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ABSTRAK 

Munawar, NIM: 15010108031. “Efektivitas Penggunaan Media Alat Peraga 

Terhadap Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Di SMA Negeri 1 

Watopute”. Skripsi Kendari: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 2019 (Dibimbing oleh: Bapak Jumarddin 

La Fua, S. Si., M. Si.) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Motivasi belajar dan tingkat 

pemahaman siswa kelas eksperimen (2) Motivasi belajar dan tingkat pemahaman 

siswa kelas kontrol (3) Perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa 

pretes kelas eksperimen dan kontrol (4) Perbedaan motivasi belajar dan tingkat 

pemahaman siswa posttes kelas eksperimen dan kontrol (5) Efektivitas penggunaan 

media alat peraga terhadap motivasi dan tingkat pemahaman siswa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian 

eksperimen. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif 

dan anlisis inferensial. Lokasi penelitian ini yaitu bertempat di SMA Negeri 1 

Watopute dengan populasi penelitian yaitu siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 

Watopute. Sampel pada penelitian ini yaitu kelas XI MIA 2 sebanyak 28 siswa dan 

kelas XI MIA 4 sebanyak 26 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Motivasi belajar siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga memiliki nilai rata-rata sebesar 83,5 lebih tinggi 

daripada sebelum menggunakan media alat peraga memiliki nilai rata-rata sebesar 

72,43 dan tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga 

memiliki nilai rata-rata sebesar 86,89 lebih tinggi daripada sebelum menggunakan 

media alat peraga memiliki nilai rata-rata sebesar 51,21 (2) Tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa pretes kelas 

eksperimen dan kontrol (3) Terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga (4) Terdapat perbedaan 

yang signifikan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa posttes kelas 

eksperimen dan kontrol (5) Penggunaan media alat peraga efektif meningkatkan 

motivasi dan tingkat pemahaman siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

35 tentang Standar Nasional Pendidikan ayat 1, standar nasional pendidikan terdiri 

atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan 

penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Dan ayat 

2, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.1 

Merujuk pada Undang-undang diatas, kurikulum adalah sejumlah rencana isi 

yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan 

petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis atau dinamis dan 

kompetensi yang harus dimiliki. Selanjutnya, kurikulum merupakan seluruh 

pengalaman dibawah bimbingan dan arahan dari institusi pendidikan yang membawa 

kedalam kondisi belajar. 2 

Adanya perubahan-perubahan kurikulum dari beberapa tahun yang lalu 

tentunya akan mengganggu dinamika dalam proses pembelajaran yang berdampak 

negatif yang membuat sumber daya manusia dalam hal ini pendidik yang belum 

mampu menerapkan kurikulum secara menyeluruh sehingga menyebabkan 

pergantian tersebut belum tercapai secara maksimal dan fasilitas yang kurang 

                                                           

1 Departemen Agama, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, 

(Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), hal. 24-25. 

2 Toto Ruhimat, dkk. Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12. 
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memadai dibeberapa daerah menjadi kendala kurikulum tidak berhasil. Pada dunia 

pendidikan di Indonesia kurikulum 2013 diterapkan untuk menggantikan kurikulum 

2006. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berorienstasi tercapainya 

kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan dan pengetahuan dan 

disamping itu juga pembelajaran pada kurikulum 2013 holistik dan menyenangkan. 

Sekolah merupakan, institusi profesional dibidang kependidikan, sistem 

administrasi pendidikan di sekolah kegiatannya, dilaksanakan oleh para profesional 

kependidikan dibawah koordinasi kepala sekolah seperti guru, konselor, ahli 

kurikulum, dan personal sekolah lainnya. Satuan pendidikan yang baik juga 

membekali peserta didiknya kemampuan mengembangkan dirinya dalam kehidupan, 

yaitu mengembangkan akal dan kalbu yang dihasilkan dari proses pembelajaran di 

satuan pendidikan.3 

Dalam aspek organisasi dan manajemen sekolah sangat penting untuk 

diperhatikan, apakah para guru yang mengajar disekolah tersebut telah memenuhi 

kualifikasi sebagai guru dan memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik, apakah 

terdapat susana yang kondusif dan nyaman diruang kelas, perpustakaan, 

laboratorium, dan tempat lainnya untuk terlaksananya proses pembelajaran.4  

Kemerosotan dalam dunia pendidikan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya 

kemampuan profesionalisme guru menggunakan kurikulum tersebut dalam kegiatan 

pembelajaran dan kurangnya minat siswa dalam belajar karena berbagai alasan, akan 

tetapi pendekatan dan metode guru dalam memberikan pelajaran cenderung tidak 

                                                           

3 Mintarsih Danumiharja, Profesi Tenaga Kependidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 

8 

4 Ibid. 
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menarik dan monoton. Walaupun ada sebahagian guru yang menerapkan pendekatan 

dan metode yang menarik serta komunikatif. Pembelajaran merupakan proses dasar 

dari sebuah pendidikan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi 

interaksi komunikasi belajar antar guru, siswa dan komponen pembelajaran lain 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegatan pembelajaran dilakukan oleh 

dua orang pelaku yaitu perilaku guru dalam mengajar dan perilaku siswa dalam 

belajar. 5 

Guru merupakan ujung tombak berlangsungnya kegiatan pembelajaran, 

kemampuan guru akan menentukan pembentukan kualitas siswa. Pemguasaan guru 

terhadap materi harus diimbangi dengan kemampuan guru untuk mengemas materi 

pelajaran tersebut dengan kreatif, inofatif dan variatif sehingga dapat meningkatkan 

motivasi siswa yang berujung pada pencapaian hasil belajar.6 Dalam konteks 

pendidikan guru merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru tidak lagi 

menjadi satu-satunya sumber ilmu, karena perkembangan sains dan teknologi 

memungkinkan siswa memperoleh ilmu dari berbagai sumber belajar. Sehingga 

menyebabkan peranan duru dalam mengelola proses pembelajaran, dari guru sebagai 

sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator. 

Dalam kurikulum 2013, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan berperan 

membantu siswa dalam menemukan fakta, konsep atau prinsip bagi diri mereka 

sendiri bukan lagi pembelajaran dengan pendekatan teacher center melainkan 

pendekatan student center. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran 

                                                           

5 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), h. 18. 

6 Iskandar Agung, Meningkatka Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru, (Jakarta: Bestari Buana 

Murni, 2010), h. 18. 
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ditutntut untuk dapat memiliki dan menggunakan berbagai alat bantu media sesuai 

dengan kebutuhan dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu media 

yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar adalah media alat peraga. 

Kegiatan pembelajaran seorang guru memerlukan bantuan media demi 

peningkatan kualitas proses pembelajarannya. Media yang digunakan oleh guru 

dapat bervariasi mulai dari media sederhana sampai pada media yang sedang trend 

saat ini. Penggunaan media secara tidak langsung turut mempengaruhi semangat 

serta ketertarikan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Peningkatan 

ketertarikan dan semangat siswa pada proses pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan 

yang diharapkan.7 

Dalam proses pembelajaran kehadiran media mempunyai arti yang cukup 

penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang disampaikan 

dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan materi yang 

akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media 

dan materi pembelajaran dapat diterima dan dipahami oleh siswa secara maksimal.8 

Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran merupakan suatu 

kenyataan yang tidak bisa elakkan keberadaannya. Maka dari itu untuk membantu 

kemudahan dalam pemahaman materi ajar diperlukan media pembelajaran sebagai 

perantara. Namun ketersediaan media pembelajaran di sekolah masih sangat minim. 

                                                           

7 Victoria Henuhili, Tien Aminatun, Dan Wita Setianingsih, “Pelatihan Pembuatan Media 

Pembelajaran Biologi Berbasis Internet Bagi Guru Biologi Sma Di Kabupaten Sleman,” Inotek 13, 

no. 2 ( 2009): h. 161. 

8 Syaiful Bahri Djamaral dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 120. 
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Media sangat berperan penting dalam pencapaian yang diharapkan, karena 

media yang baik dan benar akan mewakili sampainya materi yang diajarkan 

sedangkan media yang kurang tepat tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Hal 

ini terlihat secara tidak langsung dalam Q. S. Al- Isra’ ayat 84 bahwa setiap orang 

melakukan suatu perbuatan, mereka akan melakukan sesuai keadaannya (termasuk 

didalamnya keadaan alam sekitarnya) masing-masing. Hal ini menjelaskan bahwa 

dalam melakukan suatu perbuatan memerlukan media belajar agar hal yang 

dimaksud dapat tercapai. 

َمُلَۡعلَۡۡقُل ۡ َۡيع  ّٞ َدٰىۡۡۦٰىَۡشاكِلَتِهُِۡكل  ه 
َ
ُۡهَوۡأ لَُمۡبَِمن  ع 

َ
ۡأ ٤٨ۡۡاَۡسبِيلۡ فََرب ُُكم 

Terjemahan: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-

masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya (Q. S. 

Al- Isra’ : 84).9 

Media pembelajaran digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 

karena media pembelajaran bermanfaat untuk melengkapi, memelihara, dan bahkan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Penggunaan 

media dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas siswa, dan 

motivasi belajar siswa.  

Pencapaian kualitas hasil pendidikan yang memadai bukan hanya menuntut 

guru untuk dapat mewujudkan seperangkat peran dan tugas yang diembannya, tetapi 

juga ditentukan oleh perwujudan gagasan dan perilaku kreatif dalam proses 

pembelajaran. Kreativitas guru merupakan hal penting dalam pembelajaran, bahkan 

dapat menjadi gerbang utama dalam upaya meningkatkan pencapaian hasil belajar. 

Kreativitas guru tersebut dapat diwujudkaan berdasarkan kemampuannya untk 

                                                           

9 Quran In Word Ver 1.3. 



6 

 

memeperhatikan dan memahami prinsip-prinsip belajar siswa yang meliputi 

pemberian perhatian dan motivasi. 10 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran adalah motivasi belajar. Jika motivasi belajar tidak ada dalam diri 

siswa, maka yang terjadi adala siswa akan kurang bergairah dalam mengikuti 

pembelajaran.  Jika siswa kurang memiliki motivasi untuk belajar, pendidik (guru) 

harus berperan aktif untuk menumbuhkan motivasi tersebut.11 Siswa yang kurang 

berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang. Tetapi dikarenakan 

tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan 

segala kemampuannya.12 

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang berlangsung secara efektif. Keefektivan pembelajaran dapat 

dilihat dari tes yang dipakai untuk evaluasi. Hasil pra riset, diketahui bahwa Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan di SMAN 1 Watopute untuk mata 

pelajaran biologi adalah 80, sedangkan hasil belajar siswa kelas XI MIA di SMAN 1 

Watopute ada yang tidak mencapai rata-rata KKM yaitu 76. Rendahnya hasil belajar 

siswa tersebut dapat disebabkan kurangnya minat siswa dalam menerima materi 

pelajaran biologi. Penyebab tersebut terlihat dari sikap siswa banyak yang bercerita 

dan bercanda dengan teman sebangku pada saat guru menyampaikan materi 

pembelajaran.   

                                                           

10 Iskandar Agung, Op. Cit.  h. 23. 

11 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasiona, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 139. 

12 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorienasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2006), h. 28 



7 

 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan siswa kelas XI MIA SMAN 1 

Watopute, siswa merasa lebih senang jika pembelajaran biologi di kelas 

menggunakan variasi media dan model pembelajaran,13 karena pembelajaran yang 

monoton akan membuat siswa tidak tertarik dan tidak termotivasi dalam proses 

pembelajaran. Siswa yang tidak tertarik dengan proses pembelajaran di dalam kelas 

akan memecahkan konsentrasi siswa dalam memahami penjelasan dari guru dan 

membuat pemahaman konsep yang disampaikan kurang dan berimplikasi terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa.  Maka untuk mengatasi hal tersebut, meningkatkan 

motivasi dan pemahaman siswa diperlukan penggunaan media alat peraga dalam 

proses pembelajaran. 

