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ABSTRAK 
 

 
Dari hasil observasi awal diketahui bahwa proses pembelajaran di SMP 

Roudlotus Saidiyyah Semarang dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar yang 
kurang mengaktifkan siswa. Berbagai permasalahan yang dihadapi siswa di 
sekolah ini, terlebih di kelas II dengan permasalahan antara lain prestasi belajar 
yang rendah, yang mengakibatkan kurang adanya semangat (motivasi) untuk 
saling bersaing dalam memperoleh nilai. Hal itu disebabkan karena dalam 
pembelajaran siswa hanya mendengar tanpa ada variasi pembelajaran seperti 
pemanfaatan media dan sebagainya. Sehingga diupayakan untuk meningkatkan 
motivasi serta hasil belajar siswa dengan menggunakan media yaitu media 
komputer bentuk power point. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran berupa 
program presentasi power point pada kelas II SMP Roudlotus Saidiyyah 
Semarang. Penelitian dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari empat 
tahapan, yaitu : 1) Perencanaan: membuat skenario pembelajaran menggunakan 
media power point, 2) Tindakan: melaksanakan scenario pebelajaran seperti yang 
telah direnanakan, 3) Observasi: melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan 
tindakan menggunakan lembar observasi dan alat evaluasi, dan 4) Refleksi: 
melakukan analisis data hasil observasi dan evaluasi, hasil refleksi digunakan 
untuk perbaikan pembelajaran pada siklus selanjutnya. 

Hasil penelitian menunjukkan motivasi dan ketuntasan belajar siswa 
meningkat dibandingkan dari studi awal dengan siswa yang pasif dan 
pembelajaran guru yang kurang variatif dalam penyampaian materi, pada siklus I, 
siklus II, dan siklus III mengalami peningkatan diamati dengan lembar observasi 
pembelajaran. Jumlah siswa yang termotivasi meningkat dari observasi awal 
sebesar 56,25% menjadi  71,87%   pada siklus I,  81,2%  pada siklus II dan 87,5% 
pada siklus III. Ketuntasan belajar siswa juga meningkat dari observasi awal 
sebesar 15,6 % menjadi 28,1 % pada siklus I, 46,8 % pada siklus II dan 87,5 % 
pada siklus III. 

Dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
bembelajaran dengan menggunakan media komputer bentuk power point dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas II SMP Rouslotus Saidiyyah 
Semarang tahun pelajaran 2005/2006. Dari kesimpulan ini disarankan untuk 
menggunakan media pembelajaran power point pada kelas yang mempunyai 
karakteristik seperti pada kelas yang dijadikan subjek penelitian serta hendaknya 
penggunaan media power point ini dikaji pula pada mata pelajaran yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

”Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Al Zalzalah 7 – 8) 

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu sudah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain.” (QS. Al Insyiroh: 6 – 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa komponen, dua 

diantaranya adalah guru dan siswa. Agar proses pembelajaran berhasil, guru harus 

aktif diantaranya dalam hal mendorong siswa untuk aktif belajar dan memberikan 

pengalaman belajar yang memadai kepada siswa. 

Menurut Winkel (1987), pembelajaran berlangsung di dalam kelas, dapat 

ditemukan beberapa komponen yang bersama-sama mewujudkan proses tersebut. 

Komponen-komponen tersebut antara lain prosedur didaktif, media pembelajaran, 

pengelompokan siswa dan materi pelajaran. Peranan dalam membimbing pada 

dasarnya ikut dalam prosedur didaktif. 

Prosedur didaktif menunjuk pada kegiatan-kegiatan guru dalam mengelola 

pembelajaran di dalam kelas. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, disamping 

harus memahami sepenuhnya materi yang diajarkan guru juga dituntut untuk 

mengetahui secara tepat posisi pengetahuan siswa sebelum mengikuti pelajaran 

tertentu. 

Observasi awal yang telah dilakukan diketahui bahwa SMP Roudlotus 

Saidiyyah ini merupakan SMP swasta yang setaraf dengan SMP lainnya. Dengan 

beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran tambahan dan alokasi waktunya. 

Lokasi SMP ini berada di pinggiran kota, terletak disekitar pondok pesantren dan 

kantor  yayasan yang menaunginya. Sekolah ini tergolong masih baru, yaitu masih 

5 tahun. Fasilitas di SMP ini tidak jauh beda dengan SMP swasta pada umumnya. 

1 
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Siswa SMP ini umumnya berasal dari pondok pesantren Yayasan 

Roudlotus Saidiyyah, anak-anak panti asuhan Roudlotus Saidiyyah dan juga dari 

masyarakat sekitar sekolah ini.  

Mata pelajaran Biologi di sekolah ini diajarkan dengan satu metode yaitu 

ceramah dengan guru menjelaskan dan siswa cenderung hanya mendengar tanpa 

ada variasi seperti pemanfaatan media dan sebagainya. Alasan dari kegiatan 

belajar mengajar yang monoton ini adalah kurangnya peralatan laboratorium dan 

fasilitas yang lainnya menyebabkan kegiatan seperti praktikum sangat sukar 

diterapkan. 

Siswa yang terdapat di SMP ini pada umumnya mempunyai prestasi 

belajar rendah, meskipun ada beberapa yang berprestasi sangat menonjol, hal ini 

mengakibatkan kurang adanya semangat belajar (motivasi) untuk saling bersaing 

dalam memperoleh nilai. 

Berdasarkan informasi dari guru Biologi, nilai rata-rata ulangan harian 

pada sistem pencernaan adalah 6,3 dengan ketuntasan 56 %. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa pemahaman siswa dalam proses pembelajaran masih 

rendah sehingga menyebabkan hasil belajar siswa cenderung rendah. Begitu pula 

dari wawancara dengan siswa diperoleh hasil bahwa siswa mengalami kesulitan 

mempelajari sistem saraf karena banyaknya konsep yang sulit dipahami oleh 

siswa serta sulit dihafal, dan siswa memerlukan media pembelajaran yang dapat 

membantu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
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Hasil analisis penyebab rendahnya kompetensi siswa dalam mempelajari 

sistem saraf dapat dijabarkan seperti Gambar 1.  

 

Hasil belajar sistem saraf rendah 

 
Pemahaman konsep sistem saraf rendah 

 
Motivasi terhadap materi sistem saraf rendah 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Pohon masalah 

 

Analisis pada pohon masalah di atas menunjukkan bahwa kurangnya 

variasi model pembelajaran. Pembelajaran monoton, serta siswa tidak dilibatkan 

secara aktif dalam pembelajaran merupakan akar masalah rendahnya kompetensi 

siswa dalam materi pokok sistem saraf. Kurangnya variasi dalam pembelajaran 

disebabkan karena guru kurang dalam memilih media dan alat bantu yang dapat 

menarik minat siswa dalam pembelajaran Biologi. Oleh karena itu perlu disusun 

pohon sasaran seperti pada Gambar 2 

 

 

 

Variasi model 
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Ceramah saja 

Guru kurang 
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Hasil belajar sistem saraf meningkat 

Pemahaman konsep sistem saraf meningkat 

Motivasi terhadap materi sistem saraf meningkat 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 2. Pohon Sasaran 

 

Permasalahan di SMP Islam Roudlotus Saidiyyah Gunungpati 

Semarang tampaknya disebabkan oleh kurangnya guru memberikan variasi dalam 

pembelajaran sehingga pembelajaran hanya satu arah dan siswa tidak dilibatkan 

secara aktif. Sarana pembelajaran yang kurang memadai serta materi sistem saraf 

yang sulit, ketiga faktor tersebut mempengaruhi rendahnya kompetensi siswa.  

Permasalahan di atas memerlukan upaya penyelesaian agar siswa 

menjadi termotivasi untuk mempelajari sistem saraf sehingga meningkatnya 

kompetensi tercapai. Alternatif untuk memecahkan masalah tersebut di atas 

adalah dengan menggunakan media yang dapat menarik minat siswa untuk belajar 

biologi. Media tersebut yaitu komputer dan diharapkan siswa menjadi termotivasi 

sehingga hasil belajar biologi dapat meningkat yang berdampak pada 

meningkatnya kompetensi siswa. Ada beberapa alasan mengapa media 

pembelajaran dengan komputer dikembangkan antara lain sebagai variasi dalam 
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pembelajaran  
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siswa 

Terwujudnya 
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pembelajaran, modern dan menarik, dapat menayangkan proses-proses yang sulit, 

belum banyak digunakan di sekolah-sekolah. 

