,

teratur dan terencana untuk membina kepribadian dan mengembangkan

kemampuan anak sehingga dapat menciptakan perubahan perilaku anak baik

cara berfikir maupun cara bersikap dalam berinteraksi dengan orang lain,

perubahan tersebut diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak

dicapai. Cara mencapai tujuan pendidikan adalah dengan memberikan

pengalaman pendidikan nonformal dan informal disamping pendidikan formal

yang mereka peroleh dari kurikulum sekolah.

Mata pelajaran Biologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam

yang mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup tingkat

rendah hingga makhluk hidup tingkat tinggi. Biologi tidak hanya terdiri atas

kumpulan pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dihafal, melainkan

pembelajaran Biologi membutuhkan kegiatan atau proses aktif menggunakan

pikiran dalam memahami gejala-gejala alam (Yusuf, 2006: 16). Pembelajaran

Biologi dapat dilakukan baik dari pengalaman langsung dengan mengamati

langsung objek yang sebenarnya ataupun objek tiruan melalui inderanya.

Pembelajaran Biologi lebih menekankan pada pendekatan keterampilan

proses, sehingga siswa menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep,

teori, dan sikap ilmiah yang dapat berpengaruh positif terhadap kualitas

maupun produk pendidikan. Proses pembelajarannya menekankan pada
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pemberian  pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar

menjelajahi, memahami alam sekitar secara ilmiah, dan untuk memahami

konsep serta proses sains (Depdiknas, 2003: 6).

Kondisi sarana dan prasarana di SMA Persada Bandar Lampung dapat

dikategorikan sudah cukup lengkap. Contohnya, buku-buku pelajaran siswa

untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan charta sudah tersedia di

perpustakaan sekolah. Buku-buku koleksi yang dimiliki sekolah adalah buku-

buku yang sudah sesuai dengan kurikulum pendidikan saat ini dan jumlahnya

sudah cukup sebanding dengan jumlah siswanya. Namun, dalam proses

pembelajaran torso serta bahan pendukung lainnya yang dapat digunakan

dalam proses pembelajaran belum digunakan secara optimum, selama ini

proses pembelajaran pendidik menggunakan metode ceramah saja, tanpa

menggunakan model pembelajaran sebagai penunjang dalam proses

pembelajaran Biologi. Hal inilah yang menyebabkan materi ini sesuatu yang

dianggap sulit bagi sebagian besar peserta didik dan tentu saja menyebabkan

prestasi belajar mereka pada materi sistem pencernaan masih belum sesuai

harapan. Berikut adalah prestasi belajar pada materi sistem pencernaan kelas

XI IPA di SMA Persada Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Uji Blok Sistem Pencernaan Siswa Kelas XI IPAdi SMA Persada Bandar

Lampung

No Tahun Pelajaran
Jumlah
Siswa

KKM

Banyak Peserta Didik

Persentase
Ketuntasan

(%)

Mencapai

KKM

Belum

Mencapai

KKM

1. 2012-2013 158 70 83 75 52,53

2. 2013-2014 173 70 89 84 51,44
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Melihat kenyataan ini, sangat diperlukan penggunaan model pembelajaran

dalam proses pembelajaran Biologi yang dapat mempermudah dalam proses

pembelajaran siswa dalam materi pokok sistem pencernaan sehingga prestasi

belajar siswa pun akan meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar

siswa dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Persada Bandar Lampung.

Diduga model pembelajaran yang dapat membantu adalah model

pembelajaran Examples non Examples dan Picture and Picture. Hal ini

didukung dengan hasil penelitian Rina Rodiah (2010:1) pada siswa kelas VIII

SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran

Examples non-Examples dan Picture and Picture dapat meningkatkan

keaktifan siswa dan prestasi belajar siswa dari segi aspek kognitif dan afektif.

Pemanfaatan model pembelajaran dalam proses pembelajaran memegang

peranan penting karena selain memberikan variasi pembelajaran (tidak hanya

mendengarkan dan melihat pendidik menjelaskan), tetapi juga dapat

membantu siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari dan

dikajinya dengan mudah dan nyata. Proses pembelajaran yang disertai

penggunaan model pembelajaran merupakan alternatif pembelajaran untuk

memenuhi kebutuhan siswa sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan,

penalaran, dan keterampilannya guru meningkatkan prestasi belajar siswa

pada mata pelajaran Biologi. Model pembelajaran diharapkan dapat mencakup

aspek penglihatan (visual), pendengaran (auditif), dan gerak (motorik) karena
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selain bertujuan memudahkan siswa dalam belajar juga mampu memudahkan

siswa dalam memahami materi pembelajaran.

Oleh karena itu, kreativitas seorang guru dalam mengajarkan Biologi menjadi

faktor penting agar Biologi menjadi mata pelajaran yang menyenangkan dan

menarik di dalam kelas. Kreativitas bukanlah suatu bakat, tetapi bisa dipelajari

dan harus dilatih (Ahmad Rohani, 2004:6). Telah disadari bahwa mutu

pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru dan kualitas

pembelajarannya. Pada pembelajaran Biologi juga ditemukan keragaman

masalah sebagai berikut: 1) siswa jarang mengajukan pertanyaan, walaupun

guru sering meminta agar siswa bertanya jika ada hal–hal yang belum paham,

2) kurangnya kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran Biologi

sangat rendah, 3) kurangnya kemampuan koneksi siswa dalam menguasai

materi dan menghubungkan materi satu dengan materi yang lain, 4) rendahnya

keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, para guru dapat

menetapkan berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses

pembelajaran. Penyajian berbagai macam model pembelajaran yang

digunakan dalam proses pembelajaran Biologi ialah agar siswa memiliki

pengetahuan yang luas tentang pembelajaran Biologi dan memiliki

keterampilan untuk menerapkannya. Salah satu model pembelajaran yang

akan diterapkan, yaitu pembelajaran Biologi dengan kombinasi model

Examples non-Examples dan Picture and Picture.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, dapat

diidentifikasi beberapa masalah sebagaimana yang dituliskan berikut ini.

1) Sumber belajar masih didominasi oleh pendidik.

2) Model pembelajaran dan media pembelajaran belum optimum sehinga

pembelajaran masih berpusat pada pendidik.

3) Belum terdapat media penunjang pembelajaran yang dapat digunakan

siswa dalam proses pembelajaran.

4) Masih kurangnya motivasi dan kemandirian siswa dalam bekerja, baik

secara individu maupun kelompok.

5) Prestasi belajar siswa pada standar kompetensi pada materi sistem

pencernaan tersebut masih rendah sebanyak 64%.

6) Metode pembelajaran konvensional membuat siswa menjadi kurang aktif

dan pembelajaran terpusat pada guru (teacher centered).

7) Kurangnya kemampuan dan inovasi pendidik dalam membuat bahan ajar

penunjang sehingga pembelajaran tersebut lebih efektif, efesian dan

menarik minat siswa dalam belajar.

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian nanti tidak lepas dari tujuan serta menghindari

timbulnya kemungkinan kerancuan dalam pembahasan, penafsiran judul dan

permasalahannya, penulis membuat batasan sebagai berikut.

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah Cooperative Learning

model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture.
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2. Interaksi pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar

Biologi.

3. Perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan

yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Examples non-

Examples dan Picture and Picture.

4. Perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan

yang mempunyai motivasi belajar rendah yang dibelajarkan dengan

menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture

and Picture.

5. Perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan

yang mempunyai motivasi belajar tinggi yang dibelajarkan dengan

menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture

and Picture.

6. Prestasi belajar siswa diukur dari hasil posttest pada pokok bahasan

sistem pencernaan manusia. Setelah penelitian dilakukan dan dibatasi

pada penilaian aspek kognitif saja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam

penelitian ini.

1. Seperti apakah desain model pembelajaran Examples non-Examples dan

Picture and Picture ?

2. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran model Examples non-

Examples dan Picture and Picture dengan motivsi belajar terhadap

prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan ?
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3. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa pada materi sistem

pencernaan yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran

Examples non-Examples dan Picture and Picture ?

4. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi

sistem pencernaan yang mempunyai motivasi belajar rendah yang

dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Examples non-

Examples dan Picture and Picture ?

5. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi

sistem pencernaan yang mempunyai motivasi belajar tinggi yang

dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Examples non-

Examples dan Picture and Picture ?

1.5  Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui.

1. Mengetahui desain model pembelajaran Examples non-Examples dan

Picture and Picture.

2. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran Examples non-Examples

dan Picture and Picture dengan motivsi belajar terhadap prestasi belajar

Biologi siswa pada materi sistem pencernaan.

3. Mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa pada materi sistem

pencernaan yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran

Examples non-Examples dan Picture and Picture.

4. Mengetahui perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem

pencernaan yang mempunyai motivasi belajar rendah yang dibelajarkan
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dengan menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan

Picture and Picture.

5. Mengetahui perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem

pencernaan yang mempunyai motivasi belajar tinggi yang dibelajarkan

dengan menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan

Picture and Picture.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya teknologi pendidikan dalam kawasan desain dan

pengelolaan pembelajaran.

2. Manfaaat Praktis

a. Mengetahui interaksi antara pembelajaran dan motivasi belajar terhadap

prestasi.

b. Memberikan wawasan tentang manfaat penggunaan model

pembelajaran.

c. Sebagai bahan acuan bagi pendidik untuk membimbing siswa yang

memiliki motivasi belajar yang rendah dan prestasi belajar yang rendah.

d. Sebagai bahan masukan bagi pendidik tentang upaya penggunaan

model pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar dan prestasi

belajar siswa.



II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori Belajar

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa.

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih

meningkatkan perolehan siswa sebagai prestasi belajar.

2.1.1 Teori Konstruktivisme

Paham konstruktivisme merupakan dasar munculnya pembelajaran kooperatif, di

mana siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya. Guru bukanlah sebagai

pentransfer ilmu dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga proses pembelajaran

menjadi sangat bermakna.

Teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat

generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang sudah dipelajari.

Siswa menemukan sendiri dan mentrasformasikan informasi kompleks,

mengecek informasi baru dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai.

Filsafat konstruktivisme menjadi landasan strategi pembelajaran yang dikenal

dengan student-centered learning. Pembelajaran ini mengutamakan keaktifan

siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan memberi arahan

(scaffholding).
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Menurut pandangan konstruktivisme anak secara aktif membangun pengetahuan

dengan cara terus menerus mengasimilasi dan mengakomodasi informasi baru.

Konstruktivisme adalah teori perkembangan kognitif yang menekankan peran

aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka tentang realita (Slavin, 1994).

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.

Konstruktivisme tidak mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran ada

dan harus ditemukan serta diuji, tetapi siswa menciptakan pembelajaran mereka

sendiri. Asumsi konstruktivisme (Schunk, 2012: 324) adalah guru sebaiknya tidak

mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan tradisional kepada

sejumlah siswa, tetapi seharusnya membangun situasi-situasi sedemikian rupa

sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui

pengolahan materi-materi dan interaksi sosial.

Pada pembelajaran konstruktivisme terjadi pembelajaran yang melibatkan

negosiasi dan interpretasi. Kondisi penyesuaian pikiran dilakukan siswa dengan

guru antar siswa, atau siswa dengan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dalam

konstruktivisme ini diperlukan pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning)

agar pembelajaran menjadi ideal (Mulyasa, 2008: 239). Melalui pembelajaran

kooperatif tercipta hubungan kerja sama/interaksi guru dengan siswa dan antar

siswa sehingga siswa mempunyai motivasi untuk berprestasi yang tinggi karena

lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menggunakan model pembelajaran

Picture and Picture dan Examples non-Examples diharapkan siswa lebih

termotivasi dalam belajar karena terjadi hubungan kerja sama guru dengan siswa
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dan antar sesama siswa sehingga tercapailah pembelajaran kooperatif dan

bermakna.

2.1.2 Teori Belajar Piaget

Jean Piaget adalah salah satu pioneer yang menggunakan filsafat konstruktivisme

dalam proses belajar. Teori yang dikemukakan oleh Piaget adalah teori

perkembangan mental (intelektual/kognitif) Piaget. Jean Piaget, merancang model

yang mendeskripsikan bagaimana manusia memahami dunianya dengan

mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi. Menurut Jean Piaget (Riyanto,

2009 : 9) proses belajar terdiri dari tiga tahapan yaitu a) asimilasi, yaitu proses

penyatuan (pengintegrasian) informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada

dalam benak siswa, b) akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam

situasi yang baru, c) equilibrasi, yaitu penyesuaian berkesinambungan antara

asimilasi dan akomodasi. Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh

manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan.Menurut Piaget (Trianto,

2009: 29), struktur pengetahuan dikembangkan dalam otak manusia melalui

beberapa tahapan. Tiap tahapan memiliki ciri dan tugas tersendiri yang

disesuaikan dengan umurnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif

yang dialami setiap individu menjadi 4 (empat) tingkat sebagai berikut.

1. Tingkat sensori-motor, yaitu tingkat yang menempati dua tahun pertama (0–2)

tahun dalam kehidupan setiap individu.  Selama periode ini individu mengatur

alam dengan indera-inderanya (sensorik) dan tindakan tindakannya (motorik).

Selama periode ini individu tidak mempunyai materisi objek permanen,

misalnya ia tidak bisa menemukan kembali terhadap benda yang

disembunyikan.
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2. Tingkat pra-operasional, yaitu antara 2 hingga 7 tahun.  Pada umur ini individu

belum mampu melaksanakan operasi-operasi mental seperti menambah

ataupun mengurangi.  Individu pada tahap ini tidak dapat berpikir reversibel

atau kemampuan berpikir kembali pada titik permulaan menuju satu arah dan

mengadakan kompetensi dengan menuju arah yang berlawanan.  Oleh karena

itu, individu pra-operasional bersifat egosentris yaitu mempunyai kesulitan

untuk menerima pendapat orang lain.

3. Tingkat  operasional konkret, yaitu periode antara umur 7 hingga 11 tahun.

Tingkat ini merupakan permulaan berpikir rasional yaitu memiliki operasi-

operasi logis yang dapat diterapkan pada masalah-masalah konkret saja, artinya

individu belum dapat berurusan dengan materi-materi abstrak.

