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ABSTRAK 

 

Ratih Maryani (2015): “Pengaruh Penerapan Media Biocards pada Pembelajaran IPA 

Pokok Bahasan Keanekaragaman Makhluk Hidup terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 3 Sumber Kabupaten Cirebon”. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi siswa SMP Negeri 3 Sumber yang pada 

proses pembelajarannya hanya menggunakan komunikasi satu arah (ceramah) sehingga hanya 

mengarahkan siswa untuk mengingat atau hapal akan informasi yang diberikan, adapun 

kurangnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan sehingga menyebabkan hasil belajar 

masih dibawah KKM yang ditetapkan. 

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji aktivitas siswa pada saat pembelajaran 

biologi dengan penggunaan media pembelajaran biocards (2) untuk mengkaji perbedaan 

peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi yang menggunakan media 

pembelajaran biocards (3) untuk mengkaji respon siswa terhadap penggunaan media 

pembelajarn biocards.  

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam pembelajaran. Media 

berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi  pelajaran 

dan membuat pembelajaran lebih menarik sehingga proses pembelajaran lebih terarah, siswa 

lebih memahami materi dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Metode yang digunakan adalah Pretest-Postest Control Group Design. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling yakni sampel dipilih oleh guru ahli yang 

ada diwilayah penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen tes 

(pretest dan postest), observasi dan angket. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII A sebagai kelas kontrol. Data hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan SPSS 16 melalui uji normalitas, homogenitas dan uji t.  

Hasil penelitan menunjukkan bahwa (1) aktivitas siswa pada kegiatan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran biocards termasuk dalam kriterika baik (2) berdasarkan uji t, 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar antara siswa yang 

menggunakan media pembelajaran biocards dengan yang tidak menggunakan media 

pembelajaran biocards. Terbukti dari hasil uji t menggunakan SPSS 16 diperoleh sig. 0,014 < 

(0,05) yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol (3) 

berdasarkan hasil analisis angket sebagian besar siswa merespon dengan baik penggunaan media 

pembelajaran biocards pada materi keanekaragaman makhluk hidup, hal ini terbukti dari hasil 

angket dengan rata-rata skor sebesar 74,06 % yang tergolong kuat. 

 

 

Kata Kunci : Penggunaan Media Pembelajaran Biocards, Hasil Belajar 



PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pengaruh Penerapan iVledia Biocarcls pada

Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Keanekaragaman Makhluk Hidup
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Sumber Kabupaten
Cirebon" oleh Ratih Maryani, NIM 14111610042 telah dimunaqosahkan pada

hari Senin, l3 Juli 2Q15 dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan Lulus.

Skripsi ini teilah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pacia Jurusan Tadris IPA-Biologi Fakultas

Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tanggal Tanda Tanga

ilil1[,
Kefua Jurusan
Dr. Kartimi, M.Pd
NrP. 196805141993C1 2 001

Sekertaris Jurusan
Asep Mulyani, M.Pd
NrP. 19790918201101 1 004

Penguji I
Drs. H. Endang DR. M.Pd
NIP. 196,10421 199203 | 002

Penguji II
Hj. Ria Yulia Gloria, S.P.,N'I.Pd

NtP. 19690828 200901 2 001

Pembimbing I
Dr. Anda Juanda, M.Pd
NIP. 19620201 198603 1020

Pembimbing II
Yuyun Maryuningsih, S.Si., M.Pd
NIP. 19761125 201101 2 006

eE-g,8. tsl9

CI6 -d -zotr

bb -08'Nr

fi -a7 - ?oK

q,8 - o^7. cAs

06*08- zotr

arbiyah dan Keguruan

Nafi'a, M.Ag
.t972r20199803 1 004



ii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i 

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii 

DAFTAR TABEL  ................................................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ vi 

 

 BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 4 

1. Identifikasi Masalah ......................................................................... 4 

2. Pembatasan Masalah ........................................................................ 4 

3. Pertanyaan Penelitian ....................................................................... 5 

C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 5 

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 6 

E. Definisi Operasional...................................................................................... 6 

F. Penelitian Terdahulu ..................................................................................... 7 

G. Kerangka Berfikir ......................................................................................... 8 

H. Hipotesis Penelitian ....................................................................................... 8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penerapan Media Biocards  ........................................................................... 9 