 
C. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas timbul rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan motivasi siswa pada pembelajaran konsep sistem saraf 

dengan menggunakan media pembelajaran multimedia komputer bentuk 

power point di SMP Islam Roudlotus Saidiyyah Gunungpati Semarang ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran konsep sistem 

saraf dengan mengunakan media pembelajaran multimedia komputer bentuk 

power point di SMP Islam Roudlotus Saidiyyah Gunungpati Semarang? 

 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan Penelitian 

1. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran konsep 

sistem saraf 

2. Sebagai upaya untuk sosialisasi media pembelajaran kepada guru mata 

pelajaran di sekolah 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini akan memberikan manfaat 

yang berarti bagi perorangan atau institusi di bawah ini : 

1. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memahami konsep sistem 

saraf pada manusia di kelas II SMP ISLAM Roudlotus Saidiyyah yang 
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mengalami kesulitan dalam belajar dan motivasi rendah, sehingga 

diharapkan motivasi dan hasil belajarnya akan lebih optimal. 

2. Bagi guru 

Guru biologi memperoleh pengalaman langsung dalam merancang model 

pembelajaran dengan menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah, dalam rangkan perbaikan 

proses pembelajaran sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Suharto (1997) belajar adalah suatu proses untuk mempermudah 

pengetahuan atau pandangan dan keterampilan yang akan menghasilkan suatu 

kekuatan (power, tahu, mau, mampu) pemecahan sesuatu bagi seseorang, 

menghadapi suatu keadaan tertentu. 

Ausubel (1963) dalam Dahar (1991) mengklasifikasikan belajar ke dalam 

dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi 

pelajaran disajikan pada siswa melalui  penerimaan.  Dimensi   kedua   

menyangkut   cara   bagaimana  siswa  dapat   mengkaitkan informasi itu pada 

struktur kognitif yaitu fakta-fakta dan generalisasi-generalisasi yang telah 

dipelajari dan diingat oleh siswa. Dari uraian Ausubel tersebut diketahui bahwa 

belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Ausubel 

menjelaskan lebih lanjut faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar 

bermakna adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan 

dalam bidang tertentu dan waktu tertentu. 

Sedangkan menurut Winkel dalam Darsono, dkk (2000), belajar adalah 

suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap. Belajar berlangsung melalui 4 fase atau tahap yaitu 

7 
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pertama individu memperoleh pengalaman langsung yang konkrit. Karena ia 

mengembangkan observasinya dan memikirkan atau merefleksikannya. Fase yang 

ketiga yaitu meembentuknya generalisasi dan abstraksi. Fase keempat imlpikasi 

yang diambilnya dari konsep-konsep itu dijadikan sebagai pegangan dalam 

menghadapi pengalaman-pengalaman baru (Nasution, 2000) 

Tiga komponen belajar menurut Jati (2003) yaitu masukan, sintesis, dan 

keluaran (in-put, syntesis and out put). Sedangkan menurut Bruner (1973 dalam 

Nasution, 2000). Terdapat tiga fase dalam proses belajar yaitu informasi, 

transformasi, dan evaluasi. Dalam setiap pembelajaran akan diperoleh sejumlah 

informasi tersebut ada yang menambah pengetahuan yang telah dimiliki, ada yang 

memperhalus dan memperdalamnya, adapula informasi yang bertentangan dengan 

apa yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian informasi tersebut harus 

dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau 

konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dalam hal ini 

peran guru sangat diperlukan. Selanjutnya menilai hingga manakah pengetahuan 

yang diperoleh dan transformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-

gejala lain. 

Menurut Gagne dalam Dimyati (1999) belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan 

nilai. Timbulnya kapabilitas yaitu dari stimulus yang berasal dari lingkungan dan 

proses kognitif siswa. Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses 

kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan 

informasi, menjadi kapabilitas baru. 



 9

Pembelajaran menurut Darsono, dkk (2000) yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah 

yang lebih baik. Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, 

baik kualitas maupun kuantitas. 

Pendapat lain yang menyebutkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

aktivitas mengorganisasikan atau mengatur (mengelola) lingkungan, sehingga 

tercipta suasana yang sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik 

sehingga terjadi proses belajar menyenangkan (Suharto, 1997) 

Kualitas suatu pembelajaran lain ditentukan oleh program pembelajaran 

yang telah dikembangkan. Program pembelajaran itu berupa satuan pembelajaran 

dengan semua komponen-komponennya (Darsono, dkk. 2000). Menurut Kemp 

dalam Marjohan (1980) suatu program pembelajaran akan berhasil jika 

memperhatikan hal-hal berikut yaitu : 

a. Kegiatan belajar berlangsung memuaskan, ditandai oleh penguasaan siswa 

dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku atau sikap yang 

diinginkan, dan setelah itu siswa menunjukkan prestasi yang tinggi dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

b. Kegiatan belajar dislesaikan dengan dana yang tidak terlalu besar dan waktu 

yang tidak terlalu lama. 

c. Pengalaman belajar cukup bermakna dan menarik serta memacu siswa untuk 

melanjutkan pendidikan. 
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d. Kegiatan merencanakan dan melaksanakan program pengajaran terbukti 

merupakan pengalaman yang memuaskan bagi pengajar dan staf penunjang 

lainnya. 

Jadi pembelajaran adalah suatu proses perubahan aktivitas yang dilakukan 

guru atau media kepada siswa melalui suatu program belajar sehingga terjadi 

peningkatan motivasi, pengalaman dan tingkah laku siswa ke arah yang lebih 

baik. Dan pembelajaran dikatakan berhasil apabila berlangsung menarik, tidak 

memerlukan biaya yang besar dan terjadi peningkatan motivasi, pengalaman dan 

tingkah laku yang lebih baik. 

 
2. Motivasi Belajar 

Kegiatan belajar dapat terjadi apabila siswa ada perhatian dan dorongan 

terhadap stimulus belajar, dorongan inilah yang disebut motivasi. Untuk itu maka 

guru harus berupaya menimbulkan dan mempertahankan perhatian dan dorongan 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi belajar siswa dapat dilakukan 

melalui dua bentuk motivasi, yaitu ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi 

ekstrinsik adalah dorongan  yang datangnya dari luar dirinya. Misalnya, guru 

menciptakan suasana belajar yang memberi kepuasan dan kesenangan pada siswa. 

Sedangkan motivasi intrinsik adalah dorongan yang muncul dari siswa itu sendiri. 

Misalnya, siswa menyadari akan pentingnya belajar. Kedua motivasi ini dapat 

digunakan guru pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Menjelaskan 

tujuan instruksional khusus kepada siswa sebelum pelajaran dimulai, serta 

menemukan kesadaran pentingnya menguasai tujuan tersebut merupakan upaya 

motivasi ekstrinsik. Demikian pula menemukan kesadaran siswa agar bersungguh-
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sungguh untuk meraih kehidupan lebih baik dimasa mendatang adalah contoh 

motivasi intrinsik. 

Menurut Natawijaya (1985), manusia berbuat dan bertingkah laku karena 

dorongan akan kebutuhannya. Sehingga akan memunculkan beberapa motivasi 

yang berbeda-beda yang dilandasi oleh kebutuhan masing-masing individu. 

Berikut ini merupakan komponen penting dalam motivasi : 

a. Seseorang yang akan memberikan motivasi harus terlebih dahulu dapat 

memotivasi diri sendiri 

b. Motivasi memerlukan sasaran 

c. Motivasi tidaklah abadi, dia harus diciptakan dan diperbaharui 

d. Motivasi memerlukan penghargaan 

e. Pertisipasi dalam kelompok dapat menggugah motivasi 

f. Kemajuan diri dan prestasi diri dapat memotivasi 

g. Tantangan dapat menjadi motivasi hanya jika ada peluang untuk menang 

h. Semua orang mempunyai sumbu pemicu motivasi, temukan sumbu pemicu 

tersebut maka akan timbul motivasi 

i. Kesabaran diri dan panggilan nurani dalam bekerja atau bergabung dalam 

kelompok dapat memotivasi 

Motivasi belajar tidak sama kuatnya pada siswa-siswa, dan motivasi 

dalam diri seseorang siswa tidak tetap, kadang-kadang kuat, kadang-kadang 

lemah, bahkan pada suatu saat motivasi belajar dapat hilang sama sekali. 

Kenyataan ini membuktikan betapa pentingnya peningkatan motivasi belajar dan 

bagaimana menimbulkannya, serta cara mempertahankannya. Guru sebagai orang 
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yang membelajarkan siswa sangat berkepentingan dengan masalah motivasi 

belajar ini, dan oleh karena itu seorang guru harus termotivasi untuk mempelajari 

dan menguasai hal-hal yang menyangkut motivasi belajar (Darsono, dkk. 2000). 