4. Tingkat operasional formal, terjadi pada kira-kira umur 11-dewasa.  Pada tahap

ini siswa sudah dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk

membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks atau sudah dapat berpikir

logis.

Implikasi penting dari teori Piaget bagi pendidikan adalah (1) pahami

perkembangan kognitifnya, (2) jaga agar siswa tetap aktif, (3) ciptakan

ketidaksesuaian dengan membiarkan siswa menyelesaikan soal dan mendapat

jawaban yang salah, (4) memberikan interaksi sosial (Schunk, 2012: 332-336).

Siswa kelas XI SMA rata-rata berusia diatas 11 tahun-dewasa sehingga termasuk

dalam tingkat operasional formal. Anak pada tingkat operasional formal dalam

berpikir tidak dibatasi pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang konkret

tetapi juga mempunyai kemampuan berpikir abstrak. Oleh karena itu, model

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Examples  non-Examples
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dan Picture and Picture sudah sesuai, di mana siswa belajar dalam tim atau

kelompok, bekerja sama memecahkan masalah dan memahami materi dengan cara

berdiskusi. Pemilihan kedua media tersebut juga telah sesuai dimana dengan

menggunakan media yang tersedia dalam bentuk gambar dapat digunakan siswa

karena pada usia tersebut anak telah mampu berpikir abstrak.

2.1.3 Teori Belajar Vygotsky

Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungannya, ia akan

menggunakan alat inderanya untuk menangkap atau menyerap stimulus tersebut,

kemudian informasi tersebut diolah dengan menggunakan saraf otaknya.

Keterlibatan alat indera dan saraf otak merupakan proses fisik psikologi sebagai

elemen dasar dalam belajar. Pengetahuan prestasi dari proses elemen dasar ini

berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka.

Oleh karena itu, Vygotsky sangat menekankan pentingnya peran interaksi sosial

bagi perkembangan belajar seseorang.

Vygotsky (Arends, 2008: 47), perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan

percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan teman

sebaya, orang dewasa, atau orang lain dalam lingkungannya. Dengan demikian,

seorang anak tidak sendirian dalam menemukan dunianya sebagai bagian proses

kognitifnya. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain akan

memacu pengonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan

intelektual pelajar. Salah satu ide kunci Vygotsky terhadap aspek sosial

pembelajaran adalah materi zone of proximal development. Menurut Vygotsky,

pelajar memiliki dua tingkat perkembangan yang berbeda yaitu tingkat
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perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan

aktual menentukan fungsi intelektual individu saat ini dan kemampuannya untuk

mempelajari sendiri hal-hal tertentu. Sedangkan tingkat potensial merupakan

tingkat yang dapat difungsikan atau dicapai oleh individu dengan bantuan orang

lain, misalnya guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih maju. Zona yang

terletak diantara keduanya disebut sebagai zone of proximal development”.

Menurut Vygotsky (Herpratiwi, 2009: 81), teori belajar memiliki empat prinsip

umum yaitu 1) anak mengkonstruksi pengetahuan, 2) belajar terjadi pada konteks

sosial, 3) belajar mempengaruhi perkembangan metal, dan 4) bahasa memegang

peranan penting dalam perkembangan mental anak. Konteks sosial akan

mempengaruhi bagaimana seseorang berfikir, bersikap dan berprilaku. Nilai

penting yang dapat diambil dari ide Vygotsky serta mendukung penelitian ini

adalah belajar dalam tim (berdiskusi) maka akan terjadi interaksi sosial antara

siswa dengan teman sebaya yang lebih mampu dan dengan guru, sehingga siswa

dapat maju ke zone of proximal development tempat pembelajaran terjadi. Ide

dasar lain dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding, yaitu membantu siswa

pada awal belajar untuk mencapai pemahaman dan keterampilan, kemudian

sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan tersebut sampai akhirnya

siswa dapat belajar sendiri serta mampu untuk memecahkan problem dari tugas

yang dihadapinya. Hal ini bertujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri.

2.1.4 Teori Belajar Behavioristik

Menurut Herpratiwi (2009: 1), Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi

dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan
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organisme termasuk tindakan, pikiran atau perasaan dapat dan harus dianggap

sebagai perilaku. Teori behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus

memiliki dasar yang diamati, tapi tidak ada beda antara proses yang dapat diamati

secara umum (tindakan) dengan proses yang diamati secara pribadi (pikiran dan

perasaan). Menurut Skinner (Herpratiwi, 2009: 10), belajar akan menghasilkan

perubahan perilaku yang dapat diamati, sedangkan perilaku dan belajar diubah

oleh kondisi lingkungan. Teori ini disebut operant conditioning karena memiliki

komponen rangsangan atau stimuli, respon dan konsekuensi. Stimuli bertindak

sebagai pemancing respon, sedangkan konsekuensi dapat bersifat positif atau

negatif, namun keduanya memperkuat (reinforcement). Jadi belajar adalah

pemberian tanggapan atau respon terhadap stimulus yang dihadirkan. Belajar

dapat dianggap efektif apabila individu mampu memperlihatkan sebuah perilaku

baru yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil dari proses belajar berupa perilaku yang dapat diukur dan diamati.

Prinsip belajar menurut Skinner (Herpratiwi, 2009: 10) yaitu 1) hasil belajar harus

segera diberitahu pada peserta didik, jika salah dibetulkan, jika benar diberi

penguat, 2) proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar, 3) materi

pelajaran digunakan system modul, 4) pembelajaran lebih mementingkan aktivitas

mandiri, 5) pembelajaran menggunakan shaping. Menurut Thorndike (Herpratiwi,

2009: 7) yang menjadi dasar belajar ialah asosiasi antara kesan panca indra (sense

impression) dengan implus untuk bertindak (impulse to action) asosiasi disebut

“BOND”. Terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-

hukum: 1) hukum kesiapan (law of readiness) yaitu semakin siap suatu organisme

memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku
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tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung

diperkuat, 2) hukum latihan (law exercise), yaitu semakin sering suatu tingkah

laku diulang, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat, dan 3) hukum akibat (law

of effect), yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya

menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan.

2.1.5 Teori Belajar Kognitif

Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan proses mental aktif untuk

memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Pandangan teori ini,

peserta didik adalah individu yang aktif mempelajari ilmu pengetahuan. Siswa

mencari informasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan menyusun

pengetahuan tersebut untuk memperoleh sebuah pemahaman baru (new insight)

terhadap masalah yang sedang dihadapi. Konsep penting yang dikemukakan

dalam teori ini adalah adanya pemrosesan informasi (information processing)

yang menjelaskan tentang aktivitas pikiran individu dalam menerima,

menyimpan, dan menggunakan informasi yang dipelajari. Perubahan tingkah laku

yang terjadi adalah merupakan refleksi dari interaksi persepsi diri seseorang

terhadap sesuatu yang diamati dan dipikirkannya (Herpratiwi, 2009: 20-21).

2.2  Teori Pembelajaran

Menurut Miarso (2013: 245), beberapa teori pembelajaran dan aplikasinya yang

perlu dijadikan dasar dalam pembuatan bahan pelajaran adalah teori yang

berdasarkan pada peristiwa pembelajaran (Gagne) dan elaborasi (Reigeluth).

Reigeluth dan Merrill (Miarso, 2013: 245), bahwa pembelajaran sebaiknya

didasarkan pada teori pembelajaran yang bersifat preskiptif, yaitu teori yang
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memberikan cara untuk mengatasi masalah belajar. Teori pembelajaran yang

preskiptif itu harus memerhatikan tiga variabel, yaitu variabel kondisi, metode,

dan prestasi.

Miarso (2013: 245), mengemukakan bahwa apabila kerangka teori itu dipetakan,

maka akan terdapat gambaran sebagai berikut.

Gambar 2.2 Pemetaan Kerangka Teori pembelajaran

Kondisi Perlakuan Hasil
Sama Sama Sama
Sama Berbeda Berbeda

Berbeda Sama Berbeda
Berbeda Berbeda Mungkin Sama

Berdasarkan pemetaan kerangka teori tersebut dapat dikatakan bahwa bila kepada

sejumlah anak yang kondisinya sama dan diberikan perlakuan sama, maka

prestasinya cenderung sama. Bila perlakuannya berbeda, maka prestasinya

cenderung berbeda. Sedangkan, apabila kondisi anak-anak itu berbeda dan

diberikan perlakuan yang sama prestasinya akan berbeda. Namun, bila kepada

mereka itu diberikan perlakuan yang berbeda, maka prestasinya mungkin sama.

Reigeluth (Miarso, 2013:246), mengembangkan teori elaborasi dengan tiga model

pembelajaran yang masing-masing terdiri atas sejumlah komponen strategi. Salah

satu komponen strategi adalah penahapan elaboratif, yang pada prinsipnya

merupakan penahapan dari sederhana ke kompleks. Rumusan teori elaborasi yang

disederhanakan adalah sebagai berikut: agar isi pelajaran (kondisi) dapat dipahami

dengan baik (prestasi), organisasikan isi pelajaran itu dengan urutan elaboratif

(metode/perlakuan). Secara operasional penahapan itu dapat dilakukan dalam

proses pembelajaran melalui tiga macam cara, yaitu dari mudah ke sukar, dari
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umum ke rincian, dan dari konkret ke abstrak. Penahapan elaboratif dari umum ke

khusus diibaratkan oleh Reigeluth seperti mempelajari gambar melalui kamera

dengan lensa zoom; mula-mula lensa dengan sudut pandang lebar sehingga

kelihatan gambar keseluruhan, kemudian di zoom hingga perhatian hanya tertuju

pada objek tertentu saja dari keseluruhan gambar.

2.2.1 Media Pembelajaran

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan

proses belajar secara efisien dan efektif (Yudhi Munadi, 2008: 7-8).

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian,

minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan

belajar. Media pembelajaran dapat digunakan diberbagai cabang ilmu sesuai

dengan karakteristik masing-masing ilmu karena media mempunyai posisi yang

cukup penting dalam kegiatan belajar mengajar

Heinich (2010: 56) menjelaskan media pembelajaran merupakan penataan

informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi belajar. Lingkungan adalah tempat

terjadinya pembelajaran sekaligus tempat dimana metode, media, dan peralatan

yang diperlukan menyampaikan informasi dan membimbing siswa dalam belajar.

Media pembelajaran menurut Heinich (2010: 57), antara lain

1. media tidak diproyeksikan

2. media diproyeksikan
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3. audio

4. media gerak

5. komputer

6. media radio dan televisi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan media pembelajaran adalah suatu

alat atau bahan yang mendukung proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai

penyalur pesan dalam belajar guna memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran.

2.2.2 Jenis Media Pembelajaran

Perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya di bidang elektronika,

telekomunikasi dan informasi melahirkan media pembelajaran baru. Media

pembelajaran kini tampil dengan berbagai jenis dan format, seperti visual, video,

tape recorder, program radio, internet dan sebagainya. Media pembelajaran perlu

digolongkan dan diklasifikasikan secara sistematis untuk memudahkan

pemahaman.

Menurut Hamdani (2011: 248), media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3

yaitu

1. media visual,

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan indra penglihatan.

Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu

menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual terdiri atas media yang

tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan.

Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam atau bergerak.

Sedangkan media yang tidak dapat diproyeksikan adalah gambar yang
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disajikan secara fotografik, misalnya gambar tentang manusia, binatang,

tempat atau objek lainnya yang ada kaitannya dengan bahan atau isi pelajaran,

yang akan disampaikan peda siswa.

2. media audio,

Media audio adalah media yang mengandung pedan dalam bentuk auditif

(hanya bisa didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan

kemampuan siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara atau

program radio adalah bentuk media audio. Penggunaan media audio dalam

pelajaran umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran tentang

mendengarkan.

3. media audio visual,

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media

pandang-dengar. Audio visual akan menyajikan penyajian bahan ajar kepada

siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batasan-

batasan tertentu dapat juga mengantikan peran dan tugas guru. Sebab,

penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru bisa menjadi fasilitator

belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh

media audiovisual, diantara program video atau televisi , vido atau telivisi

instruksional dan program slide suara.

2.2.3 Dale’s Cone of Experiences

Edgar Dale (1946: 38-41) dalam teorinya merangkum sejumlah teori yang

berkaitan dengan desain pembelajaran dan proses belajar. Beliau membuat model
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yaitu kerucut pengalaman Dale (Dale’s cone of experiences) yang dijelaskan

dalam bentuk diagram.

Gambar 2.1: Dale’s Cone of Experience

Dale menjelaskan tentang kerucut pengalaman ini bahwa jika kita pelajari, akan

kita kenali adanya dua jenjang yang ekstrim yaitu pengalaman langsung dengan

abstraksi murni (Dale, 1946: 37). Semakin ke atas maka jenjangnya semakin

abstrak dan sebaliknya. Belajar yang efektifitasnya paling kecil adalah dengan

verbal symbol atau bacaan, sementara pembelajaran akan lebih baik dilakukan jika

kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukannya (direct,

purposeful experiences). Maka ketika akan memilih metode pembelajaran, kita

perlu mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan keterlibatan lebih

banyak bagi peserta didik untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Salah satu
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caranya adalah dengan memberi kesempatan presentasi atau menjelaskan kepada

rekan lainnya. Diharapkan dengan memberi penjelasan maka akan mencapai 90%

pemahaman bagi peserta didik.

2.2.4 Desain Pembelajaran ASSURE

Pada penelitian ini desain pembelajaran menggunakan model pembelajaran

ASSURE. Diharapkan dengan menggunakan model ini peneliti dapat merancang

dan merencanakan pembelajaran yang bermakna sehingga tujuan pembelajaran

akan tercapai secara maksimal.

A. Tahapan Model ASSURE

Tahapan tersebut menurut Smaldino merupakan penjabaran dari Model ASSURE

sebagai berikut.