1. Pengertian Media Biocards .............................................................. 9 

2. Pengaruh Penerapan Media Biocards ............................................... 11 

3. Fungsi Media Pembelajaran ............................................................. 12 

4. Jenis dan Klasifikasi Media Pembelajaran ....................................... 13 

5. Macam-macam Media Pembelajaran................................................ 14 

6. Media nonproyeksi dan proyeksi ...................................................... 15 

7. Media yang diproyeksikan ............................................................... 16 

8. Peran Media Pembelajaran ............................................................... 16 

B. Belajar ........................................................................................................... 17 



iii 
 

1. Prinsip-prinsip Pembelajaran ............................................................ 18 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran ............................ 18 

C. Hasil Belajar.................................................................................................. 19 

D. Materi Keanekaragaman Makhluk Hidup ..................................................... 20 

1. Ciri-ciri Makhluk Hidup ................................................................... 20 

2. Keanekaragaman dan Klasifikasi Makhluk Hidup ........................... 21 

3. Tata Nama Ilmiah dan Kunci Determinasi ....................................... 22 

4. Organisasi Kehidupan ...................................................................... 22 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ....................................................................... 24 

1. Waktu Penelitian .............................................................................. 24 

2. Tempat Penelitian ............................................................................. 24 

B. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian ............................................................. 24 

C. Langkah-langkah Penelitian .......................................................................... 25 

1. Menentukan Sumber Data ................................................................ 25 

2. Populasi dan Sampel ........................................................................ 25 

3. Desain Penelitian .............................................................................. 26 

4. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 27 

a. Tes ............................................................................................ 27 

b. Lembar Observasi ..................................................................... 27 

c. Angket....................................................................................... 27 

5. Prosedur Penelitian ........................................................................... 28 

6. Uji Instrumen Tes ............................................................................. 32 

a. Uji Validasi ............................................................................... 32 

b. Reliabilitas ................................................................................ 33 

c. Tingkat Kesukaran .................................................................... 34 

d. Daya Pembeda .......................................................................... 35 

7. Uji Prasyarat ..................................................................................... 38 

a. Analisis Data Gain .................................................................... 38 

b. Uji Normalitas ........................................................................... 38 

c. Uji Homogenitas ....................................................................... 39 

d. Uji Hipotesis ............................................................................. 39 



iv 
 

8. Analisis Aktivitas siswa ................................................................... 40 

9. Analisis Perhitungan Angket ............................................................ 40 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian ............................................................................................. 41 

1. Aktivitas Siswa dalam  Proses Pembelajaran  dengan Menggunakan Media 

Biocards pada Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Keanekaragaman 

Makhluk Hidup ...................................................................................... 41 

2. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan  

Kelas Kontrol ........................................................................................... 43 

3. Respon Siswa terhadap Pengaruh Media Pembelajaran Biocards pada 

Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Keanekaragaman Makhluk Hidup di Kelas VII  

SMP Negeri 3 Sumber Kabupaten Cirebon .............................................. 55 

B. Pembahasan................................................................................................... 59 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................................... 67 

B. Saran ............................................................................................................. 68 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi semakin canggih dari tahun ke tahun, dimana 

seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran tidak terfokus hanya 

menggunakan papan tulis, ceramah, melainkan ada alternative baru yaitu 

menggunakan media yang berbasis komputer. Di dalam pelaksanaan 

pendidikan formal (pendidikan melalui sekolah), tampak jelas adanya peran 

komunikasi yang sangat menonjol. Tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan, 

dan tentu oleh suatu tindakan komunikasi pendidikan, sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu untuk mencapai predikat 

manusia Indonesia yang ber-Pancasila , “meningkatkan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, 

memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersamasama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”. (Pawit . 2010:52). 

Pembelajaran sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang No. 20 

Tahun 2003 adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar”. Definisi ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Hamalik (2013), bahwa pengajaran/pembelajaran adalah 

suatu proses yang kompleks, di mana  didalamnya terjadi interaksi antara 

mengajar dan belajar. Karakteristik definisi pembelajaran dan/mengajar, baik 

konvensional maupun progresif, tidak lantas atau serta merta dipertentangkan 

dan dimaknai bahwa yang satu lebih baik dari lainnya, pengajaran juga 

berlangsung sebagai suatu proses saling memengaruhi antara guru dan siswa, 

diantara keduanya terdapat hubungan atau komunikasi interaksi. Guru mengajar 

di satu pihak dan siswa belajar di lain pihak, keduanya menunjukkan aktivitas 

yang seimbang hanya berbeda peran saja namun yang penting dilakukan adalah 
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mengkaji kiranya mana yang lebih tepat dirujuk untuk membelajarkan anak 