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar 

dan tingkat pemahaman siswa dengan menggunakan media sederhana, dengan 

memodelkan secara detail tentang sistem ekskresi dalam proses pembentukan urin 

sehingga dapat memperjelas penyajian materi, merangsang daya pikir siswa dan 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 

Penelitian penggunaan media alat peraga/media yang terkait dengan 

pemahaman konsep sains sudah banyak dilakukan, seperti Husnul dkk, menyatakan 

bahwa media alat peraga dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar biologi siswa.14 Herlina 

dalam penelitiannya mengatakan penggunaan media alat peraga kodama efektif 

dalam mengerjakan sosal-soal matematika karena ketuntasan klasikal meningkat 

                                                           
13 Inul Said, Siswa Kelas XI MIA 2 SMA Negeri 1 Watopute. 

14 Husnul Inayah Saleh, Nurhayati B, Oslan Jumadi, “Pengaruh Penggunaan Media Alat 

Peraga Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Peredaran Darah Kelas VIII SMP Negeri 2 

Bulukumba,” Jurnal Sainsmat 4, no. 3 ( 2015): h. 8. 
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setelah menggunakan media alat peraga kodama.15 Aminulloh bahwa alat peraga 

yang dikembangkan pada materi bunyi dinyatakan efektif meningkatkan motivasi 

belajar siswa, dilihat dari adanya peningkatan motivasi belajar siswa.16 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut belum ada penelitian yang 

membahas penggunaan media alat peraga sistem ekskresi terkhusus dalam dalam 

proses pembentukan urin dalam meningkatkan motivasi dan tingkat pemahaman 

siswa. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Media Alat Peraga Terhadap Motivasi 

Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Guru belum menerapkan variasi media pembelajaran sebagai perantara 

memperjelas materi sehingga terkesan monoton. 

2. Kurangnya motivasi belajar siswa biologi dilihat dari banyaknya siswa yang 

bercerita dan bercanda dengan teman sebangku pada saat proses pembelajaran. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa, karena pembelajaran yang monoton dan siswa 

tidak tertarik sehingga dapat memecahkan konsentrasi  siswa dalam memahami 

penjelasan dari guru. 

                                                           
15 Herlina Ahmad, “Efektivitas Penggunaan Alat Peraga Kodama Dalam Mengerjakan Soal 

Matematika Materi Persamaan Garis Lurus”, Jurnal Pendidikan PEPATUDZU: Media Pendidikan 

dan Sosila Kemasyarakatan 13, No. 2 (2017). 

16 Ach. Muchlis Aminulloh dan Wahono Widodo, “Keefektifan Alat Peraga Bunyi Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar dan Pemahamana Konsep Siswa”, e-Jurnal Pensa 6, No. 2 (2018) 
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C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis memberi batasan masalah sebagai berikut: 

1. Tingkat pemahaman yang dimakasud dalam penelitian ini adalah  aspek kognitif 

C2 (tingkat pemahaman). 

2. Motivasi belajar yang dilihat dalam penelitia ini adalah motivasi belajar intrinsik 

3. Materi dalam penelitian ini dibatasi pada materi sistem ekskresi pada kelas XI. 

4. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA di SMAN 1 Watopute. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media alat peraga? 

2. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa 

sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat 

peraga? 

3. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga? 

4. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat 

peraga? 

5. Apakah penggunaan media alat peraga efektif meningkatkan motivasi belajar dan 

tingkat pemahaman siswa? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media alat peraga. 

2. Mengetahui perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa sebelum 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. 

3. Mengetahui perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan media alat peraga. 

4. Mengetahui perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. 

5. Mengetahui penggunaan media alat peraga efektif meningkatkan motivasi dan 

tingkat pemahaman siswa. 

F. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan 

pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa, 

khususnya materi pembelajaran biologi. 

b. Bagi Guru Biologi, penelitian ini diharapkan, guru biologi dapat mengetahui 

motivasi belajar dan meningkatkan tingkat pemahaman siswa serta mengetahui 

faktor penyebab kesulitan belajar siswa dalam sehingga dapat digunakan sebagai 



11 

 

bahan pertimbangan dan masukan untuk menentukan metode serta media 

pembelajaran biologi pada umunya. 

c. Bagi Siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman 

siswa serta dapat mengatasi kesulitan belajar siswa.. 

d. Bagi peneliti, memperoleh informasi penting mengenai motivasi dan tingkat 

pemahaman siswa serta kesulitan belajar siswa dalam memepelajari materi 

pembelajaran biologi pada umumnya. 

G. Operasional Variabel 

Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Alat peraga adalah salah satu media objek pembelajaran yang merupakan bentuk 

yang menggambarkan mekanisme kerja suatu benda yang berfungsi untuk 

membantu mempermudah dalam mencapai kompetensi pembelajaran.17 

2. Motivasi adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan 

menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu.18 

3. Pemahaman (comprehension) adalah kempuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik 

dikatakan memahami apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi 

uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakannya kata-kata sendiri. 19 

                                                           
17 Husnul Inayah Sale, Nurhayati B, Oslan Jumadi, “Pengaruh Penggunaan Media Alat 

Peraga Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Peredaran Darah Kelas VIII SMP Negeri 

2 Bulukumba,” Jurnal Sainsmat 4, No. 3 (2015): h. 8. 

18 Ghullam Hamdu dan Lisa Agustina, “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi 

Belajar IPA di Sekolah Dasar,” Jurnal Penelitian Pendidikan 12, No. 1 (2011). 

19 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 49-52. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Efektivitas Pembelajaran 

1. Pengertian Efektivitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas besarasal dari kata 

“efektif” berarti ada efeknya, manjur, mujarab, mapan.1 Efektivitas menunjukkan 

taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai 

tujuannya. Menurut Mulyasa, efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil 

mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan 

operasional.2 Sehingga efektivitas pembelajaran dapat diartikan sebagai sejauhmana 

suatu pembelajaran mencapai tujuan yang direncanakan. 

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan 

(kualitas, kunatitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang 

dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat 

pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.3 

Efektivitas pengajaran dapat ditinjau dari dua segi, yaitu efektivitas mengajar guru 

dan efektivitas belajar siswa. Efektivitas mengajar guru dalam kegiatan pembelajaran 

yang direncanakan dapat dilaksanakan lebih baik. Dengan sendirinya prinsip ini 

harus memperhitungkan kemampuan guru, sehingga upaya peningkatan untuk dapat 

                                                           
1 Djaka, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2011), 

h. 45. 

2 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi,( Bandung: Rosda Karya, 2003). 

3 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionari Leader Ship Menuju Sekolah Efektif, (Bandung: 

Bui Aksara, 2005), h. 34. 
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menyelesaikan setiap program perlu mendapatkan perhatian. Efektivitas 

pembelajaran siswa dengan tujuan-tujuan pelajaran yang diharapkan telah dicapai 

melalui kegiatan proses pembelajaran yang ditempuh, yang dilakukan dengan 

memilih cara atau alat yang dipandang paling ampuh untuk digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan.4  

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektivitas lebih 

mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Efektivitas merupakan faktor yang 

sangat penting dalam pelajaran karena menentukan tingkat keberhasilan suatu model 

pembelajaran yang digunakan. 

Menurut Trianto, keefektivan pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh 

setelah pelaksanaan proses belajar mengajar sedangkan menurut Tim IKIP Surabaya 

dalam Trianto, bahwa efisiensi dan keefektifan mengajar dalam proses interaksi 

belajar yang baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu para siswa agar 

bisa belajar dengan baik. Untuk mengetahui keefektivan mengajar, dengan  

memberikan tes, sebab hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek 

proses pengajaran.5 

Menciptakan kelas efektif dengan peningkatan efektivitas proses 

pembelajaran menurut Hunt dalam Rosyada dalam Teori Hunt ada lima bagian 

penting dalam peningkatan efektivitas pembelajaran, yaitu perencanaan, komunikasi, 

pengajaran, pengaturan dan evaluasi. Namun Kenneth D. Moore dalam Rosyada, 

                                                           
4 Ibid, h. 22. 

5 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progressif “Konsep, Landasan Dan 

Implementasinya Pada KTSP”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009). 
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mengemukakan ada tujuh langkah peningkatan pembelajaran efektif yakni 

perencanaan, perumusan berbagai tujuan, pemaparan perencanaan, pembelajaran 

pada siswa, proses pembelajaran dengan menggunakan strategi, penutupan proses 

pembelajaran dan evaluasi yang akan memberi feed back untuk perencanaan 

berikutnya.6 

Menurut Nana Sudjana, efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil 

belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, 

upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, 

tepat dan cepat.7 

Dalam Moh. Syarif efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, atau makin besar 

presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.8 Pengertian efektivitas 

tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran ang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantias, kualitas dan waktu) yang telah tercapai 

oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini 

dapat di padankan dalam pembelajaran seberapa jauh tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai dengan capaian kuantitas, kualitas dan waktu. Dalam 

konteks kegiatan pembelajaran perlu dipertimbangkan efektivitas artinya sejauh 

mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan. 

                                                           
6 Rosyada, Dede, Paradigma Pendidikan Demokratis, “Sebuah model Pelibatan Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). 

7 Nana Sudjana, Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran, (Bandung: Fakultas Ekonomi 

UI1990), h. 50. 

8 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 1. 
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2. Ciri-ciri Efektivitas 

Menurut Harry menyatakan bahwa keefektivan program pembelajaran 

ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:9 

a. Berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah 

ditentukan. 

b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif 

sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. 

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. 

Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang digambarkan 

diatas, keefektivan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat 

prestasi belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana 

penunjang. Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil belajar siswa setelah 

mengikuti program pembelajaran yang mencakup kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

3. Kriteria Efektivitas 

Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Kriteria keefektivan 

dalam penelitian ini mengacu pada: 

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran dikatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 

75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai 60 dalam peningkatan hasil 

belajar, 

                                                           
9 Firman, Harry, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: Penerbit ITB, 1987). 
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b. Metode pembelajaran dikatakan efektif meningkat hasil belajar siswa 

menunjukkan perbedaan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah 

pembelajaran. 

c. Metode pembelajaran diakatakan efektif dapat meningkatkan minat dan motivasi 

apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih 

giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta siswa belajar dalam 

keadaan menyenangkan.10 

Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Kriteria keefektifan 

dalam penelitian ini mengacu pada media pembelajaran dikatakan efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan 

pemahaman setelah pembelajaran (peningkatan yang signifikan). Media 

pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan motivasi apabila 

setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik, serta siswa belajar dalam keadaan yang 

menyenangkan. 

Terdapat beberapa kriteria pembelajaran efektif yaitu jelasnya keterangan dan 

petunjuk guru, terbangunnya iklim ruang kelas yang berorientasi tugas, penggunaan 

beragam aktivitas belajar, terbangunnya dan terpeliharanya momentum dan gerak 

langkah pelajaran, pendorongan partisipasi peserta didik dan pelibatan semua peserta 

didik, pemantauan kemajuan peserta didik dan pemenuhan kebutuhan para peserta 

                                                           
10 Ahmad Muli, Efektivitas Pembelajaran, (Jakarta: Wordpress, 2012), h. 10. 
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didik dengan cepat, penyampaian pelajaran yang terstruktur dengan baik dan 

terorganisir dengan baik, pemberian umpan balik yang positif dan konstruktif bagi 

peserta didik, pemastian terliputnya tujuan pendidikan, penggunaan teknik bertanya 

yang baik. 11 

Dalam hal ini, efektivitas akan selalu bertakait dengan efek atau akibat yang 

ditibulkannya, itu berarti hasil itulah yang akan menentukan apakah dikatakan 

berhasil atau tidak. Efektivitas juga pada dasarnya mengacu pada sebuah 

keberhasilan atau pencapaian tujuan. 