 
3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan oleh siswa berdasarkan 

kemampuan yang diperoleh sesuai dengan tujuan instruksional (Winkel, 1989). 

Hasil belajar merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan hasil 

belajar dapat dilakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang sudah 

berlangsung. Menurut Thoha (2001), evaluasi hasil belajar dapat berfungsi dalam 

berbagai kepentingan, diantaranya:  

a) Siswa dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan mengikuti pelajaran yang 

diberikan oleh guru 

b) Guru dapat mengetahui siswa yang sudah dan yang belum menguasai materi 

pelajaran 

c) Guru dapat mengetahui mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses belajar 

mengajar sehingga guru dapat memperbaikinya 

Benjamin S Bloom dalam Daryanto (1999) secara garis besar membagi 

hasil belajar dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri 6 aspek yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri atas 5 aspek, yaitu 

menerima, menjawab, menilai, organisasi, karakteristik dengan suatu nilai atau 

komplek nilai. Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan. Yang 
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termasuk dalam ranah psikomotorik diantaranya adalah gerak reflek, gerak 

fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerakan 

keterampilan komplek, dan gerakan ekspresi.  

 

4. Media dalam pembelajaran 

Menurut Association for Education Communication Technology (AECT) 

dalam Sadiman (1986), sumber belajar adalah segala macam sumber yang 

memungkinkan siswa belajar. Sumber belajar dapat bermacam-macam, yaitu : 

a. Pesan : semua ajaran atau informasi yang akan dipelajari 

b. Orang : yang bertindak sebagai penyimpan dan pengolah pesan 

c. Teknik : prosedur atau acuan yang disiapkan untuk digunakan orang. 

d. Lingkungan : situasi sekitar dimana pesan diterima (dalam Sadiman) 

Dalam perkembangannya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi  

a. Sumber belajar yang dirancang (by design) : yang sengaja dibuat untuk 

membantu pembelajaran 

b. Sumber belajar yang tersedia (by utilization) : yang tersedia di lingkungan 

sekitar kita dengan cara penggunaan sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut AECT dalam Sadiman, pengertian dari media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar siswa. Media sebagai hasil dari revolusi 

komunikasi dapat dipakai untuk sarana pencapaian tujuan pendidikan, disamping 

guru, buku dan papan tulis. 
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Manfaat dan nilai praktis media sebagai sumber belajar adalah : 

a. Memberikan fasilitas pembelajaran siswa sehingga dapat merangsang siswa 

untuk berfikir mengaktifkan dan memotivasi siswa. 

b. Menambah peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan memahami, 

menghitung, mengukur, meneliti, menafsirkan, mengumpulkan, menerapkan 

dan mengkomunikasikan kemampuan-kemampuannya. Dengan kata lain 

memberi peluang mengembangkan keterampilan proses. 

c. Dapat memberikan informasi akurat dan terbaru, mengatasi keterbatasan 

pengalaman dan kemampuan guru. 

d.  Dapat memberikan informasi akurat dan terbaru, mengatasi keterbatasan 

pengalaman dan kemampuan guru. 

e. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi 

(Sadiman, dkk 1986) 

Menurut Santoso (2002), media yang efektif adalah media yang mampu 

mengkomunikasikan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pemberi pesan atau 

sumber dapat ditangkap secara utuh oleh penerima pesan tersebut. Oleh karena itu 

dalam merancang Kegiatan Belajar Mengajar hendaknya dipilih pula media yang 

benar-benar efektif dan efisien atau merancang media sendiri (media by design) 

shingga dapat menyampaikan pesan pembelajaran yang akhirnya terbentuk 

kompetensi dari siswa.  

Media mempunyai kemampuan atau potensi yang sangat baik untuk kita 

menfaatkan. Manfaat yang paling penting adalah media dapat mengatasi 

kekurangan-kekurangan kita dalam menyampaikan pelajaran seperti mengulang 

pesan dengan konsisten kapanpun hasil belajar yaitu adanya media/alat bantu 
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mengajar. Menurut Rohani (1997) media adalah segala sesuatu yang berfungsi 

sebagai perantara/saran/alat untuk proses komunikasi (proses belajar mengajar) 

Media juga dapat menyajikan efek suara, gambar dan gerak sehingga 

pesan yang  disampaikan menjadi lebih hidup, menarik dan konkrit serta dapat 

memberikan kesan seolah-olah siswa ikut mengalami sendiri. Efek yang 

berpengaruh menjadi media menghidupkan suasana pembelajaran inilah yang 

mempengaruhi motivasi siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk 

mengikuti pembelajaran. 

Namun demikian media tidak tepat jika dianggap pengganti guru. Justru 

inilah kelemahan dari media pembelajaran yaitu tidak dapat menggantikan peran 

guru (sesuai semboyan Tut Wuri Handayani) 

Kemampuan dan fungsi media yang dapat dimanfaatkan oleh guru : 

a. Membuat konsep yang abstrak menjadi konkret. 

b. Dapat menampilkan objek yang berbahaya atau langka ke dalam situasi 

belajar, misalnya slide film tentang binatang buas. 

c. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, misalnya 

benda-benda dengan perbesaran mikroskopis. 

d. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat untuk diamati, misalnya lintasan 

peluru. 

e. Mempersingkat perkembangan yang memakan waktu, misalnya film atau 

video tentang pertumbuhan janin dalam kandungan ibu, atau pertumbuhana 

biji kecambah. 
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5. Program Komputer Pembelajaran 

Adanya perbedaan teori pendidikan yang diterapkan membawa 

konsekuensi terhadap bagaimana kegiatan belajar mengajar harus diformulasikan. 

Model didaktik berpandangan bahwa di dalam kegiatan belajar, guru merupakan 

agen aktif dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa (instruktivisme), 

sedangkan model komunikasi berpendapat bahwa siswa membangun sendiri 

pengetahuannya dari pengalaman yang diperolehnya (konstruktivisme) 

Sejalan dengan adanya perbedaan dasar pedagogi tersebut, timbul pula 

pandangan mengenai bagaimana komputer harus diperankan dalam pendidikan. 

Dalam pandangan instruktivisme, komputer berperan untuk mengajarkan 

pengetahuan kepada siswa, sebagaimana halnya seorang guru, sedangkan dalam 

pandangan konstruktivisme, komputer berperan hanya sebagai media dalam 

belajar, seperti halnya OHP, TV, Video, laboratorium dan perpustakaan. 

Mengingat kedua peran di atas merupakan komponen penting dari 

lingkungan belajar (learning environment) maka tidaklah benar penilaian 

memandang bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Jika kegiatan semata-mata 

berorientasi pada siswa, dengan asumsi bahwa komputer tidak lebih dari media 

pasif, maka perencanaan mengenai kegiatan instruksional tidak memiliki 

relevansi, sebab siswa yang melakukan sesuatunya. Tetapi mengingat 

bagaimanapun perencanaan mengenai kegiatan harus dilakukan oleh guru, bukan 

oleh siswa, mulai dari pengorganisasian kegiatan belajar, pemilihan bahan ajar 

yang sesuai, sampai penyiapan lingkungan belajar untuk setiap tahap belajar yang 

dilakukan oleh siswa, maka keduanya (guru dan siswa) memegang peranan 
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penting dalam pengembangan wacana kegiatan kelas. Jadi tidaklah mungkin siswa 

belajar sendiri dengan komputer tanpa bantuan guru dibelakangnya. Andaipun 

lingkungan belajar dipandang sebagai media pasif, seorang harus menyediakan 

segala bahan dengan segala sifat khsususnya, atau memilih model yang paling 

tepat untuk suatu proses atau fenomena. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan komputer yang 

sudah dirancang suatu program pembelajaran akan dapat membantu guru dalam 

proses pembelajaran. 

Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah power point.  

Program ini adalah salah satu aplikasi dalam paket microsoft office. Dengan 

microsoft power point, dapat berkreasi menyusun presentasi semenarik mungkin, 

sesuai dengan kebutuhan. 

Banyak fasilitas yang disediakan oleh program power point, diantaranya : 

1. Design templete, menyediakan beragam design yang dapat diterapkan untuk 

naskah presentasi, diantaranya berupa templete yang menggunakan animasi. 

2. Costum show, dengan fasilitas ini sebuah file presentasi dapat dibuat beberapa 

versi presentasi, setiap versinya berisi slide yang berlainan. 