1. Analyze Learner (analisis pembelajar)

Tujuan utama dalam menganalisa termasuk guru dapat menemui kebutuhan

belajar siswa yang urgen sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan

pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Analisis pembelajar meliputi

tiga faktor kunci dari diri pembelajar yang meliputi

a) General Characteristics (karakteristik umum).

Karakteristik umum siswa dapat ditemukan melalui variable yang konstan, seperti,

jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya dan faktor sosial ekonomi

serta etnik. Semua variabel konstan tersebut, menjadi patokan dalam merumuskan

strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan bahan pelajaran.
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b) Specific Entry Competencies (mendiagnosis kemampuan awal pembelajar).

Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan awal siswa merupakan

sebuah subjek patokan yang berpengaruh dalam bagaimana dan apa yang dapat

mereka pelajari lebih banyak sesuai dengan perkembangan psikologi siswa

(Smaldino dari Dick, carey and amp; carey, 2001). Hal ini memudahkan dalam

merancang suatu pembelajaran agar penyampaian materi pelajaran dapat diserap

dengan optimal oleh siswa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

c) Learning Style (Gaya Belajar).

Gaya belajar yang dimiliki setiap pembelajar berbeda-beda dan mengantarkan

siswa dalam pemaknaan pengetahuan termasuk di dalamnya interaksi dengan dan

merespon dengan emosi ketertarikan terhadap pembelajaran. Terdapat tiga macam

gaya belajar yang dimiliki siswa, yaitu: (1) Gaya belajar visual (melihat) yaitu

dengan lebih banyak melihat seperti membaca, (2) Gaya belajar audio

(mendengarkan), yaitu belajar akan lebih bermakna oleh siswa jika pelajarannya

tersebut didengarkan dengan serius, (3) Gaya belajar kinestetik (melakukan), yaitu

pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika dia sudah mempraktekkan

sendiri.

2. State Standards and Objectives (menentukan standard dan tujuan)

Tahap selanjutnya dalam ASSURE adalah merumuskan tujuan dan standar.

Dengan demikian diharapkan siswa dapat memperoleh suatu kemampuan dan

kompetensi tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar

pembelajaran perlu memperhatikan dasar dari strategi, media dan pemilihan

media yang tepat.
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a) Pentingnya Merumuskan Tujuan dan Standar dalam Pembelajaran

Dasar dalam penilaian pembelajaran ini menujukkan pengetahuan dan kompetensi

seperti apa yang nantinya akan dikuasai oleh siswa. Selain itu juga menjadi dasar

dalam pembelajaran siswa yang lebih bermakna. Sehingga sebelumnya siswa

dapat mempersiapkan diri dalam partisipasi dan keaktifannya dalam

pembelajaran.

Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu

program pembelajaran yaitu

1. rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas

keberprestasian proses pembelajaran,

2. tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan

belajar siswa,

3. tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran,

4. tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan

batas-batas dan kualitas pembelajaran.

b) Tujuan Pembelajaran yang Berbasis ABCD

Menurut Smaldino dkk, setiap rumusan tujuan pembelajaran ini haruslah lengkap.

Kejelasan dan kelengkapan ini sangat membantu dalam menentukan model

belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar berikut asesmen dalam

KBM. Rumusan baku ABCD tadi dijabarkan sebagai berikut.

A (audience)

Pebelajar atau siswa dengan segala karakterisktiknya. Siapa pun siswa, apa pun

latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta kemampuan prasyaratnya sebaiknya

jelas dan rinci.
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B (behavior)

Perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Perlaku belajar

mewakili kompetensi, tercermin dalam penggunaan kata kerja. Kata kerja yang

digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat diamati.

C (conditions)

Situasi kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pebelajar dapat belajar

dengan baik. Penggunaan media dan metode serta sumber belajar menjadi bagian

dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya menunjuk pada istilah strategi

pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses belajar mengajar

berlangsung.

D (degree)

Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai dibaku sebagai bukti

bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berprestasi. Kriteria ini

dapat dinyatakan dalam presentase benar (%), menggunakan kata-kata seperti

tepat/benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan persyaratan yang dianggap

dapat mengukur pencapaian kompetensi. Ada empat kategori pembelajaran

1. Domain Kognitif

Domain kognitif, belajar melibatkan berbagai kemampuan intelektual yang dapat

diklasifikasikan baik sebagai verbal/informasi visual atau sebagai ketrampilan

intelektual.

2. Domain Afektif

Dalam domain afektif, pembelajaran melibatkan perasaan dan nilai-nilai.
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3. Motor Domain Skill

Dalam domain ketrampilan motorik, pembelajaran melibatkan atletik, manual, dan

ketrampilan seperti fisik.

4. Domain Interpersonal

Belajar melibatkan interaksi dengan orang-orang.

c) Tujuan Pembelajaran dan Perbedaan Individu

Berkaitan dengan kemampuan individu dalam menuntaskan atau memahami

sebuah materi yang diberikan. Individu yang tidak memiliki kesulitan belajar

dengan yang memiliki kesulitan belajar pasti memiliki waktu ketuntasan terhadap

materi yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, maka timbullah mastery

learning (kecepatan dalam menuntaskan materi tergantung dengan kemampuan

yang dimiliki tiap individu.

3. Select Strategies, Technology, Media, and Materials (memilih, strategi,

teknologi, media dan bahan ajar)

Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah

mendukung pemblajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam

sistematika pemilihan strategi, teknologi dan media dan bahan ajar.

a) Memilih Strategi Pembelajaran

Pemilihan strategi pembelajarn disesuaikan dengan standar dan tujuan

pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa

yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat

mengandung ARCS model (Smaldino dari Keller, 1987). ARCS model dapat

membantu strategi mana yang dapat membangun Attention (perhatian) siswa,
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pembelajaran berhubungan yang Relevant dengan kebutuhan dan

tujuan, Convident desain pembelajaran dapat membantu pemaknaan pengetahuan

oleh siswa dan Satisfaction dari usaha belajar siswa.

Strategi pembelajaran dapat terlebih dahulu menentukan metode yang

tepat. Beberapa metode yang dianjurkan untuk digunakan ialah

1. Belajar Berbasis Masalah (problem-based learning)

Metode belajar berbasis masalah melatih ketajaman pola pikir metakognitif, yakni

kemampuan stratregis dalam memecahkan masalah.

2. Belajar Proyek (project-based learning)

Belajar proyek adalah metode yang melatih kemampuan pebelajar untuk

melaksanakan suatu kegiatan di lapangan.Proyek yang dikembangkan dapat

pekerjaan atau kegiatan sebenarnya atau berupa simulasi kegiatan.

3. Belajar Kolaboratif

Metode belajar kolaboratif ditekankan agar pebelajar mampu berlatih menjadi

pimpinan dan membina koordinasi antar teman sekelasnya.

b) Memilih Teknologi dan Media yang sesuai dengan Bahan Ajar

Kata Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata

medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar.

Sedangkan menurut Gerlach, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja,

tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh

pengetahuan.Media itu meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan,

keterampilan dan sikap.
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Bentuk media adalah bentuk fisik dimana sebuah pesan digabungkan dan

ditampilkan. Bentuk media meliputi, sebagai contoh, diagram (gambar diam dan

teks) slide (gambar diam lewat proyektor) video (gambar bergerak dalam TV),

dan multimedia komputer (grafik, teks, dan barang bergerak dalam TV) Setiap

media itu mempunyai kekuatan dan batasan dalam bentuk tipe dari pesan yang

bisa direkam dan ditampilkan. Memilih sebuah bentuk media bisa menjadi sebuah

tugas yang kompleks-merujuk kepada cakupan yang luas dari media yang

tersedia, keanekaragaman siswa dan banyak tujuan yang akan dicapai.

Memilih format media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan pokok

bahasan atau topik. Peran media pembelajaran menurut Smaldino yaitu: memilih,

mengubah, dan merancang materi

1. Memilih Materi yang tersedia

a. melibatkan spesialis teknologi/media

b. menyurvei panduan referensi sumber dan media

2. Mengubah Materi yang ada

3. Merancang Materi Baru

4. Utilize Technology, Mediaand Materials (menggunakan teknologi, media

dan bahan ajar)

Sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada, sebaiknya mengikuti

langkah-langkah seperti dibawah ini, yaitu

a) mengecek bahan (masih layak pakai atau tidak),

b) mempersiapkan bahan,

c) mempersiapkan lingkungan belajar,

d) mempersiapkan pembelajar,

e) menyediakan pengalaman belajar (terpusat pada pengajar atau pembelajar).
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Preview materi

Guru harus melihat dulu materi sebelum menyampaikannya dalam kelas dan

selama proses pembelajaran guru harus menentukan materi yang tepat untuk

audiens dan memperhatikan tujuannya.

Siapkan bahan

Guru harus mengumpulkan semua materi dan media yang dibutuhkan guru dan

siswa.Guru harus menentukan urutan materi dan penggunaan media.Guru harus

menggunakan media terlebih dahulu untuk memastikan keadaan media.

Siapkan lingkungan

Guru harus mengatur fasilitas yang digunakan siswa dengan tepat dari materi dan

media sesuai dengan lingkungan sekitar.

Siswa

Memberitahukan siswa tentang tujuan pembelajaran.Guru menjelaskan bagaimana

cara agar siswa dapat memperoleh informasi dan cara mengevaluasi materinya.

Memberikan pengalaman belajar

Mengajar dan belajar harus menjadi pengalaman. Sebagai guru harus dapat

memberikan pengalaman belajar seperti: presentasi di depan kelas dengan

projector, demonstrasi, latihan, atau tutorial materi.

5. Require Learner Participation (mengembangkan partisipasi siswa)

Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi

dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut

untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis,

dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan memberi informasi kepada
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siswa. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses

mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, dimana para

siswaakanmenerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan mereka dalam

belajar

6. Evaluateand Revise (Mengevaluasi dan Merevisi)

Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk

mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat

berdasarkan dua tahapan yaitu

1. penilaian prestasi belajar siswa meliputi,

a. penilaian prestasi belajar otentik

b. penilaian prestasi belajar portofolio

c. penilaian prestasi belajar yang tradisional/elektronik.

2. menilai dan memperbaiki strategi, teknologi dan media,

3. revisi strategi, teknologi, dan media.

Ada beberapa fungsi dari evaluasi, fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa.

2. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan.

3. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program

kurikulum.

4. Informasi dari prestasi evaluasi dapat digunakan siswa secara individual dalam

mengambil keputusan.

5. Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam

menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai.
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6. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua, guru, pengembang

kurikulum dan pengambil keputusan.

2.3 Karakteristik Mata Pelajaran Biologi SMA

2.3.1 Karakteristik Umum Biologi

Pembelajaran Biologi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk

menghantarkan siswa ketujuan belajarnya, dan Biologi itu sendiri berperan

sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Biologi sebagai ilmu dapat

diidentifikasikan melalui objek, benda alam, persoalan/gejala yang ditunjukkan

oleh alam, serta proses keilmuan dalam menemukan materi-materi Biologi.

Proses pembelajaran Biologi merupakan penciptaan situasidan kondisi yang

kondusif sehingga terjadi interaksi antara subjek didik dengan objek belajarnya

yang berupa makhluk hidup dan segala aspek kehidupannya. Melalui interaksi

antara subjek  didik dengan objek  belajar dapat menyebabkan perkembangan

proses mental dan sensori motorik yang optimal pada diri siswa. Biologi sebagai

ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain.

Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup

dan kehidupannya dari berbagai aspek persoalan dan tingkat organisasinya.

Produk keilmuan Biologi berwujud kumpulan fakta-fakta maupun materi-materi

sebagai prestasi dari proses keilmuan Biologi (Sudjoko, 2001: 2).

Menurut Anwar (2009: 1), hakikat Biologi terdiri atas tiga komponen, yaitu

produk, proses, dan sikap ilmiah. Jadi tidak hanya terdiri atas kumpulan

pengetahuan atau fakta yang dihafal, namun juga merupakan kegiatan atau proses

aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari rahasia gejala alam.  Selanjutnya,
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dijelaskan bahwa hakikat Biologi sebagai proses, merupakan suatu proses yang

diperoleh melalui metode ilmiah. Biologi tidak hanya kumpulan-kumpulan

pengetahuan tentang alam tetapi juga menekankan pada cara kerja dan cara

berpikir. Misalnya dalam melakukan penelitian, memahami Biologi lebih dari

hanya mengetahui fakta-fakta tetapi juga memahami, mengumpulkan, dan

menghubungkan fakta-fakta untuk menginterpretasikannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembelajaran Biologi tidak hanya menekankan

pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan pada aspek psikomotor. Cara

pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh

terhadap kebermaknaan  pengalaman bagi siswa. Pengalaman belajar yang lebih

menunjukkan kaitan unsur-unsur materiakan menjadikan proses belajar menjadi

lebih efektif. Kaitan materitual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian Biologi

yang relevan akan membentuk skema kognitif, sehingga siswa memperoleh

keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar Biologi, serta

kebulatan pandangan tentang kehidupan, dunia nyata, dan fenomena alam hanya

dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu. Salah satu bentuk perwujudan

pembelajaran yang menekankan pada aspek kognitif dan psikomotor adalah

pembelajaran melalui pengamatan langsung. Dengan pengamatan langsung siswa

memiliki kemampuan untuk memupuk sikap ilmiah dan mengembangkan

pengalaman belajar siswa juga memiliki kemampuan dari aspek psikomotor.

2.3.2 Tujuan Mata Pelajaran Biologi

Pembelajaran Biologi berorientasi pada kemampuan aplikatif, pengembangan

kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan
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sikap perduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam.

Melalui pembelajaran Biologi terpadu siswa dapat memperoleh pengalaman

langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan

menerapkan materi yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, siswa terlatih

untuk dapat menemukan sendiri berbagai materi yang dipelajari secara

menyeluruh (holistik), bermakna, autentik, dan aktif (Kemendikbud, 2013: 172).

Mata pelajaran Biologi bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai

berikut.

1. Meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan Nya.

2. Mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, materi dan

prinsip Biologi yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran terhadap adanya

hubungan yang saling mempengaruhi antara Biologi, lingkungan, teknologi,

dan masyarakat.

4. Melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap,

dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi.

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga,

dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam.

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya

sebagai salah satu ciptaan Tuhan

7. Meningkatkan pengetahuan, materi, dan keterampilan Biologi sebagai dasar

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya
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Bahan kajian Biologi merupakan kelanjutan bahan kajian Biologi meliputi aspek-

aspek sebagai berikut.

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan

2. Materi dan sifatnya

3. Energi dan perubahannya

4. Bumi dan alam semesta

2.4 Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

2.4.1 Landasan Pemikiran

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) merupakan pembelajaran yang

bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran ini muncul dari materi bahwa

siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami materi yang sulit jika mereka

saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok

dan saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks (Trianto,

2007:42). Jadi hakikat sosial dan kelompok sejawat merupakan aspek utama

dalam pembelajaran kooperatif.

Pada pembelajaran kooperatif siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil

dengan anggota yang sederajat tetapi heterogen dalam kemampuan, jenis kelamin,

suku/ras, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Adapun tujuan

pembentukan kelompok tersebut adalah agar setiap siswa memiliki kesempatan

untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Tugas

setiap anggota kelompok adalah dapat mencapai ketuntasan materi yang disajikan

oleh guru serta saling membantu teman sekelompoknya untuk mencapai
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ketuntasan belajar karena apabila salah satu anggota kelompok ada yang belum

menguasai materi pelajaran maka belajar belum dapat dikatakan selesai.

2.4.2 Pengertian Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) menurut Slavin (2008: 9) adalah

para siswa duduk bersama dalam kelompok atau tim yang heterogen untuk

menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran kooperatif

merupakan pondasi yang baik untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada

siswa.

Menurut Arends (2008: 5), Cooperative Learning ditandai oleh struktur tugas,

tujuan, dan reward yang kooperatif. Siswa dalam situasi Cooperative Learning

didorong dan/atau dituntut untuk mengerjakan tugas yang sama secara bersama

sama, dan mereka harus mengoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas

itu.  Di samping itu dalam Cooperative Learning, dua individu atau lebih saling

bergantung (interdependen) untuk mendapatkan reward yangakan mereka bagi

bila mereka sukses sebagai kelompok.  Pelajaran dengan Cooperative Learning

dapat ditandai oleh fitur-fitur berikut ini: 1) siswa bekerja dalam tim untuk

mencapai tujuan belajar; 2) tim-tim itu terdiri atas siswa-siswa yang berprestasi

rendah, sedang, dan tinggi; 3) bilamana mungkin tim-tim itu terdiri atas campuran

ras, budaya, dan gender; dan 4) sistem rewardnya berorientasi kelompok maupun

individu.

Cooperative Learning dapat menguntungkan bagi siswa berprestasi rendah

maupun tinggi yang mengerjakan tugas akademik bersama-sama. Mereka yang

berprestasi tinggi mengajari teman-temannya yang berprestasi lebih rendah,
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sehingga memberikan bantuan khusus dari sesama teman.  Sementara mereka

yang berprestasi lebih tinggi juga memperoleh prestasi secara akademik karena

bertindak sebagai tutor yang dituntut untuk berpikir lebih mendalam tentang

hubungan di antara berbagai ide dalam subyek tertentu.

Efek penting kedua dari Cooperative Learning adalah toleransi dan penerimaan

yang lebih luas terhadap orang-orang yang berbeda ras, budaya, kelas sosial, atau

kemampuannya. Cooperative Learning memberikan kesempatan pada siswa-siswa

dengan latar belakang dan kondisi yang beragam untuk bekerja secara

interdependen pada tugas yang sama dan melalui penggunaan struktur reward

kooperatif, belajar untuk saling menghargai.

Efek penting ketiga dari Cooperative Learning adalah mengajarkan keterampilan

kerja samadan kolaborasi kepada siswa.  Keterampilan-keterampilan ini kritis di

masyarakat dimana banyak pekerjaan orang dewasa dilaksanakan dalam kerangka

organisasi dan komunitas yang besar dan interdependen dengan orientasi yang

semakin beragam secara kultural dan semakin global. Akan tetapi, banyak orang

muda maupun orang dewasa yang kurang memiliki keterampilan sosial yang

efektif.Situasi ini terbukti dari betapa seringnya perselisihan terjadi di antara

individu-individu yang mencetuskan tindakan kekerasan dan betapa seringnya

orang-orang menyatakan, ketidakpuasannya ketika diminta bekerja dalam situasi-

situasi kooperatif.

Suasana belajar dalam kelompok kecil akan benar-benar mencerminkan

pembelajaran kooperatif apabila telah menunjukkan lima unsur dasar, yaitu 1)

ketergantungan positif (positive interdependence); 2) interaksi tatap muka antar
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siswa (face to face interaction); 3) pertanggungjawaban individu (individual

acountability); 4) keterampilan berinteraksi antar individu dan kelompok

(interpersonal and group interaction skill); dan 5) proses dalam kelompok (group

processing).

2.4.3 Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif disusun dengan tujuan untuk meningkatkan

partisBiologisi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang

berbeda latar belakangnya (Trianto, 2007: 42). Pembelajaran kooperatif

dikembangkan untuk mencapai sedikitnya tiga tujuan penting, yaitu: 1)

prestasi/prestasi belajar akademis; 2) toleransi dan penerimaan terhadap

keanekaragaman; dan 3) pengembangan keterampilan social (Arends, 2008: 5).

Para ahli telah membuktikan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam membantu siswa

memahami materi-materi yang sulit, dan membantu siswa menumbuhkan

kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif dapat memberikan

keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang

bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.  Pembelajaran kooperatif

sangat tepat digunakan untuk melatih keterampilan-keterampilan kerja sama,

kolaborasi dan tanya jawab (Trianto, 2007: 44-45).
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2.4.4 Pembelajaran Kooperatif Model Examples  non-Examples

Model pembelajaran Examples non-Examples adalah model yang menggunakan

media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan

mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan

permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang

disajikan (Santoso, 2011).

Menurut Miftahul Huda (2013: 234) Examples  non-Examples merupakan model

pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan

materi pembelajaran. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengajarkan siswa

dalam belajar memahami dan mmenganalisis sebuah materi. Materi pada

umumnya dipelajari melalui dia cara yaitu pengamatan dan definisi. Examples

non-Examples adalah model yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi

materi.

Menurut Rochyandi (2004: 11) model pembelajaran kooperatif tipe Example non-

Example adalah tipe pembelajaran yang mengaktifkan siswa dengan cara guru

menempelkan contoh gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

dan gambar lain yang relevan dengan tujuan pembelajaran, kemudian siswa

disuruh untuk menganalisisnyadan mendiskusikan hasil analisisnya sehingga

siswa dapat membuat konsep yang esensial.

Menurut Rahman (2008: 11) bahwa tipe pembelajaran model pembelajaran

Examples non-Examples yang mengaktifkan siswa dengan cara guru

menempelkan contoh gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

dan gambar lain yang relevan dengan tujuan pembelajaran, kemudian siswa
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disuruh untuk menganalisisnya dan mendiskusikan hasil analisisnya sehingga

siswa dapat membuat konsep yang esensial.

Menurut Imas Kurniasih dan Belin Sani (2015: 13) Examples non-Examples

bertujuan untuk mendorong siswa agar berfikir kritis dengan jalan memecahkan

permasalahan-permasalahan yang terkadang dalam contoh-contoh gambar yang

telah dipersiapkan terlebih dahulu. Model pembelajaran ini juga dirancang agar

siswa memiliki kompetensi dalam menganalisis gambar dan memberikan

deskripsi mengenai apa yang ada didalam gambar. Dan dengan deskripsi itulah

inti atau materi dasar model pembelajaran ini, dimana model Examples  non-

Examples ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa. Model ini tepat

dikembangkan dalam kelas yang lebih tinggi,  karena siswa sudah diasumsikan

siswa sudah memiliki tingkat analisi yang baik. Akan tetapi, model ini tidak ada

salahnya jika diberikan pada kelas-kelas awal untuk menekankan aspek psikologis

dan tingkat perkembangan siswa seperti kemampuan berbahasa, tulis dan lisan,

kemampuan analisis ringan, dan kemampuan berinteraksi dengan siswa lain.

Menurut Kokom Komala (2011: 16) Examples non-Examples adalah model

pembelajaran yang membelajarkan kepekaan siswa terhadap permasalahan yang

ada di sekitar melalui analisis contoh-contoh berupa gambar-gambar/foto/kasus

yang bermuatan masalah. Model pembelajaran Examples non-Examples ini

bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan dua hal

yang terdiri dari Examples dan non -Examples dari suatu definisi materi yang ada,

dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan materi

yang ada. Examples memberikan gambaran akan suatu yang menjadi contoh akan
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suatu materi yang sedang dibahas. Sedangkan non-Examples memberikan

gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari  suatu materi yang  sedang

dibahas.

Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat

menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk dikripsi singkat mengenai

apa yang ada di dalam gambar. Penggunaan model pembelajaran Examples  non-

Examples ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa. Model ini

biasadigunakan di kelas tinggi, namun dapat juga digunakan di kelas rendah

dengan menekankan aspek psikologis dan tingkat perkembangan siswa kelas

rendah.Strategi yang diterapkan dari model ini bertujuan untuk mempersiapkan

siswa secara cepat dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari Examples  non-

Examples dari suatu definisi materi yang ada dan meminta siswa untuk

mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan materi yang ada, yaitu berupa: (1)

Example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu

materi yang sedang dibahas, sedangkan (2) non-Example memberikan gambaran

akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Examples  non-Examples

adalah  strategi pembelajaran dalam memberdayakan peserta didik untuk dalam

merancang, membuat, dan menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan

dunia nyata secara mandiri dan mendemonstrasikan pengetahuan baru yang

dimiliki melalui berbagai variasi presentasi.

Langkah-langkah pembelajaran model Examples non-Examples menurut Agus

Suprijono (2011: 125) yaitu

1. guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran,
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2. guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP,

3. guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk

memperhatikan/menganalisis gambar,

4. melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, prestasi diskusi dari analisis gambar

tersebut dicatat pada kertas,

5. tiap kelompok diberi kesempatan membacakan prestasi diskusinya,

6. mulai dari komentar/prestasi diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi

sesuai tujuan yang ingin dicapai,

7. Kesimpulan.

Menurut Buehl (Santoso, 2011) keuntungan dari model Examples  non -Examples

sebagai berikut.

1. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk

memperluas pemahaman materinya dengan lebih mendalam dan lebih

komplek.

2. Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan) yang mendorong

mereka untuk membangun materi secara progresif melalui pengalaman dari

Examples  non-Examples .

3. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari

suatu materi dengan mempertimbangkan bagian non-Examples yang

dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter

dari materi yang telah dipaparkan pada bagian Examples.

Selain beberapa keuntungan seperti diatas, model pembelajaran ini juga

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari

model pembelajaran Examples non-Examples akan dijelaskan sebagai berikut.



43

a.   Kelebihan Model Pembelajaran Examples non-Examples

1.   siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar,

2.   siswa mengetauhi aplikasi dari materi berupa contoh gambar,

3.   siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

b.   Kekurangan Dari Model Pembelajaran Examples non-Examples

1. tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar,

2. memakan waktu yang lama.

Model pembelajaran Examples non-Examples penting dilakukan karena suatu

definisi materi adalah suatu materi yang diketahui secara primer hanya dari segi

definisinya dari pada dari segifisiknya. Dengan memusatkan perhatian siswa

terhadap Examples non-Examples diharapkan dapat mendorong siswa untuk

menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai meteri yang ada (Rachman

Widodo, 2011: 25).

2.4.5 Pembelajaran Kooperatif Model Picture and Picture

Model pembelajaran Picture and Picture adalah model pembelajaran yang

mengandung gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis.

Dalam hal ini guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, menyampaikan

materi sebagai pengantar awal pembelajaran. Setelah itu guru mnunjukkan atau

memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Siswa tidak hanya

mendengar dan membuat catatan, guru memanggil siswa secara bergantian

memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.

Ditanyakan juga alas an atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Dari alasan
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atau urutan gambar, guru memulai menanam aktivitas belajarsiswa dengan

kompetensi yang ingin dicapai (Agus Suprijono, 2009: 110).

Menurut Imas Kurniasih dan Berlin sani (2015: 44) model pembelajaran Picture

and Picture merupakan model pembelajaran yang kooperatif atau mengutamakan

adanya kelompok-kelompok dengan menggunakan media gambar yang

dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Dimana model ini siswa

diajak secara sadar dan terencana untuk mengembangkan interaksi diantara

mereka agar bias saling asah, saling asih dan saling asuh. Model pembelajaran

Picture and Picture ini memiliki karakteristik yang inovatif, kreatif, dan

menyenangkan.

Menurut Miftahul Huda (2013: 237) Model pembelajaran Picture and Picture

merupakan implementasi dari strategi pembelajaran kontrukstivistik yang

menempatkan siswa sebagai subyek dalam pembelajaran. Artinya, siswa mampu

merenkontruksi pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya sebagai fasilitator

saja. Model pembelajaran Picture and Picture adalah pembelajaran yang

mengunakan media gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis.

Biasanya gambar yang   dirangkai atau dipasang berupa gambara nyang skenario

cerita atau bahan ajar yang menjadi materi pembelajaran yang akan disampikan

kepada siswa.

Pembelajaran Picture and Picture merupakan salah satu bentuk strategi

pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan suatu

strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok.

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis
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mengembangkan interaksi yang saling asah, silih asih, dan silih asuh. Strategi

pembelajaran Picture and Picture adalah suatu strategi belajar yang menggunakan

gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis (Ras Eko Budi Santoso,

2011).

