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ABSTRAK 

Aep Muhamad Syaepudin (58461245), Perbandingan Penggunaan Media 

Pembelajaran Courselab dan Media Audio Visual untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan 

Sistem Reproduksi di Kelas XI SMA Negeri 1 Lebakwangi 

Kuningan. 
 

Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap hasil belajar siswa dapat 

diterapkan dengan penggunaan media pembelajaran, seperti media courselab dan 

audio visual. Masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang monoton 

dan tidak bervariatif dengan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran, 

walaupun media audio visual sesekali pernah digunakan namun kurang maksimal 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dasar pemikiran penelitian ini adalah proses pembelajaran di kelas dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media courselab dan 

audio visual. Dan di dukung dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, 

membuat siswa tidak jenuh dan materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret 

dan mudah diphami. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembelajaran pada 

pembelajaran dengan menggunakan media courselab dan audio visual, 

mengetahui perbandingan penggunaan media pembelajaran courselab dan audio 

visual, mengetahui penggunaan media pembelajaran courselab dan audio visual 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, mengetahui respon siswa setelah 

menggunakan media courselab dan audio visual. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif, berupa teknik pengumpulan data pretes postes, observasi,  angket. 

Populasi seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Lebakwangi. Tehnik yang digunakan 

dalam pengambilan sample secara acak (puposive sample). Sample penelitian 

kelas XI IPA dan kelas XI IPA 2. Data dianalisis dengan uji n-gain, uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis melalui uji Independent Sample t 

test.  

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut, hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

menggunakan media courselab dengan yang menggunakan media audio visual. 

Dari hasil observasi didapat bahwa aktifitas siswa pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan courselab  lebih baik dibanding dengan audio visual. Untuk hasil 

angket menunjukan siswa lebih berminat terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan courselab dibandingkan dengan media audio visual.   

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Media Pembelajaran Courselab, Media Pembelajaran Audio 

Visual, Hasil Belajar Siswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Berdasar pada perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini. 

Sehingga suatu media pembelajaran juga perlu didukung dan dikembangan 

menjadi berbasis teknologi dan informasi. Multimedia pembelajaran merupakan 

sarana atau media pembelajaran alternatif modern yang mendukung untuk 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Seperti yang tercantum pada 

dasar dari suatu tujuan pendidikan nasional secara umum adalah untuk 

meningkatkan kualitas manusia indonesia. Manusia yang berkualitas diharapkan 

harus mampu memahami ilmu dalam bidang-bidang tertentu, terlatih bernalar, 

berfikir kritis, menyelesaikan masalah untuk mengisi pembangunan sehingga pada 

akhirnya diharapkan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin kompetitif 

dan juga penuh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Prestasi belajar siswa di sekolah sering diindikasikan dengan permasalahan 

belajar dari siswa tersebut dalam memahami materi. Indikasi ini dimungkinkan 

karena faktor belajar siswa yang kurang efektif, bahkan siswa sendiri tidak merasa 

termotivasi di dalam mengikuti pebelajaran di kelas. Akibatnya siswa kurang atau 

bahkan tidak memahami materi yang bersifat sukar, yang diberikan oleh guru 

tersebut (Daryanto, 2011:1). Oleh karena itu dirasa perlu untuk menyiapkan bahan 

ajar yang interaktif, sementara bahan ajar interaktif dalam menyiapkannya 

diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai terutama 

 

xii 
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dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera 

photo. (Majid, 2008:182) 

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi membawa 

pengaruh perubahan yang signifikan dalam membentuk watak dan kepribadian 

seseorang, baik pengaruh positif maupun negatif. Maka, upaya menerapkan suatu 

media seperti courselab dan media audio visual tersebut dapat berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dengan interaktif, inovatif, dan 

komunikatif. Disini dengan kata lain siswa mampu menerima materi-materi 

pelajaran yang disampaikan melalui media pembelajaran yang menggunakan 

media courselab dan audio visual tersebut. Dan dapat dibuktikan melalui hasil 

belajar yang meningkat pula.  

Seorang guru juga dituntut dalam penguasaan teknologi dan informasi yang 

termasuk dalam perangkat kegiatan pembelajaran di kelas dengan media yang 

diantaranya dalam penelitian ini menggunakan media courselab dan audio visual, 

dan juga sebagai media alternatif yang bertujuan untuk memotivasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan komunikatif. Serta 

memberikan peningkatan hasil belajar yang signifikan. 