3. Office art, fasilitas ini digunakan untuk memberikan dukungan kemampuan 

grafis yang istimewa. 

4. Grafik file format, fasilitas ini dapat digunakan untuk menyimpan file gambar 

dalam format JPG, WMF, EPS, PICT dan GIF. 

5. Delivering presentastion,  fasilitas ini menyediakan kemudahan dalam 

menggunakan naskah presentasi pada berbagai keadaan, misal presentasi 

formal, bahkan presentasi “virtual” dalam internet. 
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6. Pembelajaran Sistem Saraf dengan Power Point 

Materi sistem saraf yang dipelajari dalam IPA Biologi SMP/MTs 

mempelajari tentang sistem saraf pada manusia dan sistem saraf pada hewan, serta 

hubungannya dengan sistem indera. Pokok-pokok materi yang dipelajari tersebut  

adalah : 

a. Pengertian sistem saraf 

b. Sel saraf dan bagian-bagiannya 

c. Macam-macam sel saraf 

d. Saraf sadar dan saraf tak sadar. 

e. Skema susunan sistem saraf 

f. Otak pada manusia 

g. Sumsum tulang belakang 

h. Kerja saraf sadar dan saraf tak sadar. 

i. Sistem saaraf simpatik dan parasimpatik 

j. Gerak biasa 

k. Gerak refleks 

Untuk membahas materi ini, diperlukan suatu media pembelajaran 

diantaranya adalah komputer. Melalui media komputer ini diharapkan dapat 

memotivasi siswa untuk meningkatkan pemahaman sehingga meningkatkan pula 

hasil belajar. Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan power 

point dilihat pada bagan Gambar 4 berikut. 
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Gambar 4. Proses Pembelajaran dengan Power Point 

 
 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media komputer bentuk power 

point dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1)  Guru memotivasi siswa dengan cara menggali pengetahuan awal atau bercerita 

suatu hal yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas sambil 

menjalankan media yang diprogram untuk pendahuluan yang diiringi musik-

musik penggugah semangat siswaa sedangkan siswa mendengarkan dan 

merespon apa yang disampaikan oleh guru.  

Guru : memotivasi siswa  
Siswa : mendengarkan dan merespon 

Guru : Guru menjelaskan materi sistem saraf dengan menggunakan media 
komputer dan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

Siswa : Siswa mendengarkan dan mencermati materi sistem saraf yang 
disajikan dengan media komputer

Guru dan siswa melakukan refleksi 

 Evaluasi 

Guru : mempraktekkan penggunaan media komputer 
Siswa : mencermati cara penggunaan media  computer.   

 Guru : Guru menunjuk beberapa siswa untuk maju ke depan menjalankan media 
komputer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan guru 

Siswa : menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan media komputer 
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2)  Guru menerangkan bagaimana penggunaan media komputer khususnya 

menggunakan power point untuk mempermudah mememahami konsep sistem 

saraf . 

3)  Guru menerangkan materi sistem saraf dengan menggunakan media komputer  

yang diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan. 

4)  Guru menunjuk beberapa siswa untuk maju ke depan menjalankan media 

komputer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan guru. 

5)  Evaluasi dilakukan di akhir setiap siklus untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam memahami materi pelajaran.  

6)  Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam tahap ini guru meminta tanggapan 

siswa mengenai kekurangan guru dalam mengajar kemudian dicari solusi 

untuk perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. 

 

B. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemanfaatan multimedia dalam 

bentuk power point akan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

konsep sistem saraf di SMP Roudlotus Saidiyyah Gunungpati Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMP Islam Roudlotus Saidiyyah 

Gunungpati Semarang, pada kelas II dengan jumlah siswa 38 anak. Jumlah anak 

laki-laki 25 dan jumlah anak perempuan 13. Kelas ini dipilih sebagai subjek 

penelitian karena berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dengan 

wawancara dan angket diketahui bahwa pada kelas ini merupakan kelas yang 

paling bermasalah dalam proses belajar dengan indikator motivasi siswa yang 

kurang serta hasil yang rendah. Untuk meningkatkan motivasi siswa, guru 

meningkatkan variasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media 

power point pada komputer. 

 
B. Faktor Yang Diteliti 

1. Guru 

Faktor guru, yang diamati adalah cara guru dalam menerapkan pembelajaran 

melalui media pembelajaran power point apakah sudah sesuai dengan langkah 

- langkah yang tertulis dalam rencana pembelajaran atau belum dan 

bagaimana guru memfasilitasinya. 

2. Siswa 

Faktor siswa, yang diamati adalah motivasi siswa dalam mengikuti proses 

kegiatan belajar mengajar, yaitu kesungguhan dalam memanfaatkan media 

pembelajaran power point, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan 
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maupun memberikan pendapat atau komentar berdasarkan pernyataan yang 

ada pada kartu selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 
C. Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 5. Langkah-langkah dalam penelitian 

 
Dari gambar di atas nampak bahwa langkah pertama dalam penelitian ini 

adalah perencanaan. Pada perencanaan dilakukan pembuatan media pembelajaran 

power point, rencana pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa, lembar 

kinerja guru, dan instrumen/tes. 

Pada waktu pelaksanaan, yaitu dilakukan kegiatan belajar mengajar. Guru 

memotivasi siswa supaya aktif dalam pembelajaran baik dalam bermain  kartu, 

menjawab pertanyaan, maupun mengajukan pertanyaan selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung dan dilakukan tes pada setiap akhir pokok bahasan. 

Langkah selanjutnya adalah observasi. Pada observasi ini yang diamati 

adalah aktivitas siswa dan kinerja guru selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

Observasi awal 

Refleksi I 

Siklus selanjutnya Belum selesai 

Observasi I Tindakan I 

Perencanaan I 
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Langkah terakhir dalam satu siklus adalah refleksi. Hasil yang didapat 

pada tahap observasi dikumpulkan dan dianalisis, Hasil refleksi pada siklus 

pertama dijadikan masukan pada siklus kedua. Masukan yang diharapkan adalah 

hambatan-hambatan dalam pembelajaran dengan permainan kartu dan penerapan 

strategi pengajuan pertanyaan. Apabila permasalahan belum selesai, maka 

dilakukan siklus selanjutnya. 

 
D. Prosedur Penelitian 

Dalam Prosedur penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap pelaksanaan dibagai 

menjadi beberapa siklus, masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan/tindakan, observasi dan refleksi. 

1. Tahap persiapan. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah : 

a. Membuat Satuan Pelajaran (SP) dan membuat Rencana Pembelajaran (RP) 

dengan menggunakan media pembelajaran komputer 

b. Membuat LKS sistem saraf 

c. Membuat alat evaluasi untuk mengetahui daya serap siswa dalam 

memahami konsep sistem saraf. Alat evaluasi berbentuk soal-soal obyektif 

tes yang berbentuk pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban 

d. Membuat lembar observasi 

e. Membuat slide power point 
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f. Menyediakan lembar balikan siswa untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai pembelajaran dengan media komputer serta untuk mengetahui 

tingkat motivasi siswa selama pembelajaran 

g. Mengujicobakan alat evaluasi 

Alat evaluasi perlu diujicobakan terlebih dahulu agar sesuai dengan kualitas 

yang disyaratkan mengenai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran daan 

daya pembeda. 

h. Menganalisis hasil ujicoba alat evaluasi 

Setelah diujicobakan, maka hasil dari ujicoba dianalisis mengenai validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran daan daya pembeda 

1). Validitas soal 

Dalam mencari validitas soal digunakan rumus korelasi product dengan 

angka dasar : 
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Keterangan : 

R=koefisien korelasi antara variable X dan Y 

N=banyaknya subyek 

X=skor tiap butir soal 

Y=skor total yang benar dari tiap subyek 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r table product moment 

dengan taraf signifikan 5%. Jika harga r hitung >r table product moment 

maka item soal yang diuji bersifat valid (Arikunto, 2001) 
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2). Reliabilitas Tes 

Reliabilitas dihitung dengan teknik korelasi KR-21 yang rumusnya : 
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Keterangan 

R= reliabilitas yang dicari 

N= banyaknya soal 

M= jumlah varians skor tiap-tiap item 

V= varians total. 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r product moment 

dengan taraf signifikan 5%. Jika r hitung > r table product moment yang 

diujicobakan bersifat reliable (Arikunto, 2001) 

Klasifikasi reliabilitas soal : 

0,00 – 0,30 = rendah 

0,31 – 0,70 = sedang 

0,71 -       = tinggi 

3). Tingkat Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal dapat ditunjukkan dengan 

indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran daparat dicari dengan 

rumus : 

JS
BP =  

Dimana, 

P = indeks kesukaran soal 
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B = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS= Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Adapun menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran soal 

diklasifikasikan : 

P = 0,00 – 0,30  = rendah 

P = 0,31 – 0,70  = sedang 

P = 0,71 -          = tinggi (Arikunto, 2001) 

4). Daya Pembeda 

Pengujian adanya pembeda bertujuan untuk mengetahui kesanggupan 

soal dalam membedakan siswa tergolong tinggi prestasinya dan siswa 

yang tergolong rendah prestasinya. 