Menurut Agus Suprijona (2011: 125) Picture and Picture adalah suatu model

pembelajaran yang menggunakan model dalam bentuk potongan-potongan

gambar untuk kemudian dipasangkan serta diurutkan menjadi urutan yang utuh

dan logis. Pengurutan dan pemasangan gambar dapat dilakukan secara perorangan

atau kelompok. Pemasangan dan pengurutan gambar yang dilakukan secara

kelompok akan mampu meningkatkan interaksi sosial siswa. Dalam kelompok

siswa akan membantu dan berdiskusi satu sama lain.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Picture and Picture

adalah model pembelajaran dalam memberdayakan peserta didik untuk dalam

merancang, membuat, dan menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan

dunia nyata secara mandiri dan mendemonstrasikan pengetahuan baru yang

dimiliki melalui berbagai variasi presentasi.

Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu model yang menggunakan

gambar dan dipasasangkan/diurutkan menjadi urutan yang logis. Langkah-langkah

model pembelajaran Picture and Picture adalah sebagai berikut.

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

Hal yang paling utama pada proses ini adalah guru harus menyampaikan

kompetensi dasar mata pelajaran yang dilakukan, sehingga siswa dapat

memperkirakan sejauh mana materi yang harus mereka kuasai. Hal ini
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berkaitan dengan indikator ketercapaian KD, sehingga dimana KKM yang

telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik.

2. Menyajikan materi sebagai pengantar.

Pengantar pembelajaran ini akan menjadikan hal yang sangat menentukan,

karena momentum ini akan menjadi titik tolah untuk memotivasi dan

mendorong siswa dalam mengikuti pembelajaran yang ada.

3. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan

materi.

Pada proses ini guru terlibat aktif dalam proses yang terjadi, cara ini juga bias

dimodifikasi dengan gambar atau mengamati gambar dengan video atau

demonstrasi yang kegiatan tertentu.

4. Guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.

Langkah inipun bias beragam cara dalam mempraktekkannya, bias dengan

penunjukkan langsung, bias juga dengan menggunakan undian atau bergilir

sesuai urutan bangku. Setelah itu, siswa diminta untuk mengurutkan gambar

menjadi urutan yang logis

5. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut.

Proses ini guru harus bias mengarahkan siswa untuk bias berfikir sistematis

tentang gambar yang ada, mulai dari rumus, tinggi, jalan cerita gambar sesuai

dengan tuntutan kompetensi yang telah ada.

6. Dari alasan/urutan gambar tersebut guru mulai menanmkan aktivitas belajar

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
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Proses ini lebih ditekankan pada maksud dan inti gambar yang telah diurutkan,

dan mintalah siswa untuk mengulangi apa yang telah dijelaskan, agar siswa

mendapakan gambar yang jelas dari konsep gambar yang telah diurutkan.

7. Kesimpulan/rangkuman.

Guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi

pelajaran. Hal ini bias dilakukan bersama-sama.

Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Picture and Picture ini

adalah guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa, melatih berpikir

logis dan sistematis. Kekurangannya memakan banyak waktu dan banyak siswa

yang pasif (Kiranawati, 2007: 1).

Menurut Istarani(2011: 8) strategi Picture and Picture memiliki kelebihan dan

kelemahan. Kelebihan strategi Picture and Picture sebagai berikut.

1) Materi yang  diajarkan  lebih  terarah  karena  pada awal pembelajaranguru

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih

dahulu.

2) Siswa  lebih cepat  menangkap  materi ajar  karena guru menunjukkan

gambar-gambar  mengenai materi yang dipelajari.

3) Dapat meningkat daya nalar atau daya piker siswa karena siswa disuruh guru

untuk menganalisa gambar yang ada.

4) Dapat  meningkatkan  tanggung  jawab  siswa,  sebab guru menanyakanalasan

siswa mengurutkan gambar.

5) Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung

gambaryangtelah dipersiapkan oleh guru.
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Kelemahan strategi Picture and Picture sebagai berikut.

1. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkulitas serta sesuai

dengan materi pelajaran.

2. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau

kompetensi siswa yang dimiliki.

3. Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai

bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran.

4. Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan.

2.5 Motivasi Belajar

2.5.1 Pengertian Motivasi

Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu

timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau

individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Sardiman

(2008: 75) mendefinisikan motivasi sebagai keseluruhan daya penggerak di

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.

Motivasi adalah perubahan dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat

ditinjau dari dua sifat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi

intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan pendorong dari dalam

individu, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya
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karena pengaruh dari luar individu. Tingkah laku yang terjadi dipengaruhi oleh

lingkungan.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2010: 101-106), ada beberapa upaya dalam

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu

1. optimalisasi penerapan prinsip belajar. Belajar menjadi bermakna bila peserta

didik memahami tujuan belajar, untuk itu pendidik perlu menjelaskan tujuan

belajar secara hierarkis,

2. optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Pendidik lebih

memahami keterbatasan bagi waktu peserta didik. Sering kali peserta didik

lengah dengan tentang nilai kesempatan belajar, oleh karena itu pendidik

dituntut bisa mengoptimalkan unsur-unsur dinamis yang ada dalam diri

peserta didik maupun lingkungan sekitarnya,

3. optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan. Pendidik adalah

penggerak sekaligus sebagai fasilitator belajar yang mampu memantau

tingkat kesukaran pengalaman belajar dan mampu mengatasi kesukaran

belajar peserta didik,

4. pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar bagi peserta didik. Tugas

pendidik adalah mendidik anak bangsa. Ia berpeluang merekayasa dan

mendidik yang merupakan upaya untuk menghilangkan kebodohan

masyarakat.

Menurut Sardiman (2007: 73), motif diartikan sebagai daya upaya yang

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai

daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu untuk
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mencapai tujuan. Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi dibagi menjadi

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik menurut Sardiman (2007: 89-91)

1) motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada

dorongan untuk melakukan sesuatu,

2) motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena

adanya perangsang dari luar.

Maslow (Slameto, 2010: 171), ada berbagai macam teori motivasi, salah satu teori

yang terkenal kegunaannya untuk menerangkan motivasi siswa. Maslow percaya

bahwa tingkah laku manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-

kebutuhan tertentu. Kebutuhan-kebutuhan ini yang memotivasi tingkah laku siswa

untuk belajar dibagi kedalam 7 kategori:

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan jasmani manusia, misalnya kebutuhan

akan makan, minum, tidur, istirahat dan kesehatan. Untuk dapat belajar yang

efektif dan efisien, siswa harus sehat, jangan sampai sakit yang dapat

menggangu kerja otak yang mengakibatkan terganggunya kondisi dan

konsentrasi belajar.

2. Kebutuhan akan keamanan. Manusia membutuhkan ketentraman dan

keamanan jiwa. Perasaan kecewa, dendam, takut akan kegagalan,

ketidakseimbangan mental dan kegoncangan-kegoncangan emosi yang lain

dapat mengganggu kelancaran belajar seseorang. Oleh karena itu agar cara

belajar siswa dapat ditingkatkan ke arah yang efektif, maka siswa harus dapat

menjaga keseimbangan emosi, sehingga perasaan aman dapat tercapai dan
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konsentrasi pikiran dapat dipusatkan pada materi pelajaran yang ingin

dipelajari.

3. Kebutuhan akan kebersamaan dan cinta. Manusia dalam hidup membutuhkan

kasih sayang dari orang tua, saudara dan teman-teman yang lain. Disamping itu

ia akan merasa berbahagia apabila dapat membantu dan memberikan cinta

dengan orang lain pula. Keinginan untuk diakui sama dengan orang lain

merupakan  kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, belajar

bersama dengan kawan-kawan lain dapat meningkatkan pengetahuan dan

ketajaman berpikir siswa. Untuk itu diperlukan cara berpikir yang terbuka,

kerja sama, memilih materi yang tepat, dan ditunjang dengan visualisasi.

4. Kebutuhan akan status (misalnya keinginan akan keberprestasian). Tiap orang

berusan agar keinginannya dapat berprestasi. Untuk kelancaran belajar, perlu

optimis, percaya akan kemampuan diri dan yakin bahwa ia dapat

menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lagipula siswa harus yakin bahwa apa

yang dipelajari adalah merupakan hal-hal yang kelak akan banyak gunanya

bagi dirinya.

5. Kebutuhan self-actualisation. Belajar yang efektif dapat diciptakan untuk

memenuhi kebutuhan sendiri, image seseorang. Tiap orang tentu berusaha

untuk memenuhi keinginan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, siswa harus

yakin bahwa dengan belajar yang baik akan dapat membantu tercapainya cita-

cita yang diinginkan.

6. Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti; yaitu kebutuhan untuk memuaskan

rasa ingin tahu, mendapatkan pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti
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sesuatu. Hanya melalui belajarlah upaya pemenuhan kebutuhan ini dapat

terwujud.

7. Kebutuhan estetik yaitu kebutuhan yang dimanifestasikan sebagai kebutuhan

akan keteraturan, keseimbangan dan kelengkapan dari suatu tindakan. Hal ini

hanya mungkin terpenuhi jika individu/siswa belajar yang tak henti-hentinya

tidak hanya selama di pendidikan formal saja tetapi juga setelah selesai, setelah

bekerja, berkeluarga serta berperan dalam masyarakat.

Orang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada diri orang tersebut.

Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat tentang ciri-ciri dalam motivasi

belajar siswa:

1. Dedi Supriyadi (2005: 86), berpendapat bahwa motivasi belajar siswa dapat

diamati dari beberapa aspek yaitu: memperhatikan materi, ketekunan dalam

belajar, ketertarikan dalam belajar, keseringan belajar, komitmennya dalam

memenuhi tugas-tugas sekolah, semangat dalam belajar dan kehadiran siswa di

sekolah.

2. Sardiman (2008: 83) mengemukakan ciri-ciri orang yang bermotivasi adalah

sebagai berikut:

a. Tekun menghadapi tugas

b. Ulet menghadapi kesulitan

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah

d. Lebih senang bekerja mandiri

e. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin

f. Dapat mempertahankan pendapatnya
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3. Hamzah B. Uno (2008: 23) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Adanya hasrat dan keinginan berprestasi

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan

d. Adanya penghargaan dalam belajar

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif

Dari beberapa ciri-ciri motivasi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan

bahwa adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukan prestasi yang

baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun, menunjukan

ketertarikan, senang mengikuti pelajaran, selalu memperhatikan pelajaran,

semangat dalam mengikuti pelajaran, mengajukan pertanyaan, berusaha

mempertahankan pendapat, senang memecahkan masalah soal-soal, maka

pembelajaran akan berprestasi dan seseorang yang belajar itu dapat mencapai

prestasi yang baik.

2.6 Prestasi Belajar

Kegiatan belajar dikatakan berhasil bila dapat mencapai hasil yang optimal.Untuk

mengetahui apakah hasil belajar itu dapat dicapai secara optimal, maka perlu

adanya penilaian atau evaluasi. Setelah diadakan penilaian atau evaluasi, maka

akan diperoleh prestasi belajar. Tes hasil belajar berguna untuk mengukur

penguasaan materi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang studi yang telah

diikuti siswa. Prestasi dapat berupa kualitatif dan dapat pula bersifat kuantitatrif.

Makna prestasi belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa,
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baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai prestasi dari

kegiatan belajar. Pengertian tentang prestasi belajar sebagaimana diuraikan di atas

dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K. Ibrahim (2007: 39), menyatakan bahwa

prestasi belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberprestasian siswa dalam

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang

diperoleh dari prestasi tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.

Prestasi belajar yang baik di dapat melalui proses pembelajaran yang bermakna.

Proses pembelajaran yang bermakna salah satunya dapat diperolehmelalui

mekanisme diskusi. Diskusi dalam proses pembelajaran di kelas dapat mendukung

tercapainya pembelajaran bermakna, karena mekanisme diskusi memungkinkan

peserta didik terbiasa mengemukakan pendapat secara argumentatif dan dapat

mengkaji dirinya, apakah hal yang telah diketahuinya itu benar atau tidak. Untuk

mengetahui apakah prestasi belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang

dikehendaki  dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana dikemukakan oleh

Sunal (1993: 94), bahwa evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk

membuat pertimbangan seberapa efektif suatu program telah memenuhi

kebutuhan siswa. Selain itu, dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat

dijadikan feedback atau tindak lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat

penguasaan siswa. Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat

penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan

demikian, penilaian prestasi belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di

sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang

berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa.
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Prestasi belajar yang baik di dapat melalui proses pembelajaran yang bermakna.

Proses pembelajaran yang bermakna salah satunya dapat diperoleh melalui

mekanisme diskusi. Diskusi dalam proses pembelajaran di kelas dapat mendukung

tercapainya pembelajaran bermakna, karena mekanisme diskusi memungkinkan

mahasiswa terbiasa mengemukakan pendapat secara argumentatif dan dapat

mengkaji dirinya, apakah hal yang telah diketahuinya itu benar atau tidak. Dalam

diskusi mahasiswa dapat berkomunikasi dengan sesama mahasiswa untuk

menggali pemahamannya. Mendiskusikan suatu konsep pelajaran turut

meningkatkan intelektualitas mahasiswa. Pembelajaran dalam bentuk diskusi

biasanya terjadi dalam kelompok-kelompok kecil, mahasiswa berdiskusi dengan

teman dalam kelompoknya. Dalam kelompok belajar terdapat proses komunikasi

berupa pertukaran informasi dua arah, setiap anggota dalam kelompok belajar

dapat berperan sebagai sumber (source) maupun penerima (receiver) informasi.

Menurut Gagne dan Briggs (1979), ada lima kategori kapabilitas hasil belajar,

yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan

motorik dan sikap. Informasi verbal merupakan kemampuan menuangkan pikiran

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan intelektual yaitu

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang yang dimiliki seseorang

untuk membedakan, mengabstraksikan suatu objek, menghubung-hubungkan

konsep sehingga dapat menghasilkan suatu pengertian, dan memecahkan suatu

percobaan. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi kognitif yaitu kemampuan

seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Keterampilan motorik

yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan serangkaian gerakan jasmani dan

badan secara terpadu dan terkoordinasi. Sikap yaitu kemampuan yang dimiliki
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seseorang berupa kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek

berdasarkan penilaian atas objek tersebut. Prestasi belajar dalam dunia pendidikan

saat ini lebih dikenal dengan taksonomi Bloom, yang dimaksud taksonomi ini

adalah cara mengklasifikasikan hal-hal yang kompleks, maksudnya

mengklasifikasikan secara bertingkat, dari kemampuan yang paling sederhana

sampai yang paling rumit. Kompetensi belajar dalam Taksonomi Bloom dibagi

menjadi tiga domain (ranah atau kawasan) yaitu domain kognitif, afektif, dan

psikomotorik. Bloom mengartikan ranah-ranah ini sebagai kompetensi dasar atau

perilaku-perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik dalam cara-cara tertentu,

misalnya bagaimana mereka berfikir (ranah kognitif), bagaimana mereka bersikap

dan merasakan sesuatu (ranah afektif), dan bagaimana mereka berbuat (ranah

psikomotorik).