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan salah satu 

alat atau media seperti komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk 

media di dalamnya. Seperti dikemukakan oleh Heinich, Molenda & Russel 

(Akhmad, 2010) mengemukakan bahwa: “ ... It has ability to control and 

integrate a wide variety of media – still pictures, graphics and moving images, as 

well as printed information. The computer can also record, analyze, and react to 

student responses that are typed on a keyboard or selected with a mouse“. 
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Dalam perkembangannya media pengajaran mengikuti perkembangan 

teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar 

adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis. Kemudian lahir 

teknologi audio visual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis 

untuk tujuan pengajaran (Arsyad, 2003:29). Teknologi yang muncul terakhir 

adalah teknologi mikro-prosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan 

interaktif (menurut seels &Rechey dalam Arsyad:29).   

Saat ini salah satu teknologi yang dapat memuat dan memutar atau 

memvisualisasikan media seperti diantaranya adalah komputer tidak lagi hanya 

digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata (word processor) tetapi 

juga sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan peserta didik 

membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Jika dalam 

pembelajaran dengan penggunaan multimedia berbasis e-leraning yang 

diantaranya adalah lebih kepada sajian multimedia berbasis komputer dapat di 

definisikan sebagai suatu upaya teknologi yang mengoptimalkan peran komputer 

sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam 

sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat 

mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer 

dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk 

mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan misalnya 

rancangan grafis dan animasi. (akhmad,2010). 

Di SMA N 1 Lebakwangi Kuningan ini, pembelajaran di kelas sangat 

minim menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif seperti courselab 

dan audio visual, lebih banyak siswa dalam pembelajaran biologi di kelas 

3 
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disuguhi dengan metode ceramah yang monoton, sehingga hasil belajarnyapun 

ternyata kurang maksimal. Padahal sarana dan prasarana sudah tersedia seperti 

hotspot area, internet full time selama sehari baik jam kegiatan pembelajaran 

maupun jam kerja di sekolah bagi guru dan staf TU, ruang kelas full audio, serta 

aliran listrik yang memadai disetiap kelasnya. Oleh karena itu maka dapat 

dijadikan suatu alasan, dimana pembelajaran menggunakan media courselab dan 

media audio visual dalam mata pelajaran biologi dapat diterapkan disana.  

Seharusnya dengan sarana dan prasarana yang ada dan memungkinkannya 

pembelajaran dengan berbasis multimedia dapat dilakukan. Kegiatan 

pembelajaran di SMA N 1 Lebakwangi Kuningan ini sudah dapat meningkatkan 

proses kegiatan pembelajarannya di kelas dengan menggunakan media 

pembelajaran terbaru dan terupdate, khususnya yang berbau teknologi IT. 

Penggunaan komputer dan infokus oleh guru pada saat pelaksanaan pembelajaran 

dalam pendukung media pembelajaran kini sudah harus mulai diterapkan. Bahkan 

dengan berbasis pembelajaran e-learning penugasanpun harus sudah mengarah 

kepada penggunaan teknologi informasi secara bebas, seperti mencari informasi 

seluas-luasnya dari Browsing di internet, sampai dengan mengerjakan tugas dan 

langsung mengisinya di web site E-Learning yang telah guru mata pelajaran yang 

bersangkutan sediakan. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak 

ditemui situs-situs yang menawarkan diri dalam proses pembelajaran online, dari 

mulai menyediakan Buku Sekolah Elektronik/BSE (yang sebenarnya bisa didapat 

di situs resmi Pusat Perbukuan Kemendiknas) sampai dengan bahan-bahan 

referensi berstandar internasional. Selain itu juga, adanya ajang diskusi dan 

komunikasi, sharing untuk memperluas ilmu pengetahuan secara lebih. Bahkan 
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tak jarang, ada yang menawarkan aplikasi-aplikasi maupun animasi-animasi 

makromedia flash serta model simulasi-simulasi untuk media pembelajaran 

interaktif berbagai materi yang bisa langsung digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

Mata pelajaran biologi dianggap penting dari salah satu mata pelajaran yang 

lain yang dalam pembelajarannya dapat juga menggunakan sarana media 

pembelajaran multimedia interaktif. Baik berupa audio video, persentasi power 

point, flash player, aplikasi e-learning courselab, sampai dengan internet website 

e-learning. Dengan adanya media tersebut dapat membantu terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa serta memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Tampilan multimedia interaktif yang menarik baik dengan media courselab 

maupun audio visual, serta dengan diracik dari kreatifitas guru, maka tak akan 

dipungkiri lagi materi akan tersampaikan dengan lebih terarah dan terfokus serta 

dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Terutama materi yang menuntut 

penjelasan gambar serta proses atau cara kerja dan keterangan yang lebih rinci. 

Dalam hal ini adalah memvisualisasikan atau menjabarkan konsep-konsep yang 

bersifat abstrak menjadi lebih konkret untuk mudah dipahami oleh siswa.   