Langkah-langkah untuk menghitung daya pembeda adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengurutkan hasil uji coba dari skor tertinggi sampai skor terendah 

b. Menentukan kelompok atas dan kelompok bawah 

c. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus. 

   Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal adalah : 

JB
BB

JA
BAD −=  

D = daya pembeda soal 

BA = banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = banyaknya siswa kelompok atas 

JB = banyaknya siswa kelompok bawah 
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Soal dengan D = 0,00 - 0,20 adalah soal jelek 

Soal dengan D = 0,21-0,40 adalah soal cukup 

Soal dengan D = 0,41 - 0,70 adalah soal baik 

Soal dengan D = 0,71 - 1,00 adalah soal baik sekali 

(Arikunto, 2001) 

 
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Siklus I : 

1. Perencanaan 

a. membuat skenario program pembelajaran SP, RP, LPK pada konsep 

sistem saraf dengan menggunakan power point 

b. Mempersiapkan lembar observasi yang akan digunakan 

c. Siswa menyiapkan peralatan tulis-menulis 

d. Menyiapkan peralatan media komputer dan perlengkapannya 

2. Pelaksanaan/tindakan 

Materi yang disampaikan : 

a. fungsi umum sistem saraf 

b. unit dasar sistem saraf yang berupa sel saraf 

c. bagian-bagian sel saraf 

d. tiga macam sel saraf berdasarkan struktur dan fungsinya 

e. saraf sadar dan saraf tak sadar 

3. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan dengan lembar 

observasi dan alat evaluasi. 
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4. Refleksi 

Menganalisis data hasil observasi dan evaluasi apakah kegiatan yang 

dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apabila belum dapat 

meningkatkan hasil belajar yang dicapai maka dicari upaya pemecahan dan 

tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus selanjutnya. 

 
Siklus II : 

1. Perencanaan 

a. Mengevaluasi hasil siklus I 

b. Menyiapkan inovasi baru dalam memotivasi siswa  

c. Membuat skenario program pembelajaran SP, RP, LPK pada konsep 

sistem saraf den gan menggunakan power point 

d. Mempersiapkan lembar observasi yang akan digunakan 

e. Siswa menyiapkan peralatan tulis-menulis 

f. Menyiapkan peralatan media komputer dan perlengkapannya 

2. Pelaksanaan tindakan 

Materi : 

a. susunan sistem saraf 

b. tiga bagian otak manusia 

c. fungsi fungsi bagian-bagian otak manusia 

d. fungsi sumsum tulang belakang 

e. cara kerja saraf sadar dan saraf tak sadar. 

3. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan dengan lembar 

observasi dan alat evaluasi. 
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4. Refleksi 

 Menganalisis data hasil observasi dan evaluasi apakah kegiatan yang 

dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apabila belum dapat 

meningkatkan hasil belajar yang dicapai maka dicari upaya pemecahan dan 

tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus selanjutnya. 

 
Siklus III : 

1. Perencanaan 

a. Mengevaluasi hasil siklus II 

b. Menyiapkan inovasi baru dalam memotivasi siswa  

c. Membuat skenario program pembelajaran SP, RP, LPK pada konsep 

sistem saraf dengan menggunakan power point 

d. Mempersiapkan lembar observasi yang akan digunakan 

e. Siswa menyiapkan peralatan tulis-menulis 

f. Menyiapkan peralatan media komputer dan perlengkapannya 

2. Pelaksanaan tindakan 

Materi : 

a. fungsi saraf simpatik dan parrasimpatik. 

b. Perbedaan cara kerja saraf simpatik dan parasimpatik. 

c. urutan proses jalannya rangsang pada gerak biasa. 

d. urutan proses jalannya rangsang pada gerak refleks. 

3 Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan dengan lembar 

observasi dan alat evaluasi. 
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4.   Refleksi 

Menganalisis data hasil observasi dan evaluasi apakah kegiatan yang 

dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan melakukan 

pemecahan masalah yang ada pada siklus 1 sampai 3. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang diambil adalah data kualitatif dan kuantitatif yang terdiri 

atas: 

a.   Motivasi siswa selama pembelajaran 

b.   Hasil belajar siswa 

c.   Cara guru mengajar 

2.  Cara pengambilan data adalah sebagai berikut.  

a. Data tentang motivasi siswa selama pembelajaran diambil dengan 

menggunakan lembar observasi motivasi siswa selama pembelajaran. 

b. Data tentang hasil belajar siswa diambil melalui tes. 

c. Data tentang cara guru mengajar diambil dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru selama pembelajaran. 

3.  Teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah : 

a. Metode dokumenter 

Digunakan untuk mendapatkan nama, jumlah siswa, serta dokumentasi 

proses pembelajaran. 
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b. Observasi 

Observasi digunakan untuk pengambilan data keaktifan siswa dan guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam penelitian ini 

digunakan lembar observasi pembelajaran sebagai berikut. 

1. Perilaku guru, terdiri dari : membuka dengan mengemukakan 

permasalahan, menghubungkan pelajaran saat ini dengan 

sebelumnya, memberikan motivasi, memberi pertanyaan siswa, 

menjawab pertanyaan siswa, mengamati siswa mengerjakan tugas, 

memberikan arahan pada siswa, memimpin diskusi kelas, 

mengajak siswa membuat simpulan, dan meluruskan atau 

mempertegas simpulan siswa. 

2. Perilaku siswa, terdiri dari : mendengarkan guru, menyalin, diskusi 

antar siswa, melakukan presentasi, mengamati, melaporkan hasil, 

menjawab pertanyaan, dan membuat simpulan pelajaran. 

Bentuk dari lembar observasi pembelajaran selengkapnya disajikan 

pada lampiran. 

a. Balikan Siswa 

Balikan siswa (refleksi pembelajaran oleh siswa) digunakan untuk 

mengungkapkan tentang tingkat ada tidaknya peningkatkan 

motivasi belajar siswa. Dengan menggunakan lembar balikan yang 

dibagikan pada siswa, maka siswa akan menuliskan ungkapan 

perasaannya pada saat atau sesudah menerima pelajaran. 
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b. Metode tes 

Digunakan untuk mendapatkan data nilai hasil belajar siswa. 

Langkah-langkah dalam penyusunan soal-soal tes adalah sebagai 

berikut, 

a. membatasi materi yang diujikan  

b. menentukan jumlah soal 

c. menentukan waktu untuk mengerjakan 

d. membuat kisi-kisi soal 

e. menyusun soal 

f. menentukan cara penskoran. 

 
F.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif yang 

dihitung dengan cara: 

Rata-rata kelas 

N
X

X ∑=  

Keterangan: 

X  =  rata-rata kelas 

∑ X  =  Jumlah nilai siswa 

N =  Jumlah siswa (Sudjana, 1989) 

Peningkatan prestasi hasil belajar 

%100
1

12 X
X

XX
P

−
=  
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Keterangan: 

P = persentase rata-rata peningkatan hasil belajar 

1X     = nilai rata-rata siklus pertama 

2X    = nilai rata-rata siklus kedua 

Perhitungan ketuntasan belajar 

%100X
N

ni
K ∑=  

Keterangan: 

K      =  ketuntasan hasil belajar klasikal 

∑ni      = jumlah siswa tuntas belajar individu 

N =  Jumlah siswa 

(Sudjana, 1989) 

Sedangkan untuk data motivasi siswa yang diperoleh melalui balikan siswa 

diolah dengan cara mereduksi kalimatnya menjadi : 

a. termotivasi 

b. biasa saja 

c. tidak termotivasi 

 
G.  Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 

a. Meningkatnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran biologi di kelas 

kelas II SMP Islam Roudlotus Saidiyyah Gunungpati Semarang. 

b. Meningkatnya hasil belajar siswa ditunjukkan dengan 85 % dari seluruh 

siswa memperoleh nilai > 6,5. 
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B A B    IV 

HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus I–III 

diperoleh hasil sebagai berikut.sss 

1. Hasil Belajar 

Setelah dilakukan analisis data hasil tes, perolehan nilai hasil belajar 

siswa pada tes siklus I–III dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Perolehan nilai hasil belajar siswa dengan media power point pada 
sistem saraf. 