4. Indikator Efektivitas Pembelajaran 

Menurut Slavin ada 4 indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur 

efektivitas suatu pembelajaran. Keempat indikator tersebut yaitu:12 

a. Mutu pengajaran  

merupakan sejauh mana penyajian informasi atau kemampuan membantu 

siswa dengan mudah mempelajari bahan. Mutu pengajaran dapat dilihat dari proses 

dan hasil pembelajaran. Proses pembelajaran dilihat dari kesesuaian antara aktivitas 

guru dan aktivitas siswa dengan langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. 

Sedangkan hasil pembelajaran dilihat dari ketuntasan belajar siswa. Mutu pengajaran 

dikatakan efektif apabila aktivitas guru dan aktivitas siswa sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran, serta ketuntasan siswa mencapai 85%. Kesesuaian aktivitas 

guru dan siswa dilihat dari kriteria aktivitas guru dan aktivitas siswa minimal baik. 

                                                           
11 Chirs Kyriacou, Effective Teaching Theori And Practice, (Bandung: Penerbit Nusa 

Media,2012), h.26. 

12 Robert E. Slavin, Cooperative Learning (Teori, Riset, Praktik), (Bandung: Nusa Media, 

2009) 
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b. Tingkat pengajaran yang tepat 

Tingkat pengajaran yang tepat yaitu sejauh mana guru memastikan bahwa 

siswa sudah siap mempelajari suatu pelajaran baru, maksudnya kemampuan dan 

pemngetahuan yang diperlukan untuk mempelajarinya tetapi belum memperoleh 

pelajran tersebut. Tingkat pengajaran dikatakan efektif apabila siswa sudah siap 

untuk mengikuti pembelajaran dilihat dari kriteria kesiapan belajar siswa minimal 

baik. 

c. Insentif 

Insentif yaitu sejauh mana guru memastikan bahwa siswa termotivasi untuk 

mengerjakan tugas-tugas pengajaran dan untuk mempelajari bahan yang sedang 

diberikan. Insentif dilihat dari aktivitas guru dalam memberikan motivasi kepada 

siswa. Insentif dikatakan efektif apabila usaha guru dalam memberikan motivasi 

sudah maksimal, dilihat dari kriteria insentif guru minimal baik. 

d. Waktu 

Waktu yaitu sejauh mana siswa diberi cukup banyak waktu untuk untuk 

mempelajari bahan yang sedang diajarkan. Pembelajaran dikatakan efektif apabila 

siswa dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan. Waktu dikatakan efektif apabila siswa dalam menggunakan waktu sudah 

maksimal, dilihat dari kriteria penggunaan waktu siswa minimal baik. 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 

Komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar yaitu 

peserta didik, pendidik, tujuan pembelajaran, media dan evaluasi. Semua komponen 

tersebut sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Selain faktor 



19 
 

 

tersebut, ada dua faktor lagi yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu 

pembelajaran yaitu faktor situasi atau suasana pembelajaran dan faktor guru.13 Ada 

berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu pembelajaran, baik dari faktor 

guru, faktor siswa, materi pembelajaran, media, metode maupun model 

pembelajaran. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada efektivitas 

penggunaan media pembelajaran dalam mata pelajaran biologi materi sistem ekskresi 

terhadap motivasi dan tingkat pemahaman siswa. Peneliti menggunakan kriteria 

efektif apabila pada hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kelas kontrol. 

B. Media Pembelajaran 

Dilihat dari perkembangannya, media hanya dianggap sebagai alat bantu 

mengajar guru (teaching aids). Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, 

misalnya gambar, model, objek dan alat-alat lain yang dapat memberikan 

pengalaman konkret, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi 

belajar siswa. Selayaknya, media tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu 

belaka bagi guru untuk mengajar, tetapi lebih sebagai alat penyalur pesan dari 

pemberi pesan (guru) ke penerima pesan (siswa).14 

Perkembangan teknologi pendidikan berpengaruh besar dalam upaya 

pembaharuan dalam bidang pendidikan karena dengan adanya teknologi pendidikan 

akan meningkatkan dan memajukan pendidikan, seperti tersedianya media 

                                                           
13 Endang Multyaningsih, Efektivitas Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2011), h. 213. 

14 Arief S. Sadiman, dkk. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7-10.  
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pembelajaran dan bahan ajar yang mudah diakses dari internet akan dapat 

mendukung dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Media dalam 

pembelajaran, memegang peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan belajar.15 

Penggunaan media dalam pembelajaran di kelas merupakan sebuah 

kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, mengingat proses belajar yang dialami siswa 

tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk bekal hidup 

dimasa sekarang dan masa akan datang. Salah satau cara yang dapat ditempuh adalah 

menciptakan suasana belajar yang dapat terjadinya proses pengalaman belajar pada 

diri siswa dengan menggerakkan segala sumber belajar dan cara belajar yang efektif 

dan efisien. Sehingga media pembelajaran merupakan salah satu pendukung yang 

efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. 16 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. 

Misalnya bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata 

tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika kompetensi yang dicapai 

bersifat memahami isi bacaan maka media cetak lebih tepat digunakan. Disamping 

itu terdapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi (komplemen) seperti biaya, 

ketepat gunaan, keadaan peserta didik, ketersediaan dan mutu teknis.17 

 

                                                           
15 Suryani, Khairil, dan Cut Nurmaliah, “Penggunaan Media Prezi Pada Materi Sistem 

Peredaran Darah Manusia Untuk Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik SMA Negeri 1 

Lhoksukon,” Jurnal Edu Bio Tropika 3, no. 1 (2015): h. 1-2. 

16 Mahnun Nunu, “Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-langkah Pemilihan 

Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran),” Jurnal Pemikiran Islam 37, no. 1 (2012): h. 27. 
17 Umar, “Media Pendidikan, Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran,” Jurnal 

Tarbawiyah 10, no. 2 (2013): h. 130. 
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1. Pengertian Media Pembelajaran        

Kata “Media” berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“medium”, secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for Education 

and Communication Technology (AECT), mengartikan kata media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education 

Association (NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang 

dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses 

komunikasi. Dengan kata lain, kegiatan belajar melalui media terjadi bila ada 

komunikasi antar penerima pesan dengan sumber lewat media tersebut. Namun 

proses komunikasi itu sendiri baru terjadi setelah ada reaksi balik (feedback). Maka 

media pembelajaran itu merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar.18 

Media adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Media tidak hanya digunakan dalam suatu proses 

pembelajaran oleh guru di dalam kelas, media juga diperlukan oleh guru untuk 

memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru. Pengetahuan dan informasi yang 

baru tersebut akan menambah wawasan guru sehingga secara tidak langsung juga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelas.19 

                                                           
18 Tejo Nurseto, “Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik,” Jurnal Ekonomi dan 

Pendidikan 8, no. 1 (2011): h. 20-21. 

19  Victoria Henuhili, Tien Aminatun, Dan Wita Setianingsih, Op. Cit. h.162. 
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Alat peraga adalah salah satu media objek pembelajaran yang merupakan 

bentuk yang menggambarkan mekanisme kerja suatu benda. Alat peraga memiliki 

fungsi untuk memperagakan peristiwa, kegiatan, fenomena, atau mekanisme kerja 

suatu benda. Alat peraga dapat memuat ciri dan bentuk dari konsep materi ajar yang 

digunakan untuk memperagakan materi yang berupa penggambaran mekanisasi, 

peristiwa dan kegiatan sehingga materi bisa lebih mudah dipahami oleh siswa. Alat 

peraga dapat didefinisikan sebagai alat bantu untuk mendidik atau mengajar supaya 

konsep yang diajarkan guru mudah dimengerti oleh siswa dan menjadi alat bantu 

dalam proses pembelajaran yang dibuat oleh guru atau siswa dari bahan sederhana 

yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. Alat ini berfungsi untuk membantu 

mempermudah dalam mencapai kompetensi pembelajaran.20 

Pengembangan maupun pemanfaatan media menuntut kreativitas guru agar 

pembelajaran dapat berhasil secara optimal. Penggunaan media pembelajaran yang 

sesuai dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran, yang pada akhirnya 

diharapkan dapat memberikan imbas pada prestasi hasil belajar siswa.21 Melalui 

media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak 

menjadi konkrit sehinggga mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme. 

Misalnya untuk menyampaikan bahan pelajaran tentang sistem peredaran darah 

manusia, dapat disajikan melalui media gambar, carta, torso, film atau animasi. 22 

 

                                                           
20 Husnul Inayah Saleh, Nurhayati B, Oslan Jumadi, “Pengaruh Penggunaan Media Alat 

Peraga Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Peredaran Darah Kelas VIII SMP Negeri 2 

Bulukumba,” Jurnal Sainsmat 4, no. 3 ( 2015): h. 8. 

21  Ibid. Hal. 163. 

22  Devanti Nurharyani, Sardimi dan Jumrodah, Op. Cit. h.126. 
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2. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Peran guru adalah menyediakan, menunjukkan, membimmbing, dan 

memotivasi siswa agar dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. 

Bukan hanya sumber belajar berupa orang, akan tetapi sumber-sumber belajar lain. 

Bukan hanya sumber belajar yang sengaja di rancang untuk keperluan belajar, 

melainkan juga sumber belajar yang telah tersedia. Semua sumber belajar itu dapat 

kita temukan, kita pilihh dan kita manfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa. 23 

Menurut Rustaman Media pembelajaran dikelompokkan berdasarkan jenisnya 

yaitu: 24 

a. Media asli hidup (aquarium, terrarium dengan hewan darat, kebun binatang, 

insektarium, dll). 

b. Media asli mati Herbarium, awetan hewan diorama (pameran dan tumbuhan 

yang dikeringkan dan disusunn seperti keadaan aslinya).  

c. Media asli benda tak hidup, misalnya berbagai contoh batuan mnineral, kereta 

api, pesawat, dll.  

d. Media asli tiruan atau model, contohnya model irisan bagian dalam bumi, model 

penampang melintang batang dikotil, model DNA, dll.  

e. Media Media pandang-dengar /audio-visual. 

f. Media proyeksi (misal slide tranparan, film/gambar gerak). 

g. Media Cetak (buku, Koran dll). 

                                                           
23 Falahudin Iwan, “Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran,” Jurnal Lingkar Widyaiswara 

1, No. 4 (2014): h. 108. 

24Sitti Syarah, “Penggunaan Media Model Sirkulasi Darah dapat Meningkatkan Motivasi 

dan Hasil Belajar siswa Kelas VIII–B SMPN 2 Bolo,” Jurnal Pendidikan MIPA 6, No.2 (2016): h. 