(peserta didik), sebab pembelajaran adalah kegiatan yang harus jelas tujuannya, 

jelas materinya, jelas strategi pembelajaran yang akan digunakan, bagaimana 

mengelolanya, dan bagaimana menilainya. Artinya sangat dimungkinkan bahwa 

guru dalam mengembangkan pembelajaran mengombinasikan kedua konsep 

pembelajaran (konvensional dan progresif) sesuai dengan tujuan, sifat materi, 

strategi, dan alat ukur yang dijadikan landasan untuk mengevaluasi. (Supriadie. 

2012: 12). 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMP Negeri 3 Sumber, diketahui 

permasalahan yang dihadapi siswa pada pelajaran IPA adalah banyak siswa 

yang tidak tuntas dalam belajar atau hasil belajar rendah (rata-rata ≤50%). Nilai 

KKM (kriteria ketuntasan belajar minimal) kondisi kegiatan belajar di sekolah 

tersebut pada umumnya masih menggunakan komunikasi satu arah (ceramah). 

Dimana pembelajaran di dalam kelas hanya mengarahkan siswa untuk 

mengingat atau hapal akan informasi yang diberikan. Adapun kegiatan 

pembelajaran itu menimbulkan sangat minimnya aktivitas dan motivasi siswa, 

sehingga memicu rendahnya hasil belajar yang didapat. Proses belajar kadang-

kadang dengan bantuan media powerpoint. Media pembelajaran telah dikenal 

sebagai alat bantu untuk mengajar yang seharusnya di manfaatkan oleh 

pengajar, namun hal ini kerap kali terabaikan. Sedangkan dalam pelajaran 

biologi materi-materi yang disajikan lebih bersifat abstrak.  

Menurut Prajoko (20011:1) pembelajaran biologi sebagai salah satu 

rumpun pembelajaran sains diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dalam alam sekitar, serta prospek 

pemngembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-

hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran sains juga membutuhkan media 

pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memahami materi pelajaran. Media 

pembelajaran ini diperlukan untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman, 
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menyajikan  data dengan menarik, memudahkan penafsiran serta memadatkan 

informasi (Raharjo, 2009:13).  

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam 

pembelajaran. Arsyad (2013:2) mengungkapkan bahwa media adalah bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran disekolah pada khususnya. 

Media yang baik adalah media yang dapat menjadikan kondisi belajar siswa 

menjadi menyenagkan, menarik perhatian siswa dan meningkatkan hasil 

belajar. Media mempunyai kemampuan atau potensi yang sangat baik untuk 

kita manfaatkan. Manfaat yang paling penting adalah media dapat mengatasi 

kekurangan-kekurangan guru dalam menyampaikan pelajaran. Sadiman 

(2002:6) mendefinisikan media sebagai “segala sesuatu yang dapat 

merasngsang fikiran, perasaan dan minat serta perhaitian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar itu terjadi”. Dalam penelitian ini peneliti mencoba 

menerapkan media pembelajaran biocards.   

Proses kegiatan pembelajaran melalui media pembelajaran biocards 

yang diterapkan dalam pelajaran IPA diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dari nilai KKM yang telah ditetapkan di SMP Negeri 3 Sumber 

untuk pelajaran IPA yaitu 72. Nilai KKM ini akan dijadikan tolak ukur dalam 

pencapaian hasil belajar, sehingga dengan penggunaan media pembelajaran 

biocards bisa meningaktkan ketuntasan belajar siswa. 

Materi keanekaragaman makhluk hidup merupakan materi yang 

didalamnya membutuhkan kemampuan untuk menghafal dan membedakan 

berbagai istilah yang terdapat di dalamnya, sehingga perlu diadakan adanya 

media pembelajaran. Media pembelajaran biocards menggunakan kartu  dan  di  

dalamnya terdapat  konsep  atau  materi  atau  juga  kata  kunci  yang  akan  

diajarkan  (Crowel , 1994). Media itu diperlukan sebagai alat bantu untuk 

mempermudah guru  dalam  penyampaian  materi  dan  membuat  pembelajaran  

lebih  menarik sehingga  siswa  fokus  memperhatikan  materi dan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Media Biocards pada Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Keanekaragaman 

Makhluk Hidup terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 

Sumber Kabupaten Cirebon.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

a. Wilayah kajian 

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah penelitian tentang media 

biocards terhadap hasil belajar siswa. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. 

c. Jenis Masalah 

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang pengaruh 

penerapan media biocards terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA pokok bahasan keanekaragaman makhluk hidup 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sumber. 