Prestasi belajar merupakan hasil belajar dengan aspek kognitif. Prestasi

merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau

periode tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, prestasi dalam penelitian ini

adalah hasil yang telah dicapai mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diperoleh akan membentuk

kepribadian mahasiswa, memperluas kepribadian mahasiswa, memperluas

wawasan kehidupan serta meningkatkan kemampuan mahasiswa. Mengetahui

berhasil tidaknya seseorang dalam belajar, maka perlu dilakukan suatu evaluasi,

tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh mahasiswa setelah proses

belajar mengajar berlangsung (Nurman, 2006: 36).
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Menurut Gagne dan Briggs (1979), ada lima kategori kapabilitas hasil belajar,

yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan

motorik dan sikap. Informasi verbal merupakan kemampuan menuangkan pikiran

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan intelektual yaitu

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang yang dimiliki seseorang

untuk membedakan, mengabstraksikan suatu objek, menghubung-hubungkan

konsep sehingga dapat menghasilkan suatu pengertian, dan memecahkan suatu

percobaan. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi kognitif yaitu kemampuan

seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Keterampilan motorik

yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan serangkaian gerakan jasmani dan

badan secara terpadu dan terkoordinasi. Sikap yaitu kemampuan yang dimiliki

seseorang berupa kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek

berdasarkan penilaian atas objek tersebut. Prestasi belajar dalam dunia pendidikan

saat ini lebih dikenal dengan Taksonomi Bloom, yang dimaksud taksonomi ini

adalah cara mengklasifikasikan hal-hal yang kompleks, maksudnya

mengklasifikasikan secara bertingkat, dari kemampuan yang paling sederhana

sampai yang paling rumit. Kompetensi belajar dalam Taksonomi Bloom dibagi

menjadi tiga domain (ranah atau kawasan) yaitu domain kognitif, afektif, dan

psikomotorik. Bloom mengartikan ranah-ranah ini sebagai kompetensi dasar atau

perilaku-perilaku yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam cara-cara tertentu,

misalnya bagaimana mereka berfikir (ranah kognitif), bagaimana mereka bersikap

dan merasakan sesuatu (ranah afektif), dan bagaimana mereka berbuat (ranah

psikomotorik). Ketiga ranah kejiwaan tersebut saling terkait erat dan bahkan tidak

boleh diabaikan dalam kegiatan pembelajaran. Muara atau tujuan dari ketiga
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kompetensi tersebut mengarah kepada kecakapan hidup siswa (life skill). Ranah

kognitif meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah

dipelajari, kemampuan intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan

keterampilan berfikir. Ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan

aspek perasaan dan emosi. Meliputi minat, sikap, dan nilai yang ditanamkan

melalui proses pembelajaran. Ranah psikomotorik berisi perilaku-perilaku yang

menekankan aspek keterampilan fisik (motorik) seperti menulis, mengetik,

menyusun alat-alat percobaan, dan melakukan percobaan. Bloom memberi

pemetaan ranah kognitif dalam kategori tingkat berpikir. Ia membagi tingkat

berpikir menjadi enam tingkat yakni tingkat berpikir pengetahuan, pemahaman,

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluatif. Berbagai macam kompetensi yang

dihasilkan oleh ketiga ranah tersebut merupakan kapabilitas hasil belajar yang

didapat oleh mahasiswa melalui proses belajar yang kontinu dan

berkesinambungan. Dalam hubungannya dengan prestasi belajar siswa, sikap ini

lebih diarahkan pada pengertian pemahaman materi. Dalam pemahaman materi,

maka domain yang sangat berperan adalah domain kognitif.

2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Menurut teori Gestalt, belajar merupakan suatu proses perkembangan. Artinya

bahwa secara kodrati jiwa raga anak mengalami perkembangan. Perkembangan

sendiri memerlukan sesuatu baik yang berasal dari diri siswa sendiri maupun

pengaruh dari lingkungannya. Berdasarkan teori ini prestasi belajar siswa

dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. Pertama, siswa;

dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, minat dan

kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Kedua, lingkunganm yaitu: sarana
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dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode

serta dukungan lingkungan, keluarga dan lingkungan.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Wasliman (2007:159) bahwa sekolah merupakan

salah satu faktor yang ikut menentukan prestasi belajar siswa. Semakin tinggi

kemampuan belajar siswa dan kualitas pengajaran di sekolah, maka semakin

tinggi pula prestasi belajar siswa.

Kualitas pengajaran di sekolah sangat ditentukan oleh guru, sebagaimana

dikemukakan oleh Wina Sanjaya (2006:50), bahwa guru adalah komponen yang

sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Berdasarkan

pendapat ini dapat ditegaskan bahwa salah satu faktor eksternal yang sangat

berperan mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah guru. Guru dalam proses

pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Peran guru, apalagi untuk

siswa pada usia sekolah dasar, tak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain

seperti televisi, radio dan komputer. Sebab siswa adalah organisme yang sedang

berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa.

Prestasi belajar siswa merupakan prestasi dari suatu proses yang didalamnya

terlibat sejumlah faktor yang saling mempengaruhinya. Tinggi rendahnya prestasi

belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Ngalim Purwanto (2010:102-106), menyatakan bahwa berhasil baik atau

tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-macam faktor. Adapun faktor-

faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan:

1) Faktor pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor individual,

antaralain: faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi
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dan faktor pribadi.

2) Faktor diluar individu yang kita sebut faktor sosial, antara lain: faktor

keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat atau media

yang dipergunakan dalam pembelajaran, lingkungan, kesempatan yang

tersedia, dan motivasi sosial.

Menurut Ngalim Purwanto (2010:105) tersebut, dikemukakan bahwa media

pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Penggunaan

media pembelajaran yang baik oleh guru dapat mempercepat/mempermudah

siswa dalam pencapaian prestasi belajar yang tinggi.

Sejalan dengan pendapat di atas,   Slameto (2010: 54-72) mengemukakan

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

1. Faktor internal, meliputi tiga faktor yaitu

a) Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh

b) Faktor psikologis, seperti inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan dan kesiapan

c) Faktor kelelahan, baik kelelahan jasmani maupun rohani

2. Faktoreksternal, dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu

a) Faktor keluarga, meliputi: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orangtua, dan

latar belakang kebudayaan.

b) Faktor sekolah, mencakup: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan

siswa, relasisiswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran,  waktu

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas-tugas.
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c) Faktor masyarakat, meliputi: siswa dalam masyarakat, media massa, teman

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.

2.7 Penelitian yang relevan

1. Vidhy Andhika Setya Ningrum (2013) melakukan penelitian bahwa

penggunaan model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and

Picturedapat meningkatkan prestasi belajar belajar Biologi di SMP Negeri 1

Ngemplak. Selain itu dengan menggunakan model pembelajaran Examples

non-Examples dan Picture and Picture dapat meningkatkan prestasi belajar

siswa serta kemampuan memahami materi secara baik antar siswa dalam

proses pembelajaran Biologi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan prestasi

belajar siswa yang mengalami peningkatan rata-rata prestasi belajar yaitu 76,72

dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture dan 68,38

menggunakan Examples  non-Examples .

2. Rina Rodhiyah (2013) melakukan penelitian tentang penggunaan model

pembelajaran Picture and Picture dan Examples non-Examples terhadap

perbedaan prestasi belajar ditinjau dari gaya belajar visual pada materi

ekosistem di MTs Negeri Surakarta II. Peningkatan prestasi belajar rata-rata

kelas model pembelajaran Examples non-Examples ini mencapai 78,36 lebih

tinggi dibandingkan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture

70,75.

3. Hidayati (2014) melakukan penelitian tentang penggunaan model pembelajaran

Picture and Picture untuk meningkatkan prestasi belajar kelas IV Min Ngawen

Gunung Kidul Yogyakarta. Pada penelitian ini mampu meningkatkan prestasi

belajar siswa pada siklus I sebesar 72,22% dan siklus II sebesar 88,89%.
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4. Yeni Wardiah (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan

signifikan pada penggunaan model pembelajaran Picture and Picture sehingga

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

5. Moh Nurhadi (2014) melakukan penelitian penggunaan model pembelajaran

Examples non-Examples dapat meningkatkan prestasi belajar siswa ditinjau

dari minat bacamaka penggunaan model pembelajaran ini mampu

meningkatkan hasil prestasi belajar.

2.8 Kerangka Pikir

Materi sistem pencernaan merupakan bahan kajian yang terdapat dalam

pembelajaran Biologi. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam multi sel

yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrient. Sistem

pencernaan secara spesifik memecah molekul menjadi molekul nutrisi yang lebih

kecil, menyerap molekul tersebut kedalam aliran darah. Perlu berbagai sumber

untuk mempelajarinya beserta gambar-gambar yang mencerminkan proses system

pencernaan pada manusia dan hewan. Materi ini cukup sukar dan banyak siswa

yang masih sulit memahaminya. Sifatnya pun cenderung hafalan dan pemahaman

berdasarkan materi yang abstrak, sehingga cenderung sulit dipahami siswa karena

obyeknya tidak dapat dilihat langsung. Selain menghafal siswa juga dituntut untuk

dapat menjelaskan, menganalisis dan mengkomunikasikan pemahamannya

tentang alat pencernaan.

Berdasarkan karakter materi sistem pencernaan tersebut, maka penelitian ini akan

membandingkan dua teknik pembelajaran yang dapat membantu siswa agar

memperoleh prestasi belajar yang lebih baik dengan memperhatikan motivasi
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siswa yang rendah dan motivasi siswa yang tinggi. Teknik pembelajaran yang

akan diterapkan dalam penelitian ini adalah Examples non-Examples dan Picture

and Picture. Kedua teknik tersebut dipilih dengan memperhatikan Peraturan

Mendikbud No 59 tahun 2014, karakteristik teknik pembelajaran, karakteristik

siswa dan motivasi siswa. Diharapkan melalui teknik tersebut dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa, baik siswa yang memiliki motivasi tinggi maupun yang

memiliki motivasi rendah.

Model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture

keduanyamenuntut keaktifan dansemangat belajar siswa dimana kedua model

pembelajaran ini menggunakan media gambar yang akan disediakan oleh guru,

sedangkan guru lebih berperan menjadi fasilitator bagi siswa. Penerapan kedua

model pembelajaran tersebut merupakan salah satu alternatif untukmengalihkan

sistem pembelajaran teacher centered menjadi student centered.

Selain model pembelajaran yang berbeda, peran semua pihak yang terkait

jugadibutuhkan, seperti guru yang komunikatif dalam memberikan bimbingan,

arahandan penjelasan materi sebagai materi awal serta siswa yang aktif dalam

kegiatan diskusi. Model pembelajaran yang digunakan adalah model belajar yang

interaktif, menarik, dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajarsiswa

yaitumodel interaksi siswa dalam diskusi juga penting, misalnya siswa

diharapkandapat menerangkan dan menjelaskan kembali tentang alat-alat

pencernaan dan proses sistem pencernaan secara tepat sesuaidengan tingkat

pemahamannya kepada siswa lain sehingga siswa yang lain itudapat

memahaminya pula, disini terjadi proses interaksi antar siswa untukmenggali

pemahaman.
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Tingkat pemahaman setiap siswa berbeda-beda, saat diskusi berlangsung adalah

saat dimana siswa mengkonstruksi pemahamannya pada materi, disinilah peran

guru sebagai pembimbing sekaligus fasilitator memberi bantuan dan arahanagar

materi yang dipahami siswa tidak keluar dari basis keilmiahannya. Hal ini sesuai

dengan teori konstruktivisme dimana siswa belajar mengkonstruksipengetahuan

dan pengalaman yang diperolehnya. Siswa membangun sendiri materi atau

struktur materi yang dipelajarinya, tidak melalui pemberitahuan olehguru

sepenuhnya. Siswa tidak lagi menerima paket-paket materi atau aturan yangtelah

dikemas oleh guru, melainkan siswa sendiri yang mengemasnya. Guru

memberikan bantuan dan arahan (scalffolding) sebagai fasilitator dan pembimbing

apabila materi yang dikemas siswa tidak akurat atau terjadi kesalahan dan tidak

sesuai dengan nilai ilmiahnya.

Secara keseluruhan, tugas-tugas akan dikemas dalam LKS yang dibuat untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa, contohnya seperti siswa disuruh mengamati

langsung gambar-gambar alat pencernaan yang telah disediakan oleh guru. Siswa

memahami gambar alat-alat pencernaan manusia, lalu siswa menjelaskan proses

pencernaan secara lengkap dari gambar tersebut dengan menjawab pertanyaan

yang berkaitan dengan gambar tersebut. Maka dengan adanya kegiatan siswa

mengerjakan LKS secara tidak langsung membuat siswa mempelajari materi

system pencernaan tersebut berulang kali sehingga diharapkan dapat melatih

siswa agar penguasaan materi dapat tercapai sehingga prestasi belajar pun

meningkat.

Berdasarkan uraian di atas diharapkan bahwa apabila guru menggunakan model

pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture dalam
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pembelajaran Biologi khususnya pada materi sistem pencernaan maka prestasi

belajar siswa dapat meningkat.

Dalam penelitian ini dikaji manakah dari kedua model pembelajaran tersebut yang

dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang materi sistem

pencernaan berdasarkan motivasi belajar rendah dan tinggi. Apakah model

pembelajaran Examples non-Examples atau Picture and Picture yang lebih baik.