Minimnya atau kurang maskimalnya penggunaan media pembelajaran yang 

berbasis multimedia, serta adanya sarana dan prasarana yang belum digunakan 

secara maksimal, guru sering menggunakan metode ceramah sehingga terkesan 

monoton, dan hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan yang maksimal, 

dan juga pembelajaran biologi yang beberapa diantara sub bab pokok bahasannya 

perlu divisualisasikan dengan media, sehingga konsep yang abastrak menjadi 

lebih konkret dan memperjelas siswa dalam memahami materi yang disampaikan.  

5 
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Kesemua dasar itulah maka perlu dilakukannya pembelajaran biologi 

dengan menggunakan media pembelajaran berbasiskan multimedia interaktif 

seperti diantaranya adalah media courselab dan audio visual, agar dalam proses 

pembelajarannya siswa dapat menjadi lebih aktif, selain itu menjadikan suasana 

pembelajaran yang kondusif menjadikan siswa lebih memahami baik dari 

kontekstual maupun dengan visualisasi atau simulasi dari media pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif tersebut. Dan dari kesemua alasan itulah saya 

tertarik untuk mengambil judul perbandingan penggunaan media pembelajaran 

courselab dan media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan sistesm reproduksi dikelas XI SMA Negeri 1 Lebakwangi ini. 

Sejauh ini penerapan audio visual yang ternyata sesekali sudah pernah 

digunakan di sekolah tersebut dan ternyata masih belum maksimal. Walaupun 

demikian metode ini dianggap oleh guru di SMA N 1 Lebakwangi Kuningan 

sebagai media yang tepat dalam pembelajaran.  

 

B.  Rumusan Masalah  

Adapun dalam rumusan masalah ini hal yang ditentukan atau dirumuskan 

terlebih dahulu diantaranya adalah : 

a. Identifikasi Masalah 

1. Wilayah penelitian 

Adapun wilayah penelitian ini berkenaan dengan penggunaan dari pada 

media courselab dan audio visual. 

2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik (pengamatan langsung). 

3. Jenis masalah 
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Adapun jenis masalah dalam penelitian ini adalah bahwa selama 

pembelajaran dengan menggunakan media audio visual masih dirasa kurang 

optimal dan masih belum menunjukan peningkatan dari pada hasil belajar 

siswa, sehingga dianggap perlu untuk mencoba dioptimalkan kembali dan 

ditingkatkan dengan media courselab sebagai pembanding dari media yang 

sudah ada sebelumnya seperti media audio visual. 

 

b. Pembatasan masalah  

Dalam penelitian ini penyusun membatasi permasalahan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penyusun melakukan pengujian dari pada penggunaan media 

pembelajaran courselab dan audio visual, dengan menyediakan atau 

mengaplikasikan software multimedia tersebut, utamanya dalam 

pembelajaran biologi di kelas XI IPA 1 SMA N 1 Lebakwangi.  

2. Penyusun meneliti tentang pengaruh dari penggunaan media 

pembelajaran courselab dan audio visual terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa. 

3. Penyusun menganalisa perbandingan antara penggunaan media 

pembelajaran courselab dengan media audio visual serta menganalisa 

pengaruh keduanya terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada saat 

kegiatan belajar mengajar di kelas melalui hasil pretes dan postes. 

 

c. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana proses pembelajaran siswa pada pembelajaran dengan 

menggunakan media courselab dan media audio visual terhadap 
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peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan sistem reproduksi 

pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Lebakwangi?. 

2. Adakah perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran courselab dengan siswa yang menggunakan media audio 

visual pada pokok bahasan sistem reproduksi di kelas  XI IPA?. 

3. Seberapa besar hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran 

courselab dan siswa yang menggunakan media audio visual pada pokok 

bahasan sistem reproduksi pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Lebakwangi?. 

4. Bagaimana respon siswa pada pembelajaran dengan menggunakan media 

courselab dan media audio visual terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

pada pokok bahasan sistem reproduksi pada siswa kelas XI IPA SMA 

Negeri 1 Lebakwangi?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan memiliki tujuan, 

yang diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran siswa pada pembelajaran dengan 

menggunakan media courselab dan media audio visual terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran courselab dengan siswa yang menggunakan media audio 

visual pada pokok bahasan sistem reproduksi di kelas  XI IPA. 

8 

8 



2 

 

3.  Untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa yang menggunakan 

media pembelajaran courselab dan siswa yang menggunakan media audio 

visual.  

4. Untuk mengetahui respon siswa pada pembelajaran dengan menggunakan 

media courselab dan media audio visual terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:  

1.  Bagi lembaga sekolah, Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan atau 

acuan dalam penerapan media pembelajaran courselab dan media audio 

visual di sekolah seiring dengan kemajuan teknologi saat ini.  