Hasil belajar 
No. Aspek Observasi 

awal Siklus I Siklus II Siklus III

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Rata-rata 
Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Jumlah tuntas individu 
Persentase ketuntasan 
belajar klasikal 

52,81 
80 
35 
5 
15,6% 

60.62 
90 
35 
9 
28,1% 

67,96 
95 
45 
15 
46,8 

75,95 
95 
60 
28 
87,5% 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada siklus I nilai 

rata-rata siswa lebih besar dari nilai rata-rata sebelum tindakan. Demikian pula 

pada siklus II nilai rata-rata siswa lebih besar dari siklus I dan lebih besar dari 

nilai rata-rata siklus II pada siklus III. Pada siklus I dan II ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal belum tercapai. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

sudah tercapai pada siklus III. Ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan 

34 
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dalam indikator kinerja adalah minimal 85% dari seluruh siswa memperoleh 

nilai > 6,5. Data lengkap ada pada lampiran 16. 

2. Hasil Angket Motivasi Siswa 

Hasil angket motivasi siswa selama pembelajaran dengan menggunakan 

power point disajikan pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Hasil angket motivasi siswa 
 Tidak Termotivasi Biasa saja Termotivasi 

Siklus I 21,87% 8,82% 71,87% 

Siklus II 15,6% 3,1% 81,2% 

Siklus III 12,5% 0% 87,5% 

 

Berdasarkan dari hasil data di atas, motivasi siswa selama proses 

pembelajaran pada tiap siklusnya semakin baik, sehingga dapat dikatakan 

bahwa siswa sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran yang 

diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan persentase 

sikap positif terhadap penggunaan media komputer dalam pembelajaran sistem 

saraf.. Data lengkap ada pada lampiran 17. 

3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar di kelas 

dengan menggunakan media komputer. 
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Tabel 3. Hasil pengamatan aktivitas siswa dengan penggunaan power point 
pada konsep sistem saraf. 

Persentase nilai rata-rata 
No. Aspek 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1.  Kemampuan mengoperasikan komputer 100% 100% 100% 

2.  Kemampuan memanfaatkan media 50% 87,5% 93,75% 

3. Memperhatikan guru 46,87% 62,5% 87,5% 

4.  Kemampuan menjawab pertanyan 46,87%   87,5%  93,75% 

5. Mengerjakan tugas 78,12% 86,87% 100% 

 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung diperoleh hasil bahwa pada pelaksanaan siklus I aktivitas siswa 

sudah cukup baik. Pada siklus pembelajaran selanjutnya mengalami 

peningkatan yang baik, hal ini dapat disebabkan siswa sudah mulai terbiasa dan 

ada ketertarikan dengan pembelajaran menggunakan media power point. Data 

lengkap pada lampiran 18. 

4. Hasil observasi kinerja guru 

Dalam melaksanakan pembelajaran pada setiap siklus, guru telah 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Berdasarkan pengamatan observer di kelas, diperoleh data yang 

disajikan pada Tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4. Hasil Pengamatan Kinerja. 
Skala penilaian 

Siklus I Siklus II  Siklus III No Aspek yang diamati 
A B C D A B C D A B C D

1 Membuka Pelajaran  √  √ √   

2 Menjelaskan tujuan   √  √ √   

3 Memberikan motivasi  √  √ √   

4 Memberikan pertanyaan                                     √   √  √  

5 Menjawab pertanyaan siswa   √  √ √   

6 Mengamati siswa mengerjakan tugas √  √  √   

7 Memberikan arahan pada siswa √  √  √   

8 Mengajak siswa membuat simpulan √  √  √   

 

Keterangan: 

A: Skor 4 : Sangat baik C: Skor 2 : Cukup 

B: Skor 3 : Baik D: Skor 1 : Kurang  

 

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru pada Tabel 4 di atas, diperoleh 

bahwa kinerja guru pada pelaksanaan pembelajaran disetiap siklus sudah cukup 

baik. Dari siklus I sampai siklus II rata-rata mengalami peningkatan kinerja 

guru. Data lengkap pada lampiran 19. 

 

B. Pembahasan 

1. Hasil Belajar 

Setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan power 

point, pada akhir siklus I dilaksanakan evaluasi pembelajaran. Perolehan nilai 

rata-rata siswa pada siklus I adalah 60,62. Pada siklus I, sebanyak satu siswa 

memperoleh nilai tertinggi yaitu 80, sedangkan nilai terendah yang diperoleh 



 38

siswa adalah 35 sebanyak lima siswa. Secara umum perolehan ketuntasan 

belajar klasikal pada siklus I adalah sebesar 28,1% (data lengkap pada 

Lampiran 16). 

Dari hasil angket tanggapan siswa dapat dilihat bahwa siswa merasa 

menjadi lebih tertarik dengan pelajaran Biologi setelah diterapkannya 

pembelajaran dengan power point di kelas. Selain itu beberapa siswa 

menyatakan bahwa guru dalam mengajar di kelas sudah baik namun dalam 

pembelajaran pada siklus I suara guru kurang terdengar sampai belakang 

sehingga siswa yang berada di bangku belakang kurang mengerti penjelasan 

guru. Dalam menggunakan komputer sebagian besar tidak mengalami 

kesulitan, karena mereka sudah kenal dengan komputer lewat pelajaran 

komputer yang ada di sekolah itu. Walaupun demikian mereka tetap 

memerlukan penjelasan guru terutama tentang teknik menggunakan power 

point. Dari hasil observasi kinerja guru menunjukkan pengelolaan kelas oleh 

guru sudah baik, walaupun masih kurang dalam mendorong keaktifan siswa 

mempraktekkan power point sehingga terkesan suasana kelas kurang aktif. 

Pada siklus I siswa masih terlihat bingung dengan tugas mereka di kelas, 

hal ini dapat disebabkan pembelajaran dengan media komputer merupakan hal 

baru dan belum diterapkan sebelumnya sehingga pencapaian hasil belajar yang 

dicapai siswa belum maksimal. Dengan usaha dan bimbingan yang tekun 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dengan harapan dapat 

meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa yang lebih baik. Salah satu faktor 

yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar adalah faktor 
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yang berasal dari dalam diri orang yang belajar (internal). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dalyono (2001:55) bahwa faktor internal salah satunya adalah minat 

dan motivasi. Jadi dengan adanya minat serta motivasi yang baik nantinya akan 

mendukung penguasaan materi pelajaran oleh siswa tersebut. 

Pada siklus I diperoleh ketuntasan belajar siswa sebesar 28,1% dan hasil 

tersebut belum memenuhi indikator keberhasilan belajar. Nilai rata-rata siswa 

pada siklus I adalah 60,62. Hal ini dapat disebabkan siswa belum terbiasa 

dengan menggunakan media terutama power point.  

Berdasarkan hasil analisis data siklus I masih terdapat kekurangan dalam 

pengelolaan kelas oleh guru dan hasil belajar yang belum memenuhi indikator 

keberhasilan sehingga perlu diadakan perbaikan pada proses pembelajaran 

berikutnya yaitu guru diusahakan lebih mendorong siswa untuk ikut    

menggunakan power point sehingga diharapkan siswa lebih tertarik dengan 

media tersebut, selain itu kondisi kelas akan lebih tenang yang memungkinkan 

materi yang disampaikan oleh guru dapat terdengar dengan baik dan jelas.  

Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan lebih mengaktifkan 

siswa untuk menggunakan media komputer. Pada siklus ini, kegiatan yang 

dilakukan adalah  siswa aktif mengoperasikan power point sebagai media 

pembelajaran. Dengan menggunakan keyboard dan mouse pada komputer, 

siswa mengoperasikan power point sebagai media pembelajarannya. Dengan 

demikian siswa akan mendapatkan gambaran tentang susunan sistem saraf dan 

bagian-bagian otak pada manusia. Pada siklus ini siswa juga diberikan beberapa 
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pertanyaan yang ditampilkan dilayar komputer dan harus dijawab dengan cara 

mengoperasikan komputer. 

Evaluasi terhadap hasil belajar siswa diberikan pada akhir siklus II. 