Pada hipotesis pertama akan dibandingkan apakah ada interaksi antara model

pembelajaran yang diberikan dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar

Biologi siswa pada materi sistem pencernaan. Hipotesis kedua akan dilihat apakah

ada perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan yang

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan

Picture and Picture. Hipotesis ketiga akan dilihat apakah ada perbedaan prestasi

belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan dengan siswa bermotivasi

belajar rendah jika dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Examples

non-Examples dan Picture and Picture. Hipotesis keempat akan dilihat apakah

ada perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan

manusia dengan siswa bermotivasi belajar tinggi jika dibelajarkan menggunakan

model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture.

Variabel-variabel penelitian ini adalah

1. variabel bebas yaitu: model pembelajaran Examples non-Examples dan

Picture and Picture,

2. variabel moderator yaitu: motivasi belajar,

3. variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa.
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Agar lebih jelas, kerangka berpikir berupa hubungan antar variabel dapat dilihat

pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Hubungan antara variabel yang diteliti

2.4 Hipotesis

Hipotesis umum dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut

1. ada interaksi antara model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture

and Picture dengan motivsi belajar terhadap prestasi belajar Biologi siswa

pada materi sistem pencernaan,

2. ada perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan

yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Examples non-

Examples dan Picture and Picture. Rerata prestasi belajar Biologi dengan

Kurangnya Interaksi dalam
proses pembelajaran

Kurangnya variasi model
pembelajaran

Motivasi Belajar dan
Hasil Belajar Rendah

Examples non Examples Picture and Picture

Motivasi Belajar Motivasi Belajar

Prestasi Belajar

ar
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model pembelajaran Examples non-Examples lebih tinggi daripada yang

dibelajarkan dengan model pembelajaran Picture and Picture,

3. ada perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan

yang mempunyai motivasi belajar rendah yang dibelajarkan dengan

menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and

Picture. Rerata peserta didik bermotivasi belajar rendah dengan model

pembelajaran Examples non-Examples lebih tinggi daripada yang

dibelajarkan dengan model pembelajaran Picture and Picture,

4. ada perbedaan prestasi belajar Biologi siswa pada materi sistem pencernaan

yang mempunyai motivasi belajar tinggi yang dibelajarkan dengan

menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples danPicture and

Picture. Rerata peserta didik bermotivasi belajar tinggi dengan model

pembelajaran Examples non-Examples lebih tinggi daripada yang

dibelajarkan dengan model pembelajaran Picture and Picture.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang didasarkan pada studi

eksperimen menggunakan metode quasi eksperimen. Penggunakan model

pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture dapat dianalisis

dengan mengetahui tingkat motivasi belajar terhadap prestasi belajar biologi siswa

pada materi sistem pencernaan. Kelompok eksperimen diberi perlakuan

menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan kelompok

kontrol diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture.

Model pembelajaran ini digunakan untuk mengemukakan ada tidaknya perbedaan

variabel satu (variabel respond) dengan variabel lain (variabel predictor).

Variabel yang diteliti adalah prestasi belajar biologi siswa pada materi sistem

pencernaan sebagai variabel terikat serta dua variabel bebas yaitu model

pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture, serta satu variabel

atribut yaitu motivasi siswa.

Model pembelajaran ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan

dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu perbedaan prestasi

belajar siswa yang memanfaatkan model pembelajaran Examples non-Examples

dan yang memanfaatkan model pembelajaran Picture and Picture. Pendekatan

yang dipakai adalah pendekatan eksperimen yaitu suatu penelitian yang berusaha
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mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi

terkontrol secara ketat. (Sugiyono,2016: 57).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain faktorial 2 x 2. Dalam penelitian

ini peserta didik sebagai sampel dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok

eksperimen adalah kelompok peserta didik yang mendapatkan perlakuan

pembelajaran biologi dengan menggunakan model Examples non-Examples dan

kelompok kontrol dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture.

Tabel 3.1 Desain faktorial 2 x 2

Keterangan :

A1B1 : prestasi belajar kelompok peserta didik yang diberi perlakuan dengan
menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan memiliki
motivasi belajar Biologi yang tinggi.

A1B2 : prestasi belajar kelompok peserta didik yang diberi perlakuan dengan
menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples dan memiliki
motivasi belajar Biologi yang rendah.

A2B1 : prestasi belajar kelompok peserta didik yang diberi perlakuan dengan
menggunakan model pembelajaran Picture and Picture dan memiliki motivasi
belajar Biologi yang tinggi.

A2B2 : prestasi belajar kelompok peserta didik yang diberi perlakuan dengan
menggunakan model pembelajaran Picture and Picture dan memiliki motivasi
belajar Biologi yang rendah.

Examples non-Examples
(A1)

Picture and Picture
(A2)

Tinggi (B1)
A1B1 A2B1

Rendah (B2) A1B2 A2B2

Kooperatif

Motivasi
Belajar
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Persada Bandar Lampung pada Semester

Ganjil Tahun Pelajaran  2015/2016. Uji coba instrumen dilakukan di bulan

September 2015, sedangkan pengumpulan dan analisis data prestasi penelitian

dilaksanakan pada bulan November 2015. Penelitian yang dilakukan meliputi

kegiatan: observasi lokasi penelitian, menentukan subyek penelitian, menetukan

populasi dan teknik sampling, pengumpulan data penelitian, ujicoba instrumen, uji

validitas dan rehabilitas instrumen, pengumpulan data, dan analisis data.

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa XI IPA SMA Persada Bandar

Lampung dan sebagai sampelnya diambil dua (dua) kelas secara random (cluster

random sampling). Guru menentukan siswa kelas XI IPA yang akan dijadikan

sampel dengan cara memilih dua kelas secara acak dari 4 (empat) kelas yang ada

di SMA Persada Bandar Lampung.

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah Cluster Random Sampling. Cluster

Random Sampling adalah teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok

unit yang kecil. Populasi dari cluster merupakan sub populasi dari total populasi.

Pengelompokan secara cluster mengprestasikan unit elementer yang heterogen

seperti halnya populasi sendiri. Langkah-langkah penentuan sampel adalah

sebagai berikut: pada tahap pertama, dipilih dua kelas dari empat kelas yang ada



71

di sekolah untuk dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan kontrol.

Pengelompokan kedua kelas berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki kedua

kelas tersebut relatif sama, hal ini dapat dilihat dari nilai UAS semester ganjil

mata pelajaran biologi pada kelas XI IPA. Pada tahap kedua, masing-masing

kelompok dipilih menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok yang beranggotakan

peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, sedang dan rendah.

Untuk peserta didik dengan motivasi belajar tinggi dipilih lima orang dan untuk

peserta didik dengan motivasi rendah dipilih lima orang setiap kelasnya. Sehingga

diperoleh tiga puluh peserta didik sebagai sampel penelitian.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel-variabel pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi variabel bebas,

variabel terikat, dan variabel moderator.

1. Variabel bebas adalah variabel yang dipilih untuk dicari pengaruhnya terhadap

variabel terikat. Pada penelitian ini variabel bebas adalah model pembelajaran

Examples non-Examples dan Picture and Picture.

2. Variabel terikat adalah variabel yang kehadirannya dipengaruhi variabel bebas.

Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah hsil belajar biologi siswa yang

diukur dari prestasi postest (aspek kognitif).

3. Variabel moderat/atribut dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa

yang dibedakan atas motivasi rendah dan tinggi, karena variabel ini tidak dapat

dimanipulasi dan merupakan karakteristik siswa.
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3.5 Instrumen Penelitian

1. Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran

Pada penelitian ini penulis menggunakan Silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), kuisoner dan tes. Instrument kuisoner digunakan untuk

mengukur motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi

sistem pencernaan. Sedangkan tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar

siswa.

2. Instrumen Pengambilan Data

Untuk memperoleh data prestasi belajar siswa pada penelitian ini peneliti

menggunakan instrumen tes prestasi belajar biologi untuk aspek kognitif.

Pengambilan data prestasi siswa melalui prestasi tes bentuk uraian dan lembar

motivasi belajar siswa.

3.5.1 Model Pembelajaran Examples non-Examples

A) Definisi Konseptual

Model pembelajaran Examples non-Examples adalah model yang menggunakan

media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan

mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan

permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang

disajikan.

b) Definisi Operasional Model

Model pembelajaran Examples non-Examples adalah model yang lebih

menekankan pada konteks analisis siswa. Pada model ini mengharuskan siswa

belajar secara berkelompok dan memecahkan masalah dalam satu kelompok.
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Dalam penelitian ini, siswa menganalisis gambar yang telah tersedia dipapan tulis

berdasarkan kelompok masing-masing, Setelah menganalisis gambar yang ada

maka siswa menyimpulkan materi tersebut untuk menanamkan konsep.

3.5.2 Model Pembelajaran Picture and Picture

a) Definisi Konseptual

Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu model pembelajaran yang

mengandung gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis.

b) Definisi Operaasional

Model pembelajaran Picture and Picture merupakan model pembelajaran yang

mengandung gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis.

Dalam hal ini guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, menyampaikan

materi sebagai pengantar awal pembelajaran. Setelah itu guru mnunjukkan atau

memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Siswa tidak hanya

mendengar dan membuat catatan, guru memanggil siswa secara bergantian

memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.

Ditanyakan juga alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Dari alasan

atau urutan gambar, guru memulai menanam motivasi belajar siswa dengan

kompetensi yang ingin dicapai.

3.5.3 Motivasi Belajar

a) Definisi Konseptual

Motivasi belajar adalah daya penggerak yang menimbulkan kegiatan

belajarpeserta didik untuk mencapai kemampuan sesuai dengan tujuan yang telah

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran berupa dorongan untuk melakukan

aktivitas belajar, memahami informasi dari materi yang dipelajari dan menguasai
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keterampilan yang diharapkan dari aktivitas belajar, sehingga terjadi perubahan

tingkah laku, meningkatkan tujuan yang dapat diraih yaitu berupa prestasi belajar

yang tinggi.

b) Definisi Operasional

Motivasi belajar adalah skor yang diperoleh warga belajar setelah menjawab

kuesioner motivasi belajar yang meliputi dorongan untuk melakukan aktivitas

belajar, menentukan tindakan yang hendak dilakukan, tujuan yang hendak dicapai

yaitu prestasi belajar biologi yang tinggi. Atau dengan kata lain, motivasi belajar

memiliki dua dimensi, yaitu: dimensi dorongan intrinsik dan dimensi dorongan

ekstrinsik.

Penentuan peserta didik dalam motivasi, kelompok peserta didik yang memiliki

motivasi tinggi dan rendah ditentukan berdasarkan urutan ranking yang dibagi

atas bawah. Setengah bagian atas ditetapkan sebagai motivasi tinggi, sedangkan

setengah bagian bawah ditetapkan sebagai motivasi rendah. Motivasi belajar

adalah skor yang diperoleh peserta didik setelah menjawab instrumen berupa

angket motivasi belajar yang berbentuk skala dengan rentang angka 1 hingga

angka 5. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi pada angket motivasi belajar

dengan angka 5, sedangkan untuk peserta didik motivasi rendah pada angket

motivasi maka memperoleh angka 1.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar

Variabel Indikator Kode
Pernyataan

Total

Motivasi
Belajar

1. Tekun Menghadapi

Tugas

1,2,4,8,21,23,24,

30,33
9

2. Tidak Mudah Putus Asa 3,6,10,34 4



75

Motivasi
Belajar

Indikator
Kode
Pernyataan

Total

3. Belajar Mandiri 13,17,27,35 4

4. Cepat Bosan
5,7,9,11,12,14,18,
22,25

9

5. Percaya Diri
15,16,19,20,26,28
,29,31,32

9

Jumlah Pernyataan 35

Kuesioner ini dijawab dengan melingkari angka yang terdapat pada alternatif

jawaban: sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak berpendapat, setuju, dan sangat

setuju.

3.5.4 Prestasi Belajar

a) Definisi Konseptual

Prestasi belajar adalah tingkat keberprestasian peserta didik terhadap semua materi

yang telah dipelajarinya untuk menggambarkan sejauh mana penguasaanpeserta

didik terhadap berbagai hal yang pemah diajarkan atau dilatihkan, sehingga dapat

diperoleh gambaran yang nyata tentang pencapaian programpembelajaran secara

menyeluruh yang berupa nilai yang dimiliki oleh peserta didik setelah menerima

pengalaman belajar yang ditunjukkan oleh pengusaan konsep biologi,

keterampilan, dan sikap sehingga keadaan lebih haik dari sebelum mendapatkan

pelajaran yang diukur dengan tes.

b) Definisi Operasional

Prestasi belajar adalah skor yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti uji

kompetensi dengan cara menjawab instrumen tes berupa soal pada mata pelajaran

biologi, tes prestasi belajar biologi dalam penelitian ini adalah tes bersifat kognitif.
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Tes yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk uraian yang berjumlah 10

soal. Pengambilan nilai berdasarkan hasil posttest yang diadakan oleh guru.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari siswa-siswi kelas XI IPA SMA

Persada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 20015/2016. Data yang akan

dikumpulkan adalah prestasi belajar yang diperoleh dari prestasi tes bentuk uraian

siswa sebagai aspek kognitif  pada materi pokok sistem pencernaan.