 

2. Pembatasan masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

a. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VII A sebagai kelas kontrol. 

b. Media yang digunakan adalah media  biocards. 

c. Hasil belajar diukur dengan menggunakan tes tertulis dalam bentuk 

pilihan ganda (Pretest dan Posttest) dan yang menjadi fokus acuan 

adalah ranah kognitif.  

d. Pokok bahasan dalam pembelajaran IPA adalah keanekaragaman 

makhluk hidup. 
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3. Pertanyaan penelitian 

a. Bagaimana aktivitas pembelajaran yang dicapai siswa dengan penerapan 

media biocards pada pembelajaran IPA pokok bahasan keanekaragaman 

makhluk hidup terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Sumber ? 

b. Adakah perbedaan peningkatan hasil belajar siswa kelas yang 

menggunakan media biocards dengan kelas yang tidak menggunakan 

media biocards pada pembelajaran IPA pokok bahasan keanekaragaman 

makhluk hidup terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Sumber? 

c. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan  media biocards terhadap 

hasil belajar siswa pada pada pembelajaran IPA pokok bahasan 

keanekaragaman makhluk hidup terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Sumber? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji aktivitas  siswa dalam pembelajaran dengan penerapan media 

biocards pada pembelajaran IPA pokok bahasan keanekaragaman 

makhluk hidup terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Sumber. 

2. Mengkaji perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 

media biocards dengan yang tidak menggunakan media biocards pada 

pembelajaran IPA pokok bahasan keanekaragaman makhluk hidup 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sumber. 

3. Mengkaji respon siswa terhadap pembelajaran IPA pokok bahasan 

keanekaragaman makhluk hidup terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Sumber. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru, untuk  meningkatkan  kualitas  mengajar  di sekolah  

khususnya  pada  pembelajaran  Biologi,  mengembangkan kreatifitas guru 

dalam mengajar. 

2. Bagi peserta  didik,  dengan  menggunakan  media  menjadikan  siswa  

lebih aktif,  inofatif, menyenangi dan memahami materi yang diberikan. 

3. Bagi  penulis,  menambah  pengetahuan  dibidang  pendidikan  terutama  

tentang media pembelajaran. 

 

E. Definisi Operasional 

Media berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti antara. Makna 

tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk 

membawa suatu informasi dari suatu sumber kepada penerima. Sejumlah 

pakar membuat pembatasan tentang media, diantaranya yang dikemukakan 

oleh Associaton of Education and Communication Technology (AECT). 

Menurut AECT, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan atau informasi. Apabila dikaitkan dengan kegiatan 

pembelajaran maka media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi dari 

pengajar ke peserta didik. (Heinich,et.al,  1996 dalam Uno dan Nina L, 2010 : 

121). Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. (Arsyad 2003 : 4). 

Uraian diatas dapat disimpulkan media adalah alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari antara 

lain buku, taperecorder, kaset, video kamera, video reckorder, film, slide, foto, 

gambar, grafik, televisi dan computer, serta segala sesuatu yang dapat  

menyalurkan  pesan,  yang  dapat merangsang  pikiran dan ide ,  perasaan  dan  

kemauan siswa  sehingga  mendorong  terjadinya  proses  belajar  yang ada 

pada  dirinya. Biocards merupakan  media  berupa kartu  yang  berisi tulisan 
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atau gambar  yang terkait dengan  materi  pembelajaran  yang  dapat  dibuat  

dengan  mengggunakan komputer ataupun tulisan tangan (Crowel , 1994). 

Menurut Sudjana (2001:143) penilaian hasil belajar bertujuan melihat 

kemajuan belajar para siswa dalam hal penguasaan materi pengajaran yang 

telah dipelajari sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sasran 

evaluasi hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotr secara seimbang. Evaluasi hasil belajar 

dilaksanakan dalam bentuk formatif dan sumatif. Penilaian pormatif 

dilakukan pada saat setiap pengajaran berlangsung yaitu pada akhir 

pengajaran.  