2.  Bagi Guru dan Siswa, Menjadikan guru lebih kreatif dalam penyajian 

materi dengan berupa multimedia  interaktif sehingga penelitian ini juga 

bermanfaat sebagai motivasi para guru untuk menampilkan media yang 

lebih baik seperti diantaranya adalah media pembelajaran courselab dan 

media audio visual untuk memberikan suasana kelas lebih aktif dan 

kondusif dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan bagi 

siswa diantaranya memberikan suasana belajar kognitif dan variatif 

sehingga siswa tidak monoton belajar dengan menggunakan metode 

konvensional dan tradisional. 

3.  bagi peneliti, memberikan gambaran penggunaan dari pada media 

pembelajaran courselab dan media audio visual serta perbandingan 

diantara keduanya untuk pengaruhnya terhadap peningkatan hasil belajar 
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siswa dan sebagai rujukan untuk dilakukan kedepannya dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini memiliki dasar kerangka pemikiran yang 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Sekolah merupakan suatu pusat utama sebagai tempat penyelenggaraan 

pembelajaran, dan interaksi antara guru dengan siswanya. Dengan adanya 

sarana dan prasarana yang tersedia disekolah, dapat menunjang guru untuk 

menyampaikan materi dengan memanfaatkan sarana yang ada sebagai 

media pembelajaran. Sehingga dukungan sekolah terhadap adanya sarana 

dan prasarana pembelajaran dapat mengefektifkan kegiatan pembelajaran, 

baik dengan media pembelajaran courselab maupaun media audio visual. 

Sekolah juga dapat diartikan sebagai lingkungan pembelajaran, dimana 

aspek yang menjadi penting adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan ini 

diciptakan dengan unsur-unsurnya sehingga dapat mengubah perilaku 

siswa. ((Daryanto,2011:49) 

2. Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, Guru dalam 

cakupannya adalah sebagai mediator atau fasilitator untuk mentransfer 

ilmu kepada siswanya dengan berbagai metode, model, dan media 

pembelajaran yang digunakan, guna mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Guru disini hubungannya adalah terhadap siswa dan pada 

proses pembelajaran dikelas. Yakni diantarannya adalah pembelajaran 

yang menggunakan media courselab dan audio visual. Menurut Arsyad 
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(2003:15), fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru.  

3. Siswa hanya sebagai subjek pendidikan, dimana dari peran guru sebagai 

fasilitator, pada pelaksanaan penelitian dan dalam proses pembelajaran ini 

siswalah yang banyak berperan. Seperti diantaranya adalah pada 

pembelajaran dengan media courselab, siswa berperan dalam diskusi dan 

mencari informasi sebanyak-banyaknya dari media corselab secara 

mandiri, dan begitu pula pada penggunaan media audio visual, dari hasil 

visualisasi gambar dan suara, siswa memiliki peran menjabarkan dan 

menjelaskan kembali sesuai dengan apa yang dia tangkap dan dia pahami 

dari penayangan media tersebut. Siswa pada kaitanya adalah dengan 

proses pembelajaran di kelas yang aktif dan inovatif. Menurut Daryanto 

(2011:4), pengkondisian peserta didik atau siswa perlu dilakukan, agar 

penayangan multimedia interaktif oleh guru dapat dibaca, diperhatikan, 

dan di pahami oleh siswa secara menyeluruh dan terarah. 

4. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan dimana antara siswa 

dan guru berinteraksi. Menurut Dimyati & Mudjiono (2005) Proses 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. Dalam proses pembelajaran disini lebih pada 

pembelajaran dengan menggunakan media courselab dan audio visual. 

Sehingga hasil dari proses pembelajaran dengan masing-masing dari kedua 
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media tersebut diharapkan memberikan peningkatan terhadap hasil belajar 

siswa. 

5. Pembelajaran dengan media courselab dan audio visual, merupakan 

pembelajaran dengan penggunaan atau didukung oleh media pembelajaran 

yang inovatif, kreatif, dan atraktif, serta diharapkan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

6. Hasil belajar siswa adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sujana, 2006). Hasil belajar 

siswa adalah serangkaian akhir dari tujuan pada penelitian ini, dengan 

dasar pemikiran atau kaitannya secara umum adalah proses pembelajaran 

dengan menggunakan media courselab dan audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Secara singkat kerangka pemikiran tentang penggunaan media 

pembelajaran courselab dan audio visual tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah Guru Siswa 

Proses 

Pembelajaran  

Sarana dan prasarana 
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F. Hipotesis 

Ha =  Ada perbandingan yang signifikan antara penggunaan media 

pembelajaran courselab dan media pembelajaran audio visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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