Perolehan nilai rata-rata siswa pada siklus II adalah 67,96. Kemudian 

didapatkan pula sebanyak satu siswa memperoleh nilai tertinggi dengan nilai 

95, sedangkan dua siswa memperoleh nilai terendah dengan nilai 45. Perolehan 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus II mengalami peningkatan dari 28,1% 

menjadi 46,8%. Sampai pada siklus II siswa mendapat nilai > 6,5 pada hasil tes 

tiap siklusnya. Peningkatan ketuntasan belajar siswa dapat disebabkan rasa 

ketertarikan siswa pada tampilan power point yang menarik. Sehingga secara 

otomatis perhatian siswa terhadap materi sistem saraf meningkat.   

Hasil angket motivasi siswa pada siklus II menyebutkan bahwa 

ketertarikan siswa untuk mempelajari materi sistem saraf  meningkat 

dibandingkan siklus sebelumnya sehingga dapat dikatakan siswa semakin 

termotivasi dengan penggunaan media komputer oleh guru. Pada siklus II 

pemahaman siswa mengenai materi sudah semakin baik dengan adanya 

tampilan media yang semakin baik dan mudah dipahami. Dengan meningkatnya 

motivasi siswa dapat berdampak pula pada peningkatan hasil belajar yang 

diperoleh siswa. 

Kemudian berdasarkan hasil angket tanggapan siswa menunjukkan 

bahwa siswa mempunyai tanggapan yang positif terhadap pembelajaran yang 

diterapkan. Pada siklus II, pembelajaran dilakukan dengan pendayagunaan 

sumber informasi artikel, mengaktifkan siswa untuk mengoperasikan komputer  
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dan penggunaan power point yang semakin di buat menarik untuk siswa. Dari 

kegiatan tersebut, siswa menyatakan lebih aktif mengikuti pembelajaran 

daripada pembelajaran siklus sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II, pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dengan menggunakan media pembelajaran power point sudah lebih 

baik dari siklus sebelumnya dan penjelasan konsep dari materi Sistem Saraf  

sudah dapat dimengerti oleh sebagian besar siswa. Peningkatan tersebut 

disebabkan suara guru sudah dapat terdengar sampai belakang, hal ini dapat 

dipengaruhi oleh kondisi kelas yang sudah dapat dikuasai oleh guru pada saat 

guru menyampaikan penjelasan materi. Dari hasil tanggapan siswa terhadap 

jalannya pembelajaran dengan penggunaan media power point, siswa 

menyatakan sudah dapat memahami apa yang ditampilkan media.  

Dari hasil observasi kinerja guru terlihat bahwa guru telah meningkatkan 

kinerjanya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I. Dalam 

pembelajaran pada siklus II tampak bahwa guru lebih dapat menata dan 

menguasai kelas sehingga sebagian besar siswa menyatakan bahwa suasana 

kelas lebih tenang daripada pembelajaran sebelumnya, namun masih ada 

beberapa siswa yang masih berbicara sendiri dengan temannya. Dengan kondisi 

kelas yang lebih tertata maka suara guru dapat terdengar hingga belakang 

sehingga penyampaian dan penjelasan materi dapat didengar oleh semua siswa 

di kelas. 

Pada pembelajaran siklus II, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang 

dicapai adalah sebesar 67,96 dan ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 
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46,8%. Sampai dengan siklus II ini ketuntasan belajar klasikal siswa belum  

tercapai. Hal ini dapat disebabkan siswa yang belum dapat memanfaatkan 

power point yang ada. Selain itu beberapa siswa juga belum berani untuk 

memainkan power point yang sudah disediakan. 

Berdasarkan hasil analisis data siklus II maka perlu diadakan 

peningkatan kemampuan guru yang lebih pada proses pembelajaran berikutnya 

agar hasil belajar siswa tercapai secara optimal. Hal yang perlu dilakukan 

adalah guru harus lebih menguasai kondisi kelas dengan baik dan mendorong 

siswa untuk lebih perhatian terhadap materi yang disampaikan dengan 

menggunakan komputer, sehingga tidak ada lagi siswa yang bicara sendiri di 

belakang.. Selain itu guru mendorong siswa untuk bertanya apabila ada siswa 

yang kurang jelas dengan penjelasan materi ataupun kurang jelas dengan tugas 

yang harus mereka kerjakan. Untuk itu guru harus lebih memfokuskan diri pada 

siswa yang kurang aktif maupun yang terlihat masih bicara sendiri di belakang..  

Pelaksanaan pembelajaran siklus III dengan media pembelajaran 

komputer dengan konsep di antara  sistem saraf simpatik dan para simpatik, 

gerak refleks dan gerak biasa.  Pada pembelajaran siklus III, guru lebih banyak 

lagi dalam memberikan kesempatan siswa untuk mengoperasikan media 

pembelajaran dengan power point, sehingga siswa lebih berani maju ke depan 

dan menjawab pertanyaan yang ada di komputer. 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus III adalah 

75,95. Dari hasil evaluasi siklus III didapatkan sebanyak tiga siswa memperoleh 

nilai tertinggi dengan nilai 95, sedangkan dua siswa memperoleh nilai terendah 
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dengan nilai 60. Perolehan ketuntasan belajar klasikal pada siklus III mengalami 

peningkatan dari 46,8% menjadi 87,5%. Perolehan ketuntasan belajar pada 

siklus III telah memenuhi target yang ditetapkan dalam indikator keberhasilan 

dengan minimal 85% siswa mendapat nilai > 6,5 pada hasil tes siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa tersebut tidak terlepas dari peningkatan kinerja 

guru dalam pembelajaran yang memberikan andil besar bagi terciptanya 

pembelajaran Biologi menjadi lebih bermakna, efektif, serta kondusif. 

Hasil angket motivasi siswa siklus III menyatakan bahwa motivasi siswa 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan power point dan keaktifan siswa untuk ikut 

mengoperasikan  media menjadikan siswa lebih tertarik minat belajarnya. 

Selain itu variasi animasi-animasi gambar yang ada dalam media juga 

menambah minat siswa untuk belajar konsep sistem saraf. Persentase siswa 

yang menjawab termotivasi dan tertarik lebih besar daripada siklus II, hal ini 

dapat disebabkan siswa menerima beberapa variasi penggunaan metode 

mengajar guru sehingga pembelajaran tidak berlangsung monoton dan siswa 

dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran.  

Secara keseluruhan dari analisis terhadap motivasi siswa, pada dasarnya 

siswa akan tertarik ataupun potensial untuk lebih terfokus pada pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru apabila dalam pembelajaran siswa dapat dilibatkan 

secara aktif (student centered learning) untuk pengembangan keterampilan 

berpikirnya dan tidak hanya terfokus pada penyampaian materi saja oleh guru 

(teacher centered learning), sebab pada diri siswa sudah terdapat kemampuan 
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yang mendukung struktur kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa yang 

berhubungan dengan unsur intrinsik siswa itu sendiri yaitu adanya bakat dan 

inteligensi serta kemampuan sosial dalam berkomunikasi dengan siswa lainnya 

untuk saling memberi informasi baru dan tugas guru harus dapat membantu 

serta mengembangkan kemampuan tersebut guna tercapainya keberhasilan 

pengajaran dan iklim belajar yang kondusif. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Arends (1997:135) bahwa kemampuan sosial (Social skills) 

melibatkan tingkah laku yang mengembangkan hubungan kerjasama yang baik 

dan memungkinkan seseorang untuk bekerja secara efektif dengan orang lain. 

Beberapa kemampuan seperti sharing, partisipasi dan komunikasi adalah 

penting agar guru dapat membantu siswa untuk menguasainya. 

Dengan adanya peningkatan motivasi siswa dapat menumbuhkan 

keinginan belajar yang tinggi terhadap pembelajaran ataupun materi yang 

diajarkan oleh guru di kelas dan pemahaman terhadap konsep yang dipelajari 

menjadi lebih optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Dalyono (2001:57) 

bahwa kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa. 

Hasil analisis tanggapan siswa terhadap pembelajaran diperoleh bahwa 

sebagian besar siswa masih kurang berani untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dengan cara mengoperasikan komputer, namun persentase siswa 

yang kurang berani  menurun apabila dibandingkan dengan siklus sebelumnya.  

Adanya peningkatan tanggapan yang positif terhadap pembelajaran yang 

diterapkan akan berdampak pada perolehan hasil belajar siswa. Peningkatan 
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tersebut disebabkan adanya bermacam-macam animasi gambar yang ada dalam 

pada power point. 