297. 
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Terkait dengan semakin beragamnya media pembelajaran, pemilihan media 

disamping melihat kesesuaiannya dengan tujuan intruksional khusus, materi 

pelajaran, prosedur didaktis, dan bentuk pengelompokkan siswa, juga harus 

dipertimbangkan soal biaya (cost factor), ketersediaan peralatan waktu dibutuhkan 

(avaibility factor), ketersediaan aliran listrik, kualitas teknis (technical cuality), 

ruang kelas dan kemampuan guru menggunakan media secara tepat (technical know-

how).25 

Rudy Bretz, mengklasifikasikan media atas karakteristik utamanya suara, 

bentuk visual (gambar, garis dan simbol). Disamping itu ia juga membedakan media 

transmisi, dan media rekaman. Kemudian menggolongkan semua media itu menjadi 

media audio visual gerak, media audio visual diam, media audio semi gerak, media 

visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak.26 

Oemar hamalik, mengelompokkan media berdasarkan jenisnya kedalam 

beberapa jenis yaitu: 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, 

seperti tape rekorder. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan dalam 

wujud visual. 

c. Media audiovisual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Jenis media ini memiliki kemampuan yang lebih baik dan media ini dibagai 

menjadi dua jenis yaitu: 

                                                           
25 Mahnun Nunu, Op. Cit. h. 29. 

26 Arief S. Sadiman, dkk. Op. Cit. h. 20. 
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1) Audiovisual diam yang menampilkan suara dan visual diam seperti film 

sound slide 

2) Audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gammbar yang bergerak seperti film, video kaset, dan VCD.27 

3. Peranan Media Pembelajaran 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi, dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan 

isi materi pelajaran pada saat itu.28 

Menurut Wijaya dan Rusyan media berperan sebagai perangsang belajar dan 

dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam 

meraih tujuan-tujuan belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat seorang psikolog, 

Hamzah bahwa “seseorang akan memperoleh pengertian yang lebih baik dari sesuatu 

yang dilihat dari pada sesuatu yang didengar atau dibaca”.29 

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai 

berikut: 30 

                                                           
27 Umar. Loc. Cit. h. 130. 

28 Falahudin Iwan. Op. Cit. h. 104. 

29 Nurul Astuti Yensi B, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Examples Non 

Examples Dengan Menggunakan Alat Peraga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Kelas VIII 

SMP N 1 Argamakmur,” Jurnal Exacta 10, no. 1 (2012): h. 26. 

30 Arief S. Sadiman, dkk. Op. Cit. h. 17-18. 
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1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu tidak bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya: 

a. Objek yang teralu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, 

film atau model; 

b. Objek yang kecil bisa diganti dengan proyektor mikro, film bingkai, atau 

gambar. 

c. Gerak yang etrlalu lambat atau cepat, dapat dibantu dengan timelapse atau 

high-speed photography; 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu bisa ditampilkan lagi 

lewat rekaman film, video, fil bingkai, foto maupun secara verbal; 

e. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan dengan 

model, diagram, dan lain-lain, dan 

f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-lain) 

dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar dan lain-lain. 

3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat 

pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk: 

a. Menimbulkan kegairahan belajar; 

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan; 

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. 
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4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi denga lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap siswa maka guru banyakk mengalami kesulitan 

bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini lebih sulit bila latar belakang 

lingkungan guru dengan siswa berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media 

pendidikan, yaitu dengan kemampuannya  dalam: 

a. Memberikan perangsang yang sama; 

b. Mempersamakan pengalaman; 

c. Menimbukan persepsi yang sama. 

Penggunaan media alat peraga dalam pembelajaran dapat meletakkan dasar-

dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalisme, memperbesar 

perhatian dan minat siswa terhadap materi pembelajaran, membuat pelajaran lebih 

menetap dengan tidak mudah dilupakan, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat.31 

C. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti bergerak 

(move). Motivasi juga bisa diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan 

seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 

                                                           
31 Fransina TH. Nomleni dan James E. Merukh. “Pengaruh Penggunaan Alat Peraga 

Dari Bahan Bekas Tentang Sistem Peredaran Darah Pada Manusia Terhadap Hasil Belajar  

Biologi Siswa Kelas XI SMAN 7 Kota Kupang Tahun Ajaran 2014/2015, Bioedukasi 7, no. 

2, (2014), h. 41 
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perbuatannya. Pada proses pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai.32 

Motivasi adalah dorongan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan 

dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Salah satu teori yang terkenal kegunaannya untuk menerangkan motivasi 

siswa adalah yang dikembangkan oleh Maslow pada tahun 1943. Maslow percaya 

bahwa tingkah laku manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan 

tertentu. Kebutuhan-kebutuhan ini (yang memotivasi tingkah laku seseorang) dibagi 

oleh Maslow ke dalam 7 kategori yaitu: 1) Fisiologis, 2) Rasa aman, 3) Rasa cinta, 4) 

Penghargaan, 5) Aktualisasi diri, 6) Mengetahui dan mengerti, dan 7) kebutuhan 

estetik.33  

Walker dalam bukunya Conditioning and Instrumental Learning mengatakan 

“perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya memberi hasil yang baik bilamana 

orang atau individu mempunyai motivasi untuk melakukannya, dan latihan kadang-

kadang menghasilkan perubahan-perubahan dalam motivasi yang mengakibatkan 

perubahan-perubahan dalam prestasi”. Perubahan-perubahan yang demikian menurut 

                                                           
32 Izuddin Syarif, “Pengaruh Model Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Prestasi 

Belajar Siswa Smk,” Jurnal Pendidikan Vokasi 2, no. 2 (2012): h. 2.  

33 Muh. Yusuf Mappeasse, “Pengaruh Cara Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Programmable Logic Controller (Plc) Siswa Kelas III Jurusan Listrik Smk Negeri 5 Makassar,” 

Jurnal MEDTEK 1, no. 2 (2009): h. 3. 
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walker bukan hasil belajar, akibat pengalaman yang disebabkan motivasi.34 Banyak 

para ahli memberikan batasan tentang pengertian motivasi, antara lain sebagai 

berikut:35 

1. Menurut Mc. Donald “motivasi adalah perubahan energi dari dalam diri (pribadi) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan”. 

2. Menurut Thomas M. Risk “motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru 

untuk menimbulkan motif-motif pada diri siswa yang menunjang kegiatan kearah 

tujuan-tujuan belajar”. 

3. Menurut Chaplin “motivasi adalah variabel penyelang yang digunakan untuk 

menimbulkan faktor-faktor tertentu didalam membangkitkan, mengelola, 

mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran”. 

4. Tabrani Rusyan Berpendapat, banwa “motivasi merupakan kekuatan yang 

mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan”. 

5. Menurut Dimyanti dan Mudjiono “dalam motivasi terkandung adanya keinginan 

yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan, sikap dan 

perilaku individu belajar”. 

Menurut Mc. Donald, Motivasi adalah perubahan energi dalam didri seseorag 

yand ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

                                                           
34 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran: Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 

10. 

35 Ibid. hal. 141. 
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adanya tujuan. Dengan pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung 

tiga elemen penting yaitu:36 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiapp 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan 

energi didalam sistem “neurophysiological” yang ada pada organisme manusia. 

Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu muncul 

dari dalam diri manusia) penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik 

manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa / feeling, afeksi seseorang. Dalam hal 

ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang 

dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang 

muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. 

Huitt,W. mengatakan motivasi adalah suatu kondisi atau status internal 

(kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat) yang 

mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu 

tujuan. Ditambahkan Gray mengemukakan bahwa motivasi merupakan sejumlah 

proses, yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu, yang 

                                                           
36 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 73-

74. 



31 
 

 

menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi, dalam hal melaksanakan 

kegiatan- kegiatan tertentu.37 

Menurut Handoko untuk mengetahui kekuatan motivasi belajar siswa, dapat 

dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : a) kuatnya kemauan untuk berbuat, 

b) jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, c) kerelaan meninggalkan kewajiban 

atau tugas yang lain, d) ketekunan dalam mengerjakan tugas. Sedangkan menurut 

sardiman motivasi belajar memiliki indikator sebagai berikut: a) tekun menghadapi 

tugas, b) ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), c) menunjukan minat 

terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa, d) lebih senang bekerja mandiri, 

e) cepat bosan pada tugas rutin, f) dapat mempertahankan pendapatnya.38 

Pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk 

menggerakkan, menggarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil 

belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas 

usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang 

diperolehnya.39 

 

 

 

                                                           
37 Siti Suprihatin, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa,” Jurnal 

Pendidikan Ekonomi UM Metro 3, no. 1 (2015): h. 74. 

38 Ibid. 75. 

39 Ghullam Hamdu, dan Lisa Agustina, “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Pestasi 

Belajar IPA di Sekolah Dasar,” Jurnal  Penelitian Pendidikan 12, no. 1 (2011): h. 2. 



32 
 

 

2. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang 

berhubungan dengan sistem saraf dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba. 

Tetapi bisa ditentuan apakah seseorang telah belajar atau belum yaitu dengan 

membandingkan kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.40 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam 

pembentukan pribadi dan perilaku individu.41  

Menurut Degeng, menyatakan bahwa belajar merupakan pengaitan 

pengetahuan baru pada struktur kognitif yang sudah dimiliki si belajar. Hal ini 

mempunyai arti bahwa dalam proses belajar siswa akan menghubung-hubungkan 

pengetahuan atau ilmu yang telah tersimpan dalam memorinya dan kemudian 

menghubungkan dengan pengetahuan yang baru.42 

Belajar menurut B. F. Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dan 

penguatan (reinforcement), sehingga individu akan bersungguh-sungguh dann lebih 

giat belajar dengan adanya ganjaran (funnistment) dan pujian (rewards) dari guru 

atas hasil belajarnya. Skinner membuat perincian dengan membedakan dengan 

adanya dua macam respon, pertama respondent response yaitu respon yang 

ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu yang disebut eliciting stimuli 

menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Kedua, opera response yaitu respon 

                                                           
40 Nurseha Ghazali, dkk, Media Pembelajaran, (Makassar: Membumi Publishing, 2009), h. 

34. 

41  Ujang Udiansyah, “Peningkatan Belajar Melalui Media Liquid Crystal Display Pada 

Materi Alat Peredaran Darah di SD,” Artikel Penelitian (2012). h. 4. 

42 Yatim Rianto, Paradigmma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi Bagi Pendidik Dalam 

Implementasi Pembelajaran Yang Efektif dan Berkualitas, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 5 — 6. 
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yang ditimbulkan dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu 

yang disebut reinforcing stimuli atau reinforce karena perangsang-perangsang 

tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme.43  

Piaget berpendapat bahwa ada dua proses yang terjadi didalam dalam 

perkembangan kognitif anak, yaitu proses assimilations dan proses accomodations. 

Proses assimilations yaitu menyesuaikan atau mencocokkan informasi yang baru 

diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya dan mengubahnya bila 

perlu. Proses accomodations yaitu menyusun dan membangun kembali atau 

mengubah informasi yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi yang baru 

dapat disesuaikan dengan lebih baik.44 

Menurut Paul Eggen dan Don Kauchak, belajar adalah perubahan struktur 

mental individu yang memberikan untuk menunjukkan perubahan perilaku (learning 

is a change in a person’s mental structure that provides the capacity to demonstrate 

change in behaviour). Adapun, Witherington mengemukakan bahwa belajar adalah 

suatu perubahan di dalam diri kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola 

baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian dan suatu 

pengertian.45 

Menurut James O. Wittaker, “Learning may be defined as the process by 

which behavior originates or is altered through training or experience”. Di mana 

pengertian belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan melalui 

                                                           
43 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Cet.17; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 271. 

44 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar dan Mengajar Cet. 8, (Bandung: Alfabeta. 2010), h. 14.   

45 Ahmad Syarifuddin, “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Belajar Dan Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhinya,” Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam 16, no. 1 (2011): h 116. 
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latihan atau pengalaman. Dengan demikian, perubahan-perubahan tingkah laku 

akibat pertumbuhan fisik atau kematangan, kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-

obatan adalah tidak termasuk sebagai belajar.46 

Cronbach dalam bukunya Educational Psychology, mengatakan bahwa 

“Learning is shown by change in behavior as a result of experience”. Pengertian 

belajar di sini merupakan belajar yang efektif adalah melalui pengalaman. Dalam 

proses belajar, seseorang berinteraksi langsung dengan objek belajar dengan 

menggunakan semua alat indera. Sedangkan menurut Howard L. Kingsley, 

“Learning is the process by which behavior (in the broader sense) is originated or 

changed through practice or training”, yang artinya bahwa belajar adalah proses 

dimana tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan melalui praktek dan latihan.47 

3. Tujuan Belajar 

Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan 

dan tujuan pembangunan nasional. Dimulai dari tujuan pembelajaran (umum dan 

khusus), tujuan-tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan bersinergi untuk menuju 

tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun manusia (peserta didik) 

yang sesuai dengan yang dicita-citakan.48 

                                                           
46 Nidawati, “Belajar Dalam Perspektif Psikologi dan Agama,” Jurnal Pionir 1, no. 1, (2013): 

h. 15. 