 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Dwi Istiani (2012) 

yang berjudul “Penggunaan Media Biocards Terhadap Penguasaan Konsep 

Siswa Pada Materi  Sistem Kekebalan Tubuh Kelas XI SMA Negeri 8 

Cirebon” hasil  penelitian  pada  kelas  eksperimen mengalami peningkatan. 

Ini terlihat dari rata-rata yaitu nilai rata-rata pretest sebesar 4,21 dan rata-rata 

nilai posttest sebesar 7,91. Dari data tersebut mengalami peningkatan sebesar 

3,7. Peningkatan ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

media biocards. Media biocards merupakan kedalaman media visual yang 

dikembangkan dan berisi tulisan atau gambar, bisa itu berupa konsep ataupun 

kata kunci yang sesuai dengan materi. Karena dengan kata kunci akan 

membuat siswa merasa ingin mengetahui dan akan mencari tahu. Model yang 

digunakan yaitu model cari kawan.  

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ati  Nurfitriyah (2009) yang 

berjudul pengaruh penggunaan biocards dalam pembelajaran ekosistem 

terhadap hasil belajar siswa SMKN 2 Cilegon tahun 2009 terdapat perubahan 

hasil belajar yang signifikan yaitu untuk pengetahuan awal 4,21 dan untuk 

pengetahuan akhir sebesar 7,62. Penelitian terdahulu menggunakan media 
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biocards pada materi ekosistem dan dengan model cangkulan serta siswa 

membuat media setelah mendapatkan penjelasan dari guru. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Peneliti merencanakan adanya tindakan dengan cara pembuatan media 

biocards pada pokok bahasan keanekaragaman makhluk hidup  untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Ketika proses pembelajaran guru 

memadukan media, materi serta metode yang akan diterapkan secara 

maksimal sebagai alat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah proses 

berlangsung maka akan diperoleh hasil sebagai kondisi akhir yang 

representatif. Kerangka pemikiran tersebut dapat penulis gambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Bagan Kerangka berfikir 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara terhadap permasalahan penelitian 

dan dibuktikan melalui data-data yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Ha  =  Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi  keanekaragaman 

makhluk hidup  di  kelas  yang  menggunakan  media  biocards  

dengan di  kelas  yang  tidak  menggunakan biocards. 

Penggunaan Media Pembelajaran 

Kegiatan Pembejaran Siswa Guru 

Aktivitas Belajar Hasil Belajar Respon 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data penelitian dan analisis, maka peneliti memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aktivitas siswa dalam proses pemblejaran terjadi peningkatan yang 

signifikan yaitu pada aspek kerjasama dari pertemuan pertama sampai 

kedua peningkatannya hanya  2% dari 75%-77%, akan tetapi terjadi 

peningkatan dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketiga yaitu terjadi 

peningkatan dari 77%-85% terjadi peningkatan 11%. Hal ini dikarenakan 

siswa sudah terbiasa menggunakan media pembelajaran biocards pada 

materi keanekeragaman makhluk hidup, dan siswa terlihat aktif dalam 

berdiskusi, mengemukakan pendapat maupun aktif bertanya. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan terhadap pembelajaran 

biologi di SMP Negeri 3 Sumber menggunakan media pembelajaran 

biocards. 

3. Respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran biocards dalam 

kriteria kuat. Hal ini ditunjukkan dari hasil statistik bahwa sebanyak 

74.06 % responden setuju dengan adanya penggunaan media 

pembelajaran biocards di pelajaran pada materi keanekaragaman makhluk 

hidup. 
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B. SARAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, penulis memberikan saran 

berikut ini : 

1. Penerapan media pembelajaran biocards ini sangat efektif digunakan 

dalam proses pembelajaran biologi karena dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan membangun siswa lebih aktif, berani mengemukakan 

pendapatnya dan berani bertanya. 

2. Siswa pada penerapan media biocards hendaklah melihat diri untuk 

berinteraksi dengan siswa lain, karena dalam menyelesaikan persoalan 

biologi tidak hanya memerlukan sesuatu pemikiran yang mendalam tetapi 

dibutuhkan adanya suatu interaksi dan kerjasama dengan orang lain.  

3. Penggunaan media ini dalam proses pembelajaran sebaiknya guru datang 

tepat waktu, agar waktu tidak terbuang sia-sia. 
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