Secara keseluruhan dari analisis terhadap tanggapan siswa didapatkan 

suatu respon yang berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa lainnya. Respon 

yang berbeda merupakan hal yang biasa terjadi di dalam suatu lingkungan 

belajar yang tidak hanya melibatkan satu siswa saja, namun dalam komunitas 

majemuk di kelas yang terdiri dari siswa dengan berbagai karakteristik yang 

berbeda akan memberikan respon yang berbeda pula. Dalam hal ini peran guru 

sangatlah penting untuk membimbing dan mengorientasikan siswa pada 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, dan harus dapat memilih 

penggunaan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan siswa 

serta sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah tempat mereka menimba 

ilmu. 

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru pada siklus III diperoleh bahwa 

guru telah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus 

sebelumnya. Dari hasil observasi terlihat bahwa guru dalam mengelola kelas 

sudah lebih baik dan guru selama proses pembelajaran berlangsung sudah dapat 

berinteraksi dengan siswa, sehingga pada saat penyampaian materi maupun 

penjelasan guru terlihat kondisi kelas lebih tenang. 

Pembelajaran dengan menggunakan power point pada konsep Sistem 

Saraf mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, serta 

dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran Biologi 

melalui serangkaian kegiatan yang telah dilakukan dengan melibatkan siswa 
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secara aktif dalam pembelajaran. Sehingga dengan adanya pembelajaran yang 

bervariasi dan pendayagunaan media pembelajaran di kelas dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman siswa dalam struktur kognitifnya. Dalam 

pembelajaran siswa dilibatkan untuk bekerjasama dengan siswa lain, 

mendengarkan secara aktif, dan berani bertanya dalam struktur afektifnya.  

2. Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 2 orang observer, 

dinyatakan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran sistem saraf dengan 

menggunakan media power point banyak mengalami peningkatan. Dalam hal 

mengoperasikan komputer, siswa di sekolah ini sudah terbiasa disebabkan 

disekolah ini ada mata pelajaran komputer. Dalam pembelajaran ini siswa hanya 

menambah pengetahuannya untuk memanfaatkan media pembelajaran power 

point. Dalam hal pemanfaatan media mengalami peningkatan dari 50% pada 

siklus I menjadi 87,5% pada siklus II dan 93,75% pada siklus III 

Selain itu, kemampuan menjawab pertanyaan juga mengalami 

peningkatan menjadi 93,75% pada siklus III. Hal ini disebabkan karena 

pemahaman siswa terhadap materi semakin meningkat dengan adanya media 

power point yang digunakan guru. 

 

3. Kinerja Guru 

Dalam mengelola pembelajaran pada siklus I yang pelaksanaannya 

sudah disesuaikan dengan Program Satuan Pelajaran dan Rencana 
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Pembelajaran telah dipersiapkan. Kinerja guru yang diamati meliputi aktivitas 

dalam membuka pelajaran, melaksanakan kegiatan inti dengan menggunakan 

media pembelajaran, dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran 

meliputi mengingatkan kembali pengetahuan siswa pada materi konsep 

sebelumnya yang ada hubunganya dengan system saraf, memotivasi siswa serta 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran yang 

dilaksanakan pada siklus I. 

Kegiatan inti dilakukan guru pada siklus I disesuaikan dengan Rencana 

Pembelajaran meliputi membimbing siswa dalam menggunakan power point. 

Menjelaskan materi sistem saraf dengan media pembelajaran, memberikan 

pertanyaan kepada siswa dan mendorong siswa untuk berani dalam menjawab 

pertanyaan dengan menggunakan media power point. 

Kegiatan menutup pelajaran meliputi membimbing siswa dalam 

memberi kesimpulan dan rangkuman pelajaran tentang sistem saraf. Secara 

umum, guru telah melakukan pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan observer, kinerja guru 

mengalami peningkatan dari setiap siklusnya. Hal itu disebabkan guru selalu 

mengoreksi setiap selesai selesai dari satu siklus mulai dari cara membuka 

pelajaran, memotivasi siswa, kegiatan inti dan dalam hal membimbing siswa 

menyelesaikan tugas. 

Kegiatan inti yang dilakukan guru pada siklus II disesuaikan dengan 

Rencana Pembelajaran dan Pada kegiatan menutup pelajaran, guru 

membimbing siswa membuat kesimpulan dan rangkuman. 
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Dari hasil pengamatan, guru telah melaksanakan pembelajaran rencana 

pembelajaran, serta telah melakukan perbaikan dari kekurangan yang ada pada 

siklus sebelumnya. Peningkatan aktivitas guru terlihat setelah adanya beberapa 

perbaikan dari kekurangan guru yang ada pada siklus sebelumnya. 

Kinerja guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus III dilakukan 

dalam beberapa tahap meliputi aktivitas dalam membuka pelajaran, 

melaksanakan kegiatan inti, dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka 

pelajaran meliputi mengingatkan kembali pengetahuan awal siswa mengenai  

perbedaan kerja antara sistem saraf sadar dan saraf tak sadar. Kemudian 

memotivasi siswa serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Kegiatan inti yang dilakukan guru pada siklus III disesuaikan dengan 

Rencana Pembelajaran  yaitu meliputi presentasi materi saraf simpatik dan saraf 

parasimpatik dengan menggunakan power point, memotivasi siswa, memberi 

pertanyaan kepada siswa dan membantu siswa mengerjakan tugas.  Pada 

kegiatan penutup, guru membimbing siswa membuat kesimpulan dan 

rangkuman pelajaran.  

Hasil observasi kinerja guru pada pembelajaran siklus III mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Hal tersebut didasarkan 

atas pengamatan terhadap aktivitas guru saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung, dimana kinerja guru meningkat setelah melalui beberapa siklus. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

telah sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah direncanakan. Di 

samping itu, penguasaan guru terhadap materi pembelajaran sudah baik 
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sehingga mendukung proses dan pencapaian keberhasilan belajar siswa secara 

optimal. 

Pemanfaatan media pembelajaran komputer bentuk power point tidak 

hanya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, tetapi juga meningkatkan 

kualitas guru terutama dalam pembuatan dan pemanfaatan media komputer. 

4. Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar 

a. Peningkatan Motivasi 

Selama siklus I, II dan III didapatkan data angket motivasi dengan 

peningkatan digambarkan oleh histogram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5. Histogram Peningkatan Motivasi Siswa  

Dari histogram diatas motivasi siswa mengalami peningkatan dalam 

pembelajaran menggunakan power point. 56,25% dari jumlah siswa pada 

observasi awal termotivasi mengikuti KBM Biologi, meningkat 15,62% pada 

siklus I menjadi 71,87% dari jumlah siswa yang termotivasi. Pada siklus II 
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meningkat 9,3% menjadi 81,2%, dan meningkat 6,3% menjadi 87,5% pada 

siklus III. 

b. Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar. 

Peningkatan ketuntasan hasil belajar yang dicapai dalam siklus I, II, dan III 

dapat dilihat dari histogram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 6. Histogram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa  

Tuntas belajar yang didapat dari observasi awal/pra siklus adalah 15,6% 

yang berarti belum tuntas secara klasikal. Pada siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 28,1 % tetapi belum tuntas secara klasikal. Pada siklus II juga 

mengalami peningkatan menjadi 46,8% tetapi masih belum tuntas secara 

klasikal. Pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 87,5% berarti telah 

tuntas secara klasikal. Hasil belajar siswa selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran daftar nilai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sbb. 

1. Terjadi peningkatan prosentase jumlah siswa yang termotivasi dari hasil 

observasi sebesar 71,87% pada siklus I, 81,2% pada siklus II dan 87,5 % pada 

siklus III. Meningkatnya motivasi siswa berpengaruh pada keaktifan siswa 

untuk mengikuti proses belajar mengajar. Juga berpengaruh pada pemahaman 

siswa pada materi sistem saraf. 

2.  Hasil belajar siswa meningkat dari observasi awal dengan jumlah tuntas 

belajar klasikal sebesar 28,1% pada siklus I, 46,8% pada siklus II dan 87,5% 

pada siklus III. 

Dari seluruh kesimpulan di atas menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran pada konsep sistem saraf dengan menggunakan media pembelajaran 

komputer bentuk power point dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. 

 

B. Saran  

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 

yang merupakan saran penulis kepada para pembaca umumnya, guru, serta pihak-

pihak yang berkepantingan, yaitu : 
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1. Media Pembelajaran Komputer bentuk power point dapat diterapkan pada 

kelas yang mempunyai karakteristik seperti kelas yang dijadikan subjek 

penelitian ini. 

2. Hendaknya pembelajaran dengan media komputer bentuk power point ini 

dicoba untuk diterapkan pada mata pelajaran yang lain. 
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