47 Ibid.  

48 Toto Ruhimat, dkk. Op. Cit. hal. 148. 
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Pada Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia Serikat 

No. 4/1950 yang kemudian menjadi  UU Pendidikan dan Pengajaran RI No. 12/1954, 

pada Bab II PAsal 3, menyebutkan tentang “Tujuan Pendidikan dan Pengajaran ialah 

membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air”.49 

Tujuan belajar sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.50 

Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat 

pengalaman dan latihan. Hilgard mengungkapkan “Learning is the process by wich 

an activity originates or changed through training procedurs (wether in the 

laboratory or in the  naural environment) as distiuguished from changes by factors 

not atributable to training”, bagi Hillgard belajar itu adalah proses perubahan 

melalui kegiatan atau prosedur latihan baik latihan di dala laboratorium maupun 

dalam lingkungan alamiah.51 

                                                           
49 Sardiman. Op. Cit. h. 59. 

50 Departemen Agama,Op. Cit. hal. 8-9. 

51 Wina Sanjaya. Op. Cit.  h. 112. 
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Tujuan belajar adalah terjadinya perubahan dalam diri seseorang terhadap 

cara berfikir, mentalitas dan perilakunya yang meliputi aspek kognitif (pengetahuan), 

afektif (pemahaman) dan psikomotorik (keterampilan). Menurut Dalyono tujuan 

belajar yaitu: 52 

1. Belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri antara lain perubahan 

tingkah laku.  

2. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. 

3. Belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak hormat 

menjadi hormat, benci menjadi sayang dan sebagainya. 

4. Dengan belajar dapat memiliki keterampilan. 

5. Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. 

4. Macam-macam Motivasi 

Motivasi secara umum terbagi dua yaitu:  extrinsic motivation dan intrinsic 

motivation. Sementara motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation), yaitu melakukan 

sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan). Motivasi 

ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. 

Kedua faktor tersebut harus mendapat perhatian yang besar dari seorang guru, 

terlebih dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa.53 

Motivasi intrinsik terjadi bila siswa termotivasi dalam dirinya dan inheren 

dalam tugas yang dilakukan dan terlibat dalam suatu aktivitas karena aktivitas itu 

memberinya kesenangan, membantu mengembangkan keterampilan yang dirasa 

                                                           
52 Ahmad Syarifuddin. Loc. Cit. Hal. 116. 

53 Ghullam Hamdu, dan Lisa Agustina, Op. Cit. h. 3-4. 
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penting atau tampak secara etika dan moral benar untuk dilakukan.54 Shalahudin, 

menyebutkan bahwa motivasi belajar seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor ekstrinsik meliputi lingkungan (alam dan sosial), perhatian orang tua, 

kurikulum, pengajar, sarana prasarana, fasilitas, dan administrasi, sedang faktor yang 

kedua yaitu faktor intrinsik yang meliputi fisiologis (kondisi fisik) dan psikologi 

(sikap, bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan kognitif). Lebih jelas Purwanto 

menekankan bahwa faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar seorang 

mahasiswa dipengaruhi oleh dua hal yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial 

(masyarakat dan keluarga). Untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dapat 

memotivasi mahasiswa dalam belajar secara optimal maka erat kaitannya dengan 

peran serta orang tua. Perhatian orang tua dalam memotivasi belajar anaknya 

merupakan faktor yang penting dalam suksesnya belajar.55 

Davis, membagi motivasi menjadi dua jenis yaitu:56 

1. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang mengacu kepada faktor-faktor dari 

dalam, tersirat baik dari tugas itu sendiri maupun pada diri siswa. Motivasi 

intrinsik merupakan pendorong bagi aktivitas dalam pengajaran dan dalam 

pemecahan soal. Keinginan untuk menambah pengetahuan dan untuk menjelajah 

pengetahuan merupakan faktor intrinsik semua orang. 

                                                           
54 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang. 

Edisi Enam; Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 60. 

55 Nurhidayah,  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Mahasiswa Program 

Studi PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2011), h. 3. 

56 Syafaruddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran (Jakarta: Quantum Teaching, 

2005), h. 132. 
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2. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari luar 

dan ditetapkan pada tugas atau pada diri siswa oleh guru atau orang lain. 

Motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman atau celaan. 

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini, dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Dengan demikian motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat 

bervariasi yaitu:57 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya: 

a. Motif-motif bawaan, yaitu motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi ada 

tanpa dipelajari. Motif-motif ini seringkali disebut motif-motif yang 

disyaratkan secara biologis. Misalnya dorongan untuk makan, dan lain-lain. 

b. Motif-motif yang dipelajari, yaitu motif-motif yang timbul karena dipelajari, 

motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-motif yang disyaratkan secara 

sosial. Sebab manusia dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia yang 

lain, sehingga motivasi itu terbentuk.  

2. Jenis motivasi menurut pembagian Dari Woodworth dan Marquis. 

a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya kebutuhan makan. Minum 

dan lain-lain. 

b. Motif-motif darurat, jenis motivasi ini muncul karena adanya rangsangan dari 

luar. Misalnya dorongan untuk menyelamatkan diri, untuk berusaha, dan lain-

lain. 

c. Motif-motif objekktif, motif ini muncul karena dorongan untuk dapat 

menghadapi dunia luar secara efektif. 

                                                           
57 Sardiman. Op. Cit.  hal. 86-91. 
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3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah, yang termasuk dalam motivasi jasmaniah 

yaitu refleks, insting otomatis, dan nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi 

rohaniah adalah kemauan. 

4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

a. Motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap induvidu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Misalnya senang membaca, tidak perlu 

ada yang menyuruh atau mendorongnya ia sudah rajin mencari buku-buku 

untuk dibacanya. Dengan motivasi intrinsik, ingin mencapai tujuan yang 

terkandung dalam perbuatan belajar itu sendiri. 

b. Motivasi ekstrinsik, yaitu motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

rangsangan dari luar. Misalnya sesorang belajar, karena besok ujian dengan 

harapan mendapatka nilai yang abik sehingga dipuji oleh teman-temannya, 

bukan karena ingin mengetahui sesuatu tetapi ingin mendapat nilai yang baik 

atau agar menfapat hadiah. 

Sering ditemui beberapa kesukaran yang dialami seorang guru untuk 

memotivasi peserta didiknya misalnya: 58 

1. Realitas bahwa guru belum memahami sepenuhnya akan motif, 

2. Motif itu sendiri bersifat perseorangan. Kenyataan menunjukkan bahwa dua 

orang atau lebih melakukan kegiatan yang sama dengan motif yang berbeda, 

bahkan bertentangan bila ditinjau dari segi nilainya. 

                                                           
58 Ahmad Rohani, Op. Cit. h. 11 
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3. Tidak ada alat, metode atau teknik tertentu yang dapat memotivasi peserta didik 

dengan cara yang sama atau dengan hasil yang sama. 

Seorang Guru harus memahami fungsi motivasi sebagai proses, yang 

memiliki fungsi sebagai berikut:59 

1. Memberi semangat dan mengaktifkan peserta didik supaya tetap berminat dan 

siaga. 

2. Memusatkan perhatian peserta didik pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan 

dengan pencapaian tujuan belajar 

3. Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka 

panjang. 

D. Tingkat Pemahaman Siswa 

1. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman (comprehension) adalah kempuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain 

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 

segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakannya 

kata-kata sendiri.60  

Pemahaman atau komprehensi merupakan tingkat kemampuan yang 

mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang 

diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalistis, tetapi 

                                                           
59 Ibid. 

60 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 49-52. 
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memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.61 Menurut Benyamin S. 

Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Seorang peserta didik dikatakan 

memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian 

yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri.62 

Pemahaman menunjuk pada apa yang dapat seseorang lakukan dengan 

informasi yang didapatkan daripada yang diingat.63 Pemahaman termasuk dalam 

tujuan dan perilaku respons, yang merupakan pemahaman dari pesan literal yang 

terkandung dalam komunikasi untuk mencapainya. Siswa dapat mengubah 

komunikasi dalam pikirannya, atau tanggapan terbuka untuk bentuk paralel dan lebih 

bermakna.64 

2. Tingkatan Pemahaman 

Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori diantara 

teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian 

aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori 

kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang 

situasi yang berhubungan dengan tujuan.65 

                                                           
61 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 44. 

62 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50 

63 Hamzah B. Uno dan Masri Kudrat Umar, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran: 

Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis Kecerdasan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 172.  

64 Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

h. 44. 
65 Sutarto, “Teori Kognitif dan Implikasinya Dalam Pembelajaran,” Islamic Counseling 1, no. 

2(2017): h. 2. 



42 
 

 

Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang 

individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Teori 

kognitif juga beranggapan bahwa, tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada 

kognisi, yaitu suatu perbuatan atau tingkahlaku individu ditentukan oleh persepsi 

atau pemahamannya tentang diri dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang 

ingin dicapai.66 

Dalam arti yang luas cognition (kognisi) ialah perolehan, penataan dan 

penggunaan pengetahuan.67 Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk 

pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan 

masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, 

pengolahan informasi, pemecahan masalah.68 

Menurut Bruner, belajar pada dasarnya merupakan proses kognitif yang 

terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif dalam belajar, yaitu:69 

a. Proses pemerolehan informasi baru. 

b. Proses mentransformasikan informasi yang diterima. 

c. Menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan.  

 

 

 

                                                           
66 Ibid.  h. 2-4 

67 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan BARU, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2010),  h. 65. 

68 Sutarto, Op. Cit.  h.1 

69 Ibid.  h. 11 
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3. Indikator Pemahaman 

Wina Sanjaya mengatakan pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut:70 

a. Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan. 

b. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan 

menjelaskan makna atau suatu konsep. 

c. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan. 

d. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel. 

e. Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi. 

Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:71 

a. Menerjemahkan. Menterjemahan di sini bukan saja pengelihan bahasa yang satu 

ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model 

simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. 

b. Menginterpretasikan/ Menafsirkan. Menginterpretasi ini lebih luas dari pada 

menerjemahkan. Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal atau 

memahami ide-ide utama suatu komunikasi. 

c. Mengekstrapolasi. Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia 

menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi 

diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat 

ramalan tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya 

 

 

                                                           
70 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP, 

(Jakarta: Kencana, 2008), h. 45 

71 Ibid. h. 107. 
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Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:72 

a. Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung 

di dalamnya. 

b. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda. 

c. Pemahaman estra polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, 

tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan. 

Sejalan dengan pendapat tersebut Sudjana juga mengelompokkan pemahaman 

ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:73 

a. Tingkat terendah. Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan. 

b. Tingkat kedua pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa 

bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan 

pokok. 

c. Tingkat ketiga pemahaman tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan 

ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat 

membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam 

arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. 

