
 

 

ABSTRAK 

 

Brata, Wasis Wuyung Wisnu. 2010. Penerapan Pendekatan JAS pada Materi 

Keanekaragaman Protista Didukung Media Film terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Ir. 

Pramesti Dewi, M.Si dan Dra. Lina Herlina, M.Si. 

 

Materi keanekaragaman protista merupakan materi yang dianggap sulit 

bagi siswa dikarenakan objek yang dipelajari sebagian besar berukuran 

mikroskopis dan tidak dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal itu menyebabkan kecenderungan bagi siswa untuk menghafal konsep-konsep 

yang  ada sehingga dirasa sulit bagi siswa. Melalui pendekatan JAS yang 

menekankan pada kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan alam 

sekitar kehidupan peserta didik diharapkan mampu menjadi cara yang tepat untuk 

mengatasi masalah tersebut. Film memiliki kelebihan dalam hal dalam 

penyampaian informasi secara audio-visual sehingga menarik untuk dijadikan 

media pembelajaran untuk menampilkan contoh Protista sehingga mempermudah 

pemahaman terhadap materi. Maka, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan Pendekatan JAS melalui pengamatan 

keanekaragaman Protista di lingkungan sekolah didukung media film terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman Protista di SMA N 

Ajibarang. 

Penelitian eksperimen ini dirancang dengan metode Randomized posttest-

only control group design.  Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas XA; 

XB; XC; XD. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik random 

sampling. Setelah dilakukan uji homogenitas dilakukan pengundian acak maka 

diperoleh sampel penelitian kelas XA dan XC sebagai kelas eksperimen dan kelas 

XB sebagai kelas kontrol.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pebedaan aktivitas dan 

hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kontrol. Pada kelas eksperimen, 

persentase rata-rata aktivitas siswa mencapai kriteria sangat tinggi, yaitu sebesar 

85% untuk kelas XA dan 86% untuk kelas XC. Sedangkan pada kelas kontrol 

persentase rata-rata aktivitas siswa mencapai kriteria sedang yaitu sebesar 67%. 

Hasil belajar siswa juga menunjukan perbedaan antara kelas kontrol dan 

eksperimen. Ketuntasan belajar pada kelas XA dan XC berturut-turut sebesar 91% 

dan 97% sedangkan pada kelas kontrol hanya sebessar 66%. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada kelas yang menerapkan pembelajaran dengan Pendekatan JAS 

didukung media film.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penerapan pendekatan JAS pada materi 

Keanekaragaman Protista didukung media film berpengaruh terhadap peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas eksperimen dibanding kelas kontrol di SMA 

Negeri Ajibarang. 
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