Pada penelitian ini, tipe tes yang digunakan adalah tipe tes uraian. Sebelum

diberikan kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, soal tersebut telah diuji

coba agar terjamin validitas dan reliabilitas soalnya. Uji coba dilakukan pada

siswa kelas XII dengan anggapan bahwa siswa kelas XII telah cukup mampu

memahami materi sistem pencernaan yang akan digunakan sebagai bahan ajar

pada penelitian. Prestasi uji coba ini berpedoman pada :

1. Validitas, yaitu jika soal tersebut mampu mengevaluasi yang seharusnya

dievaluasi. Validitas isi dari soal tes telah diusahakan ketercapaianya sejak saat

penyusunan, yaitu dengan memperhatikan materi dan tujuan pembelajaran yang

telah dirumuskan. Sedangkan untuk menilai validitas butir soal dilakukan melalui

uji coba. Validitas isi dari tes dapat diketahui dari kesesuaian antara tujuan

pembelajaran dan ruang lingkup materi yang telah diberikan dengan butir-butir tes

yang menyusunnya. Tes tersebut dikatakan valid jika tes tersebut dapat tepat

mengukur apa yang hendak diukur. Untuk mengetahui validitas butir soal,

dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir soal tersebut dengan skor total yang

diperoleh. Koefisien korelasi dihitung dengan rumus korelasi product moment
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(Sugiyono, 2016: 255), yaitu :

=  − ( )( )
  − ( )   − ( ) 

Keterangan:

Rxy : koefisien korelasi antara skor butirdan skor total

X: skor butir

Y: skor total

N: banyak objek (warga belajar)

Kaidah keputusan : Jika rhitung > rtabel berarti valid, dan jika rhitung < rtabel berarti

tidak valid. Hasil uji validitas instrumen motivasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Tes

Kriteria Nomor Item Jumlah

Valid 1,2,4,5,6,8,9,10 8

Tidak Valid 3,7 2

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi

Kriteria Nomor Item Jumlah

Valid
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,2
7,28,29,30,31,32

32

Tidak Valid 2,15,16,24 3

Reliabilitas, yaitu jika soal tes tersebut dapat memberikan prestasi yang relatif

tetap sama (konsisten) jika soal tes tersebut diberikan pada subjek yang sama,

meskipun soal tes tersebut diberikan oleh orang, waktu, dan tempat yang berbeda.

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan
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mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan

prestasi yang tetap. Maka reliabilitas tes berhubungan dengan ketepatan prestasi

tes. Untuk menguji reliabilitas instrumen dan mengetahui tingkat reliabilitas

instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan rumus

sebagai berikut.

Keterangan:

r11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

ΣSt2 = Jumlah varian butir

St2 = Varian total

Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria reliabilitas

(Koestoro dan Basrowi dalam Kurniawan 2010:62) sebagai berikut.

kriteria Reliabilitas :

0,8 – 1,000 = sangat tinggi

0,6 – 0,799 = tinggi

0,4 – 0,599 = cukup tinggi

0,2 – 0,399 = rendah

< 0,200 = sangat rendah
Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas 0,886. Hal ini berarti

termasuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga instrumen yang digunakan

reliabel.
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3.7 Teknik Analisis Data Tes

Teknik analisis data merupakan cara mencari dan menata secara sistematis data

prestasi tes, angket dan catatan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan kepada orang

lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan sampai

pada tahap mencari makna. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian

ini dilakukan dengan dua tahap yaitu : uji prasyarat analisis data dan analisis data.

3.8 Uji Prayarat Analisis Data

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari

prestasi penelitian berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dilakukan untuk

memudahkan perhitungan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Uji

normalitas dilakukan terhadap kelompok eksperimen I maupun kelompok kontrol.

Tujuan dilakukan normalitas untuk mengetahui polulasi peneletian berdistribusi

normal atau tidak,hal ini penting karena jika ternyata data tidak berdistribusi

normal, maka pada kelompok data tersebuttidak dapat dilakukan uji hipotesis

dengan statistik parametrik. Pengujian normalitas dalam penelitian ini

menggunakan uji Liliefors.

Menurut Sudjana (2005: 466), uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan

uji Liliefors (Lo) dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan

penentuan taraf sigifikansi, yaitu pada taraf signifikasi 5% (0,05) dengan hipotesis

yang diajukan adalah sebagai berikut.
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H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Dengan kriteria pengujian :

Jika Lhitung< Ltabel terima H0, danjika Lhitung> Ltabel tolak H0.

Adapun langkah-langkah pengujian normalitas adalah :

1. Data pengamatan x1, x2 , x3, ….., xn dijadikan bilangan baku z1, z2 , z3, ….., zn

dengan menggunakan rumus
̅

(dengan ̅ dan masing-masing merupakan

rata-rata dan simpangan baku)

2. Untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal

baku, kemudian dihitung peluang F(zi) = P(z < zi).

3. Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2 , z3, ….., zn yang lebih kecil atau sama

dengan zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S(zi) maka:

( ) = , , … ,
4. Hitung selisih F(zi) – S(zi), kemudian tentukan harga mutlaknya.

5. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut,

misal harga tersebut L0.

Untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H0), dilakukan dengan cara

membandigkan L0 ini dengan nilai kritis L yang terdapat dalam tabel untuk taraf

nyata yang dipilih .

Sehingga karena angka LhitungLtabel maka data berdistribusi tidak
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normal.Sehingga untuk pengujian hipotesis menggunakan uji non parametrik.

Prestasi analisis uji normalitas sampel populasi dari kedua perlakuan adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Uji Normalitas Sampel Populasi

Tests of Normality

Model

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic Df Sig.

PB 1 .139 14 .200* .922 14 .237

2 .097 42 .200* .974 42 .446

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Prestasi uji normalitas sampel populasi untuk perlakuan dengan model

pembelajaran Examples non-Examples, dengan Kolmogorov-Smirnov nilainya

0,200. Sementara prestasi uji normalitas sampel populasi untuk perlakuan dengan

model pembelajaran Picture and Picture, dengan Kolmogorov-Smirnov nilainya

0,200. Ini berarti prestasi seluruh uji atau p-value di atas 0,05 atau H0 ditolak yang

berarti pula bahwa kedua populasi memiliki data yang berdistribusi normal.

3.8.2 Uji Homogenitas

Teknik analisis data yang digunakan untuk melihat homogenitas data

menggunakan uji Leven’s test. Hipotesis yang diajukan pada uji homogenitas

adalah:

H0 = kelompok data homogen

H1 = kelompok data tidak homogen

Pengambilan kesimpulan prestasi uji homogenitas adalah:
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1) Jika nilai p-value > 0,05  maka Ho diterima, artinya data homogen

2) Jika jika p-value < 0.05 maka Ho ditolak, artinya data tidak homogen

Table 3.6 Hasil Uji Homogenitas Sampel Populasi

Test of Homogeneity of Variance

Levene Statistic df1 df2 Sig.

PB Based on Mean 2.304 1 54 .135

Based on Median 2.289 1 54 .136

Based on Median and with

adjusted df
2.289 1 50.217 .137

Based on trimmed mean 2.301 1 54 .135

Uji homogenitas sampel populasi pada bagian based on mean menunjukkan nilai

0,135 yang berarti nilai p-value lebih besar daripada 0,05. Kesimpulan uji

homogenitas untuk kedua sampel populasi, baik dari perlakuan dengan model

pembelajaran Examples non-Examples maupun Picture and Picture adalah H0

diterima yang berarti data homogen.

3.8.3 Pengujian Hipotesis

Uji Anava Dua Arah (Two Way Anova)

Pengujian sampel untuk menganalisis data digunakan statistik uji Analisis

Variansi Dua Arah (Two Way Analisis of Variance/Anova) terhadap prestasi

belajar biologi siswa. Anava dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara

kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen (disebut faktor). Anda

perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel

terikat berskala data kuantitatif/numerik (interval atau rasio). Asumsi pada uji

Anava adalah populasi berdistribusi normal, homogen, dan sampel dipilih secara

acak.
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a. Prasyarat

Prasyarat dalam analisis varian meliputi

1. normalitas terpenuhi

2. homogenitas terpenuhi

3. sampel dipilih secara acak

4. variabel terikat berskala pengukuran interval

5. variabel bebas berskala pengukuran nominal

b. Prosedur hipotesis

Pada analisis varians terdapat empat pasang hipotesis yang berlawanan.

c. Statistik uji

Statistik uji menggunakan GLM (General Linear Model). Ketentuan

pengambilan kesimpulan, H0 ditolak jika p-Value < 0,05 dan jika p-Value >

0,05 maka H0 tidak ditolak.

d. Taraf signifikansi: α = 5% = 0,05

e. Komputasi

Data  untuk keperluan analisis diubah dalam bentuk rancangan anava dua arah.

Dari tabel 3.1 sebagai contoh A1B1 adalah kombinasi perlakuan model

pembelajaran Examples non-Examples untuk peserta didik yang memiliki

motivasi belajar tinggi. Sedangkan untuk yang lain caranya sama.

Keterangan:

A: Pendekatan Pembelajaran

A1: Model pembelajaran Examples non-Examples

A2: Model pembelajaran Picture and Picture

B: Motivasi Belajar
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B1: Motivasi belajar tinggi

B2: Motivasi belajar rendah

3.8.3 Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik disusun berdasarkan hipotesis verbal yang telah dikemukakan

dalam hipotesis penelitian. Hipotesis statistik disusun sebagai berikut.

Hipotesis Pertama

H0 : Tidak terdapat interaksi anatara model pembelajaran Examples non-

Examples dan Picture and Picture dengan motivsi belajar terhadap prestasi

belajar biologi siswa pada materi sistem pencernaan.

H1 : Terdapat interaksi anatara model pembelajaran Examples non-Examples

dan Picture and Picture dengan motivsi belajar terhadap prestasi belajar

biologi siswa pada materi sistem pencernaan

Kriteria Uji:

- Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima

- Jika F hitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak

Hipotesis Kedua

H0 :Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar peserta didik yang menggunakan

model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture.

H1 :Terdapat perbedaan prestasi belajar peserta didik yang menggunakan

model pembelajaran Examples non-Examples dan Picture and Picture.

Kriteria Uji

- Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima

- Jika F hitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak
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Hipotesis Ketiga

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H0 : Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar peserta didik yang memiliki

motivasi belajar rendah yang menggunakan model pembelajaran Examples

non-Examples dan Picture and Picture.

H1 : Terdapat perbedaan prestasi belajar peserta didik yang memiliki motivasi

belajar rendah yang menggunakan model pembelajaran Examples non-

Examples dan Picture and Picture.

Kriteria Uji

- Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima

- Jika F hitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak

Hipotesis Keempat

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H0 :Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar peserta didik kelompok motivasi

belajar tinggi dengan yang menggunakan model pembelajaran pembelajaran

Examples non-Examples dan Picture and Picture.

H1 : Terdapat perbedaan prestasi belajar peserta didik kelompok motivasi belajar

tinggi yang menggunakan model pembelajaran Examples non-Examples

dan Picture and Picture.

Kriteria Uji

- Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima

- Jika F hitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak
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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini setelah meninjau latar belakang

masalah, tinjauan teori hingga analisis data, yaitu

1. ada interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil

siswa pada pembelajaran biologi materi sistem pencernaan di SMA Persada

Bandar Lampung kelas XI IPA. Hal ini terlihat dari hasil uji anava dua jalur

yang mendapatkan hasil dari model pembelajaran yaitu 0,017, motivasi

belajar yaitu 0,000 dan interaksi antara model pembelajaran dan motivasi

belajar yaitu 0,014 dimana ketiga nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05

yang berarti ada interaksi secara signifikan.

2. rata-rata prestasi belajar biologi siswa yang menggunakan model

pembelajaran examples non examples lebih tinggi dibandingkan dengan

model pembelajaran picture and picture. Hal ini nampak pada uji descriptive

statistics dimana dari perhitungan total rata-rata di atas maka model

pembelajaran examples non examples memiliki nilai total lebih tinggi

dibandingkan model pembelajaran picture and picture yaitu 86,32 > 83,64.

Dengan demikian H1 diterima yang berarti prestasi belajar dengan
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menggunakan model pembelajaran examples non examples lebih tinggi

dibandingkan model pembelajaran picture and picture.

3. rata-rata prestasi belajar biologi siswa dengan motivasi rendah berbeda antara

kedua model pembelajaran, dimana jika dilihat dari hasil uji descriptive

statistics untuk motivasi rendah pada model pembelajaran examples non

examples yaitu 78,71 sama dengan model pembelajaran picture and picture

yaitu 78,71.

4. rata-rata prestasi belajar biologi siswa dengan motivasi tinggi dengan model

pembelajaran examples non examples yaitu 93,93 lebih tinggi dibandingkan

dengan model pembelajaran picture and picture 88,57.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi dimana sebaiknya guru Biologi di SMA

hendaknya mempergunakan model pembelajaran Examples non-Examples dalam

proses pembelajaran, dengan urutan pembelajara yaitu (1) guru mempersiapkan

gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) guru menempelkan

gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP/LCD, (3) guru memberi petunjuk

dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan/menganalisis gambar,

(4) melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, prestasi diskusi dari analisis

gambar tersebut dicatat pada kertas, (5) tiap kelompok diberi kesempatan

membacakan prestasi diskusinya, (6) mulai dari komentar/prestasi diskusi siswa,

guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai, (7) kesimpulan.

Diharapkan siswa lebih banyak berinteraksi dengan materi pembelajaran dengan

pengamatan-pengamatan gambar yang telah disediakan sesuai dengan model

pembelajaran.



114

5.3 Saran

Beberapa saran sebagai tindak lanjut hasil penelitian diantaranya

5.3.1 karakter siswa perlu dipertimbangkan sebelum merancang pembelajaran di

kelas. Hal yang perlu dipertimbangkan bukan hanya motivasi siswa,

namun juga prestasi belajar siswa dalam pemahaman materi selama proses

pembelajaran,

5.3.2 karakter materi pembelajaran juga perlu disesuaikan. Perlunya melakukan

analisis kebutuhan materi, sehingga pemberian materi pembelajaran dapat

dilakukan dengan model pembelajaran yang tepat,

5.3.3 karakter tentang perkembangan model-model pembelajaran terkini perlu

diperkaya bagi seorang guru. Diharapkan proses pembelajaran akan

menjadi lebih menarik dan mampu meningkatkan prestasi belajar

mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop dan

pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun

yayasan sekolah,

5.3.4 karakter tentang motivasi belajar untuk mengambil langkah-langkah yang

diperlukan. Motivasi belajar merupakan langkah penting di dalam proses

belajar, dengan demikian setiap guru perlu mengetahui tingkat tinggi atau

rendahnya motivasi belajar yang dimiliki para siswa, sehingga guru dapat

mengetahui tingkat motivasi siswa dalam menangkap pembelajaran.
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