4. Faktor-faktor Kemampuan Intelektual 

Bayley, dalam studinya menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan intelektual individu yaitu:74 

                                                           
72 Tohirin, Psikologi Belajar Mengajar, (Pekanbaru: 2001), h. 88 

73 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakraya, 

2012), h. 24. 
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a. Keturunan, studi korelasi nilai-nilai tes intelegensi diantara anak dan orang tua 

atau dengan kakek-neneknya, menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan 

terhadap tingkat kemampuan mental seseorang samapai pada tingkat tertentu. 

b. Latar belakang sosial ekonomi, pendapatan keluarga, pekrjaan orang tua dan 

faktor-faktor sosial ekonomi lainnya berkorelasi positif dan cukup tinggi pada 

taraf kecerdasan individu mulai usia 3 tahun sampai dengan remaja. 

c. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang kurang baik akan menghasilkan 

kemampuan intelektual yang kurang baik pula. Lingkungan yang dinilai buruk 

bagi perkembangan intelegensi panti asuhan serta institusi lainnya, terutama bila 

anak ditempatkan disana sejak awal kehidupannya. 

d. Kondisi fisik. Keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, 

perkembangan fisik yang lambat menyebabkan tingkat kemampuan mental yang 

rendah. 

e. Iklim emosi. Dimana individu dibesarkan mempengaruhi perkembangan mental 

individu yang bersangkutan. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah berhasil dilakukan 

terkait “Efektivitas  Penggunaan Media Alat Peraga Terhadap Motivasi Belajar dan 

Tingkat Pemahaman Siswa”, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

kemiripan tema dengan penelitian ini, di antaranya:  

 

                                                                                                                                                                     
74 Daryanto, Panduan Proses Pembelajaran Kreatif DAN Inofativ: Teori Dan Praktik Dalam 

Pengembangan Profesionalisme Bagi Guru, (Jakarta: Av. Publisher, 2009), h. 131. 
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Tabel 2.1. Penelitian Relevan 

Peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Husnul 

Inayah Saleh, 

Nurhayati B, 

dan Oslan 

Jumadi 75 

media alat peraga dapat 

menjadi salah satu alternatif 

pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk 

meningkatkan aktifitas dan 

hasil belajar biologi siswa 

Penggunaan 

Media Alat 

Peraga 

- Hasil Belajar 

Siswa 

- Materi Sistem 

Peredaran 

- Kelas VIII SMP 

Negeri 2 

Bulukumba 

Herlina 

Ahmad 76 

penggunaan media alat 

peraga kodama efektif 

dalam mengerjakan sosal-

soal matematika karena 

ketuntasan klasikal 

meningkat setelah 

menggunakan media alat 

peraga kodama 

Penggunaan 

Media Alat 

Peraga 

- Materi 

Matematika 

Materi 

Persamaan Garis 

Lurus 

Ach. Muchlis 

Aminulloh 

dan Wahono 

Widodo 77 

alat peraga yang 

dikembangkan pada materi 

bunyi dinyatakan efektif 

meningkatkan motivasi 

belajar siswa, dilihat dari 

adanya peningkatan 

motivasi belajar siswa 

Penggunaan 

Media Alat 

Peraga 

- Materi Bunyi 

Fransina Th. 

Nomleni, 

James E. 

Merukh 78 

Penggunaan media alat 

peraga dalam pembelajaran 

menunjukkan pengaruh 

yang lebih baik terhadap 

hasil belajar siswa 

dibandingkan dengan hasil 

belajar siswa 

pembelajarannya tidak 

menggunakan media alat 

peraga 

Penggunaan 

Media Alat 

Peraga 

- Hasil belajar  

- Materi Peredaran 

Darah 

 

                                                           
75 Husnul Inayah Saleh, Nurhayati B, dan Oslan Jumadi, Op. Cit. 

76 Herlina Ahmad, “Efektivitas Penggunaan Alat Peraga Kodama Dalam Mengerjakan Soal 

Matematika Materi Persamaan Garis Lurus”, Jurnal Pendidikan PEPATUDZU: Media Pendidikan 

dan Sosila Kemasyarakatan 13, No. 2 (2017). 

77 Ach. Muchlis Aminulloh dan Wahono Widodo, “Keefektifan Alat Peraga Bunyi Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar dan Pemahamana Konsep Siswa”, e-Jurnal Pensa 6, No. 2 (2018) 

78 Fransina Th. Nomleni, James E. Merukh, Op. Cit. 
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F. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran biologi hendaknya didesain dengan metode yang dapat menarik 

minat siswa untuk belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Adapun 

gambaran singkat terkait kerangka berpikir dalam skripsi ini dapat dilihat pada 

diagram alur berikut: 

 

  

 

 

 

Menyebabkan 

 

 

 

       Akibatnya 

 

Pemecahan masalah 

 

Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 

Diharapkan  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Masalah: 

1. Guru menerapkan metode pembelajaran konvesional dan peran guru 

dominan. 

2. Materi sulit karena sistem ekskresi pada manusia tidak bisa diamati 

secara langsung. 

3. Belum menggunakan media dalam proses pembelajaran 

Siswa kurang termotivasi/pasif, aktivitas siswa di 

kelas dan pemahaman siswa rendah 

Minat/ ketertarikan siswa rendah dan tingkat 

pemahaman siswa rendah 

Penggunaan media alat peraga 

1. Melibatkan siswa secara aktif 

2. Mengurangi keabstrakan materi  

3. Menarik perhatian siswa 

4. Meningkatkan pemahaman siswa 

Motivasi dan tingkata pemahaman 

siswa meningkat 
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G. Hipotesis 

1. Tidak terdapat perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa sebelum 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. 

2. Terdapat perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan media alat peraga. 

3. Terdapat perbedaan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga  

4. Penggunaan media alat peraga efektif meningkatkan motivasi dan tingkat 

pemahaman siswa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode eksperimen. Metode 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Tujuan dari 

penelitian eksperimen ini adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu 

terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang 

menggunakan perlakuan yang berbeda,1 yaitu kelompok eksperimen menggunakan 

media alat peraga dan kelompok kontrol tanpa menggunakan media alat peraga. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di SMAN 1 Watopute, Kelurahan Wali, 

Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Penelitian ini dilakukan pada kelas XI MIA 

semester genap di Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan waktu penelitian 3 bulan sejak 

bulan Januari samapai dengan Maret 2019. Alasan penulis melakukan penelitian di 

lokasi tersebut didasari atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama 

adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti baik dilihat dari segi 

tenaga, maupun efisiensi waktu. Kedua adalah dalam proses pembelajaran 

berlangsung guru belum menggunakan media alat peraga untuk membantu proses 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

72. 



50 

 

 

pembelajaran agar materi yang disampaikan bersifat abstrak dapat dikonkritkan 

melalui media khususnya media alat peraga dalam materi sistem ekskresi. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang ditentukan, memiliki parameter yakni besaran terukur yang 

menunjukkan ciri dari populasi itu.2 Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI MIA SMAN 1 Watopute yang terdiri dari 4 kelas dengan jumlah keseluruhan siswa 

111 orang. Dengan distribusi kelas sebagai berikut: 

Tabel. 3.1 Keadaan Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa Nama Rombel Nilai Rata-rata 

1 XI MIA 1 28 XI MIPA 1 86 

2 XI MIA 2 28 XI MIPA 2 87 

3 XI MIA 3 29 XI MIPA 3 82 

4 XI MIA 4 26 XI MIPA 4 87 

Jumlah 111   

Sumber: Dokumen SMAN 1 Watopute, Tahun 2018.  

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti.3 Adapun pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau purposive 

sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang telah 

                                                           
2 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK, (Jakrta: PT. Rineka 

Cipta, 2007), h. 118. 

3 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 

117. 
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ditetapkan serta mewakili karakteristik dari populasi4, dalam hal ini dengan melihat 

nilai rata-rata masing-masing kelas dan nilai rata-rata yang sama senjutnya dijadikan 

sampel yaitu XI MIA 2 nilai rata-rata 87 dan XI MIA 4 nilai rata-rata 87. Untuk 

menentukan sampel eksperimen dan kontrol dari kedua kelas terpilih tersebut cara 

pengambilan sampel, yaitu simple random sampling yang dilakukan sebagaimana 

suatu arisan atau undian berhadiah dilaksanakan sehingga diperoleh sampel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2. Keadaan Sampel 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Kelas 

Perlakuan 
Keterangan 

1 XI MIA 2 28 Eksperimen Menggunakan media alat peraga  

2 XI MIA 4 26 Kontrol Tanpa menggunakan media alat 

peraga 

Jumlah 54   

Sumber: Dokumen SMAN 1 Watopute, Tahun 2018.  

D. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan sitarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua 

variabel yaitu:5 

                                                           
4 Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujianto, Metodologi Penelitian dan Statistik, (Pusat 

Pendidkan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017), h. 80. 

5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D ( Bandung: Alfabeta, 2012), 

h. 126 
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a. Variabel bebas (independen) yaitu variabel yang memepengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan media alat peraga (X). 

b. Variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah motivasi 

(Y1) dan tingkat pemahaman siswa (Y2). 

2. Desain Penelitian 

Desain yang di gunakan dalam penelitian ini adalah True Eksperimental. Ciri 

utama true eksperimental ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun 

sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Rancangan 

penelitian yang di gunakan adalah pretest-posttest control group design yaitu desain 

eksperimen yang dilakukan dengan jalan melakukan pengukuran/penilaian awal 

sebelum perlakuan diberikan dan setelah perlakuan pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Rancangan tersebut, berbentuk sebagai berikut:6  

Tabel 3.3 Desain Penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3  O4 

Sumber: Adaptasi dari Winarno 

Keterangan: 

X = Perlakuan 

O1 = pra uji kelompok eksperimen 

O2 = pasca uji kelompok eksperimen 

O3 = pra uji kelompok kontrol 

O4 = pasca uji kelompok kontrol 

 

                                                           
6 M. E. Winarno, Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani (Malang: UM Press, 

2011), h. 64. 



53 

 

 

Dalam desain ini, ada dua kelompok kedua-duanya dipra uji. Kelompok 

pertama dikenai X, kelompok kedua tidak, setelah perlakuan keduanya diukur lagi. 

Perbedaan nilai rata-rata antara O1 dan O2 serta perbedaan O3 dan O4 merupakan dasar 

perhitungan untuk menentukan ada tidaknya perlakuan. Hasil pretest yang baik bila 

nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. 

E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, 

peneliti memerlukan instrument penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu 

bagi peneliti dalam mengumpulkan data digunakan untuk mengukur nilai variabel 

yang diteliti dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat.7 Tehnik 

pengumpulan data dan isntrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu melalui tes, 

angket (kuesioner), dan observasi. 8 

1. Tes  

Tes sebagai instrumen adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada 

peserta didik untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, dalam bentuk 

tertulis maupun dalam bentuk perbuatan (tindakan). Instrumen tes dibuat untuk 

mengetahui tingkat kemampuan pemahaman siswa sebelum dan sesudah menerima 

pelajaran dari guru. Dengan menggunakan soal tes teori yang dikerjakan siswa dapat 

                                                           
7 Suharsimi Arikunto. Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 134. 

8 Ibid. h. 194-205. 
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diketahui apakah kemampuan pemahaman siswa tinggi, sedang atau kurang. Soal tes 

diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah melakukan proses belajar. Soal tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes essay (subjektif) sebanyak 5 nomor dan tes 

objektif berupa pilihan ganda sebanyak 26 nomor. Instrumen tes selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 6 kisi-kisi uji coba soal instrumen, lampiran 7 soal uji coba 

instrumen, lampiran 15 kisi-kisi soal pretes-posttes dan lampiran 16 soal pretes-posttes 

(Terlampir). 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah alat bantu berupa pernyataan yang harus dijawab oleh 

responden yang digunakan untuk mengetahui skor motivasi belajar siswa. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab 

tentang motivasi atau minat belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini 

adalah teknik skala Lickert. Skala Lickert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial.9  Skala 

Lickert berisi lima tingkatan jawaban tentang persetujuan responden terhadap 

pernyataan yang ada melalui opsi jawaban yang disediakan. Lima opsi jawaban 

tersebut adalah: 

Opsi jawaban Skor Opsi jawaban Skor 

Selalu (SL)    5 Jarang (JR) 2 

Sering (SR)    4 Tidak Pernah (TP) 1 

Kadang-kadang (KK)    3   

                                                           
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D ( Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 132. 
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Kuesioner motivasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9 kisi-kisi uji 

coba kuesioner motivasi belajar siswa, lampiran`10 uji coba kuesioner motivasi belajar 

siswa, dan lampiran 17 kuesioner motivasi belajar siswa (Terlampir). 

3. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran dengan menggunakan alat 

indra.10 Sedangkan menurut Haris Herdiansyah observasi adalah suatu kegiatan 

mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan atau diagnosa.11 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan langkah-langkah 

dalam peroses pembelajaran dan mengamati bagaiaman tindakan/sikap guru dalam 

mengajar dikelas dan mengamati tindakan/sikap siswa dalam menerima materi 

pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi sistematis 

yaitu berpedoman pada instrumen. Lembar observasi dapat dilihat pada lampiran 18 

kisi-kisi observasi belajar siswa, lampiran 19 lembar observasi belajar siswa dan 

lampiran 20 lembar observasi mengajar guru (Terlampir). 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

berdasarkan beberapa sumber seperti tulisan (paper), tempat (place), dan orang 

(person). Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

                                                           
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm.156 .   

11 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2011), Cet ke-2, hlm. 131 
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Dalam melakasanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian, dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen 

dokumentasi untuk memperoleh informasi berupa data tentang keberadaan sekolah 

yaitu fasilitas sekolah, keadaan guru, dan staf, karyawan dan keadaan siswa, daftar 

jumlah siswa, nama siswa, dan nilai hasil pretest. 

F. Uji Coba Media Alat Peraga 

Uji coba media alat peraga menggunakan telaah pakar dalam pembuatan media 

alat peraga untuk memvalidasi media alat peraga tersebut. Produk awal telaah oleh 

beberapa orang pakar melalaui pengisisan angket. Telaah oleh pakar yang dilakukan 

meliputi telaah ahli media (validasi konstruka) yang dilakukan oleh 2 orang ahli yang 

berkualifikasi akademik minimal S2 yaitu Nourma Yulita, M. Pd dan Andi Nurannisa 

Syam, M. Pd. Validasi ahli media termasuk pada kriteria baik, yang perlu diperbaiki 

hanyalah memperbesar ukuran tulisan bagian-bagian media alat peraga dan diberi 

warna yang berbeda setiap tahapan. Setelah diperbaiki oleh peneliti media alat peraga 

yang digunakan sudah layak dan sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Validasi konstruk media alat peraga dapat dilihat pada lampiran 12 (Terlampir). 

G. Uji Coba Instrumen 

Instrumen tes yang baik dan benar dapat diperoleh dengan cara menguji coba 

dan menganalisis instrumen tersebut sebelum dipakai dalam pengambilan data. Uji 

coba instrumen perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian, hal ini dimaksudkan 

aga instrument yang digunakan dalam mengukur variabel memiliki validitas dan 
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reliabilitas sesuai dengan ketentuan. Untuk melakukan uji coba instrumen dalam 

penelitian ini mengambil responden diluar dari sampel, dengan jumlah responden 

peneitian sebanyak 22 orang siswa kelas XII MIA 2 SMA Negeri 1 Watopute. 

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas adalah suatu alat yang menunjukkan seberapa jauh suatu 

instrumen memiliki ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi pengukuran. 

Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan product 

moment.12 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛 (∑𝑥2) − (∑𝑥)2 Ι 𝑛 (∑𝑦2) − (∑𝑦)2]
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variable x dan y 

n = jumlah responden 

x = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total variabel untuk responden n 

Suatu instrumen penelitian dikatakan valid atau tiadak jika, korelasi product 

moment > r-tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka instrument tersebut diakatakan 

valid dan jika korelasi product moment < r-tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

instrument tersebut diakatakan tidak valid. Hasil analisis uji validitas instrumen dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada pada lampira 12.A (Terlampir). 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

                                                           
12 Syofian Siregar, Statistik Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan 

Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 162-164. 
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dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Teknik yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas suatu instrumen dalam penelitian ini adalah teknik alpha 

cronbach. Teknik ini digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian 

reliabel atau tidak. Tahapan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik 

alpha cronbach, yaitu:13 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Dimana:  

n       = jumlah sampel 

x       = nilai skor yang dipilih 

𝜎𝑡
2     = varians total 

∑𝜎𝑏
2  = jumlah varians butir 

k       = jumlah butir pertanyaan 

r11     = koefisien reliabilitas 

a. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan 

𝜎𝑖
2 =

∑𝑥𝑖
2 −

(∑𝑥𝑖)
2

𝑛
𝑛

 

b. Menentukan nilai varians total 

𝜎𝑡
2 =

∑𝑥2 −
(∑𝑥)2

𝑛
𝑛

 

c. Menentukan reliabilitas instrumen 

Hasil analisis uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dapat diilihat pada 

lampiran 12.B (Terlampir). Besarnya reliabilitas dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 3.4: Korelasi r 

No  Rentang Korelasi r Tingkatan 

1 Antara 0,800 sampai 1,000 Sangat tinggi 

2 Antara 0,600 sampai 1,799 Tinggi  

3 Antara 0,400 sampai 0,599 Cukup 

4 Antara 0,200 sampai 0,399 Rendah 

5 Antara 0,000 sampai 0,999 Sangat rendah 

Sumber: Adaptasi dari Sofyan 

                                                           
13 Ibid. h. 175-176. 
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3. Analisis Butir Soal 

Analisis butir soal secara kualitatif menekankan penilaian dari ketiga segi yaitu 

materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis butir soal secara kuantitatif dilakukan 

berdasarkan data yang diperoleh secara empiris meelalui uji coba dari suatu perangkat 

tes. Analisis kuantitatif sering disebut dengan anlisis item yang menghasilkan 

karakteristik atau parameter butir dan tes, yaitu tingkat kesukaran, dan daya beda.  

a) Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar.14 

Rumus yang digunakan untuk menetukan tingkat kesukaran adalah sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑠
 

Keterangan: 

P= tingkat kesukaran 

B= banyaknya peserta didik yang menjawab benar 

Js= jumlah seluruh peserta didik/peserta tes    

Analisis tingkat kesukaran dalam instrumen penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran 12.C (Terlampir). Adapun Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:15 

a. Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 

b. Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 

c. Soal dengna P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 

 

                                                           
14 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, h. 222. 

15 Ibid. h. 225. 
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b) Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan 

rendah. Langkah untuk menghitung daya pembeda soal adalah sebagai berikut:16 

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

b. Menentukan kelompok atas dan kelompok bawah. 

c. Menghitung jumlah kelompok atas yang menjawab benar terhadap butir soal yang 

akan dihitung indeks daya bedanya. Demikian pula untuk kelompok bawah. 

d. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
    

Keterangan: 

D= daya beda 

BA= banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab benar  

JA= Jumlah peserta tes kelompok atas 

BB= banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar 

JA= jumlah peserta tes kelompok bawah 

Daya pembeda dalam penelitian ini dapat diliha pada lampiran  18 dan lampiran 

12.D (Terlampir). Daya beda diklasifikasikan sebagai berikut:17 

D : 0,00 – 0,20  : Jelek (poor), 

D : 0,20 – 0,40  : Cukup (satisfactory), 

D : 0,40 – 0,70  : Baik (good), 

D : 0,70 – 1,00  : Baik sekali (excellent), 

D : negatif, semuanya tidak baik jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif 

sebaiknya tidak digunakan  

                                                           
16 Eko Putro W, Hasil Pembelajaran di Sekolah, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2014), h. 137. 

17 Arikunto, Op. Cit. h. 232. 
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H. Tehnik Analisi Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

statistik yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.18 Kedua teknik ini digunakan 

secara bersama-sama dalam analisa data dan menjadi satu lesatuan dari keseluruhan 

analisa data pada penelitian ini. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Menurut Arikunto, statistik deskriptif adalah suatu teknik 

pengolahan data yang tujuannya untuk melukiskan dan menganalisis kelompok data 

tanpa membuat atau menarik kesimpulan atas populasi yang diamati.19 

Analisis statisik deskriptif yang digunakan untuk menyajikan data melalui 

menentukan nilai tertinggi dan terendah, menghitung rata-rata, simpangan baku, 

Varians, tabel distribusi frekuensi, persentase, histogram dan kategorisasi. Teknik 

analisis data menggunakan analisis manual dan untuk menyajikan data tersebut 

ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung Rentang (R) 

R = (Xt – Xr) + 1  

                                                           
18 Sugiyono, Op. Cit. 207-210. 

19 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar,  Evaluasi Program Pendidikan: 

Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 

143. 
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Keterangan: 

Xt = data tertinggi  

Xr = data terkecil 

b. Menentukan Banyaknya Kelas (K) 

K = 1 + 3,3 log n 

c. Menetukan Panjang Kelas (P) 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

Keterangan: 

P = panjang kelas 

R = range 

K = banyaknya kelas 

d. Mean  

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖

 

 

Keterangan: 

X = rata-rata 

𝐹𝑖 = jumlah frekuensi 

𝑋𝑖 = data ke-i 

e. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

Keterangan: 

SD = standar deviasi 

N = banyaknya data 

F = frekuensi 

X = data ke-i 
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f. Persentase 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 

Keterangan: 

P = persentase 

F = frekuensi 

N = jumalah data 

g. Kategorisasi (Kriteria) 

Kategorisasi (kriteria) adalah suatu ukuran yang menjadi patokan. Untuk 

menyusun kategorisasi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu menetapkan skala 

yang digunakan dan menghitung serta menetapkan tabel konversi nilai untuk 

menentukan kriteria nilai yang diperolah peserta didik. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini skala lima.20 Pedoman konversi nilai skala lima adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Kategorisasi 

Skala Nilai Motivasi dan Tingkat 

Pemahaman Siswa21 
Skala Nilai Persentase (%)22 

Nilai Skala Kategori  Nilai Skala Kategori  

Mean + 1,5 SD Keatas Sangat Baik 81 – 100  Sangat Baik 

Mean + 1,5 SD  Baik 61 – 80  Baik 

Mean + 0,5 SD Cukup 41 – 60  Cukup 

Mean - 0,5 SD Kurang 21 – 40 Kurang 

Mean - 1,5 SD Sangat Kurang  0 – 21  Sangat Kurang  

Sumber: Adaptasi Jafar dkk. dan Arikunto 

 

 

                                                           
20 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 

h. 100. 

21 Jafar Ahiri, Abd. Rahman A. Ghani dan La Dunifa, Penilaian Autentik Dalam Pembelajaran, 

(Jakarta: UHAMKA PRESS, 2017), h. 148. 

22 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: 

Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan…, h. 155. 
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2. Statistik Inferensial 

Menurut Arikunto, statistik inferensial mencakup metode-metode yang 

berhubungan dengan analisis sebagian data yang dilakukan untuk meramalkan dan 

menarik kesimpulan atas data dan akan berlaku bagi keseluruhan data tersebut.23 

Statistik iferensial digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Uji yang harus 

dilakukan sebelum uji hipotesis adalah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan 

homogenitas. 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui data berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam pengujian normalitas, peneliti menggunakan uji Kolomogrof-

Smirnov. Signifikansi metode Kolomogrof-Smirnov menggunakan tabel pembanding 

Kolomogrof-Smirnov yaitu:24 

Tabel 3.5 Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No Xi 
𝒛 =

𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 

FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1      

2      

Dst      

Sumber: adaptasi dari Agung 

Keterangan: 

Xi = angka pada data 

Z = transformasi dari angka notasi pada distribusi normal 

FT = probabilitas kumulatif normal 

FS = probabilitas kumulatif empiris 

                                                           
23 Ibid.,  h. 155. 

24 Anak Agung Gede Agung, Statistik Dasar Untuk Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 

2016), h. 103. 
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Signifikansi uji, nilai |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar dibandingkan dengan nilai tabel 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar < nilai tabel Kolmogorov-

Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar > nilai tabel 

Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen.25 Hipotesis uji homogenitas 

yaitu jika Fhitung < Ftabel berarti homogen dan jika Fhitung > Ftabel berarti tidak homogen. 

Uji homogenitas yang digunakan untuk dua buah peubah bebas (independen) yaitu uji 

homogenitas variansi dengan rumus sesbagai berikut: 

𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Uji homogenitas untuk dua buah data yang berpasangan (Paired), maka rumus 

yang digunakan adalah: 

𝑡 =
𝑆1

2 − 𝑆2
2

2. 𝑆1. 𝑆2
√1 − 𝑟12

2

𝑑𝑘

 

Keterangan: 

𝑆1
2 = Variansi pretes 

𝑆2
2 = Variansi posttes 

𝑟12
2  = Koefisien korelasi dua variable 

𝑑𝑘 = Jumlah sampel (n – 2) 

 

b. Pengujian Hipotesis 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan antara dua buah data. Salah satu teknik analisis statistik untuk menguji 

                                                           
25 Sugiyono, Op. Cit. h. 142. 
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kesamaan dua rata-rata ini ialah uji T-test. Rumus t-test sendiri banyak ragamnya dan 

pemakaiannya disesuaikan dengan karakteristik kedua data yang akan dibedakan. Ada 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum uji t dilakukan yaitu data masing-

masing berdistribusi normal, data dipilih secara acak, dan data masing-masing 

homogen.26 Teknik t-test adalah teknik statistik yang dipergunakan untuk menguji 

signifikansi perbedaan dua buah distribusi. Bila peluang kesalahan 5% maka taraf 

kepercayaan 95%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut taraf signifikansi. 

Pengujian taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah uji-t dan menggunakan tabel-

t. Rumus yang digunakan adalah t-test paired sampel t-test dan independen sampel t-

test:27  

1) Paired sampel t-test 

Uji – t berpasangan (paired t-test) adalah salah satu metode pengujian hipotesis 

dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering 

ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai 

2 buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti 

tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data 

dari perlakuan kedua. Hipotesis dari kasus ini yaitu:  

𝐻0 = 𝜇1 < 𝜇2, 𝐻1 = 𝜇1 > 𝜇2 

𝑡 =
𝑀1 − 𝑀2 

√𝑆1
2

𝑛 +
𝑆2

2

𝑛 − 2𝑟 (
𝑆1

√𝑛1
) (

𝑆2

√𝑛2
)

 

                                                           
26 Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2000), h. 140. 

27 Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, dan M. Budiantara, Dasar-dasar Statistik 

Penelitian, (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), h. 101-109. 
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dk = n1 + n2 - 2 

Keterangan: 

t = nilai hitung 

𝑀1 = rata-rata pengukuran 1 

𝑀2            = rata-rata pengukuran 2 

𝑆1
2          = varians pengukuran 1 

𝑆2
2 = varians pengukuran 2 

𝑆1 = simpangan baku pengukuran 1 

𝑆2  simpangan baku pengukuran 2 

N = jumlah sampel  

 

Untuk menginterpretasikan t test terlebih dahulu harus ditentukan nilai α, df 

(degree of freedom) = n1 + n2 - 2. Kemudian membandingkan nilai thitung dengan nilai 

ttabel. Apa bila:  

thitung < ttabel maka berbeda secara signifikan (H0 ditolak) 

thitung > ttabel maka tidak berbeda secara signifikan (H1 diterima) 

2) Independen sampel t-test 

Independen sampel t-test digunakan untuk membandingkan dua kelompok 

mean dari dua sampel yang berbeda (independen). Uji ini untuk mengetahui perbedaan 

rata-rata dua populasi/kelompok data yang independen. Uji T independen ini memiliki 

asumsi/syarat yang mesti dipenuhi, yaitu:  

a) Datanya berdistribusi normal.  

b) Kedua kelompok data independen (bebas)  

c) Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik (dengan hanya 2 

kelompok). 

𝑡 =
X 1 − X 2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)
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dk = (n1 + n2) – 2  

Keterangan: 

t = nilai hitung 

X 1 = rata-rata kelompok 1 

X 2 = rata-rata kelompok 2 

𝑆1
2          = varians pengukuran 1 

𝑆2
2 = varians pengukuran 2 

n1 = jumlah sampel kelompok 1 

n2 = jumlah sampel kelompok 2 

Untuk menginterpretasikan t-test, membandingkan nilai thitung dengan ttabel. 

Apabila: thitung > ttabel maka berbeda secara signifikan (H0 ditolak) dan thitung < ttabel maka 

tidak berbeda secara signifikan (H1 diterima). 

3. Analisis N-Gain 

Keefektifan penggunaan media dan model pembelajaran akan sulit diukur dari 

proses pembelajaran karena ada banyak hal yang perlu diamati. Cara yang paling 

mungkin dilakukan adalah mengukur peningkatan sejauh mana target tercapai dari 

awal sebelum perlakuan hingga target hasil belajar setelah diberi perlakuan. Target 

yang ingin dicapai tentunya 100% materi dikuasai siswa, dan minimal telah mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Untuk menguji efektivitas penggunaan media 

alat peraga terhadap motivasi dan tingkat pemahaman siswa digunakan perhitungan 

manual yaitu dengan rumus efektivitas N-Gain sebagai berikut: 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙
 

Keterangan: 

N-Gain = Gain yang ternormalisir 

Pre test  = Nilai awal pembelajaran 

Post test = Nilai akhir pembelajaran 
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Kriteria Indeks Gain: 

a. Skor (g) > 0,70 kategori tinggi 

b. Skor 0,30 < (g) > 0,70 kategori sedang 

c. Skor (g) > 0,30 kategori rendah 

I. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain: 

a. Melakukan observasi (survei awal) di SMA Negeri 1 Watopute 

b. Mengkaji literatur 

c. Menganalisis masalah 

d. Menentukan konsep atau pokok bahasan yang akan diteliti 

e. Menentukan jadwal pelaksanaan penelitian bersama guru biologi 

f. Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian 

g. Melaksanakan uji coba dan validasi instrumen penelitian 

h. Merevisi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian sesuai hasil validasi 

dan reliabeilitasnya 

i. Mengurus surat izin untuk mengadakan penelitian  

j. Melakukan pertemuan dengan guru biologi dengan agenda sosialisasi (persamaan 

persepsi) tentang media pembelajaran yang diterapkan. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan tes awal (pretest) kepada seluruh siswa menjadi objek penelitian, 

untuk mendapatkan data awal sebelumm diberikan perlakuan. 

b. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Memberikan perlakuan (eksperimen)  dengan penggunaan media alat peraga dan 

kelas kontrol tanpa menggunakan media alat peraga dengan materi tentang sistem 

ekskresi. 

d. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

e. Memberikan tes akhir (posttest) kepada peserta didik setelah diberikan pperlakuan 

pada kedua kelompok guna untuk mengetahui hasil belajar setelah mengalami 

proses pembelajaran. 

3. Tahap Akhir 

Langkah-langkah dalam tahap akhir penelitian ini meliputi: 

a. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pretes dan postttest dari semua kelompok. 

b. Menganalisis data secara deskriptif dan inferensial dengan menggunakan analisis 

manual dengan bantuan aplikasi program excell.  

c. Pengujian hipotesis data hasil analisis kemudoan menarik kesimpulan. 

d. Penulisan laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

a. Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan 

Media Alat Peraga 

Data indikator motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media alat peraga pada kelas eksperimen disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.1. Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media 

Alat Peraga  

No Indikator 

Sebelum 

Perlakuan 
Kategori 

Sesudah 

Perlakuan 
Kategori 

Persentse 

(%) 

Persentase 

(%) 

1 Kuatnya kemauan 

siswa untuk berbuat 
89,5 

Baik 

sekali 
90 

Baik 

sekali 

2 Jumlah waktu yang 

disediakan untuk belajar 
83,75 

Baik 

sekali 
86,75 

Baik 

sekali 

3 Kerelaan meninggalkan 

kewajiban atau tugas 

yang lain 

53,03 Cukup 81,33 
Baik 

sekali 

4 Ketekunan dalam 

mengerjakan tugas  
75 Baik 79,5 Baik 

5 Ulet dalam menghadapi 

kesulitan 
74,28 Baik 80,25 Baik 

6 Menunjukkan minat 

terhadap bermacam-

macam masalah orang 

dewasa 

80,89 Baik 82,25 
Baik 

sekali 

7 Lebih senang bekerja 

mandiri 
71,42 Baik 82 

Baik 

sekali 

8 Dapat mempertahankan 

pendapatnya 
53,03 Cukup 82 

Baik 

sekali 

Rata-rata 72,59 Baik 83,01 
Baik 

sekali 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa rata-rata persentase 

motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga sebesar 83,01% 

dengan kategori baik sekali lebih tinggi dari pada rata-rata persentase motivasi 

belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga sebesar 72,59% dengan 

kategori baik. Deskripsi motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media alat peraga, lebih jelas disajikan dalam bentuk gambar berikut. 

 
Gambar 4.1. Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan 

Media Alat Peraga  

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 

pada indikator 1 yaitu kuatnya kemauan siswa untuk berbuat sebelum menggunakan 

media alat peraga diperoleh persentase sebesar 89,3% dan sesudah menggunakan 

media alat peraga diperoleh persentase sebesar 90%, indikator 2 yaitu jumlah waktu 

yang disediakan untuk belajar sebelum menggunakan media alat peraga diperoleh 

persentase sebesar 83,75% dan sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh 

persentase sebesar 86,75%, indikator 3 yaitu kerelaan meninggalkan kewajiban atau 
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tugas yang lain sebelum menggunakan media alat peraga diperoleh persentase 

sebesar 53,03% dan sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh persentase 

sebesar 81,33%, indikator 4 yaitu ketekunan dalam mengerjakan tugas sebelum 

menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 75% dan sesudah 

menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 79,5%, indikator 5 

yaitu ulet dalam menghadapi kesulitan sebelum menggunakan media alat peraga 

diperoleh persentase sebesar 74,28% dan sesudah menggunakan media alat peraga 

diperoleh persentase sebesar 80,25%, indikator 6 yaitu menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah orang dewasa sebelum menggunakan media alat peraga 

diperoleh persentase sebesar 80,89% dan sesudah menggunakan media alat peraga 

diperoleh persentase sebesar 82,25%.  

Pada indikator 7 yaitu lebih senang bekerja mandiri sebelum menggunakan 

media alat peraga diperoleh persentase sebesar 71,42% dan sesudah menggunakan 

media alat peraga diperoleh persentase sebesar 82%, dan pada indikator 8 yaitu dapat 

mempertahankan pendapatnya sebelum menggunakan media alat peraga diperoleh 

persentase sebesar 53,03% dan sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh 

persentase sebesar 82%. Dari deskripsi tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar 

siswa sesudah menggunakan media alat peraga rata-rata meningkat dibandingkan 

dengan sebelum menggunakan media alat peraga (analisis data lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 24 Terlampir). Data nilai motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel berikut.  
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Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Nilai Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

No 
Sebelum Perlakuan Sesudah Perlakuan 

Interval  Frekuensi Persen (%) Interval  Frekuensi Persen (%)   

1 50-55 1 3,57 59-65 2 7,14 

2 56-61 2 7,14 66-72 4 14,29 

3 62-67 4 14,29 73-79 2 7,14 

4 68-73 7 25 80-86 8 28,57 

5 74-79 8 28,57 87-93 6 21,43 

6 80-85 6 21,43 94-100 6 21,43 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa nilai motivasi belajar siswa 

sebelum menggunakan media alat peraga frekuensi tertinggi terletak pada nilai 

interval 74-79 sebanyak 8 siswa dengan persentase sebesar 28,57%, dan frekuensi 

terendah terletak pada nilai interval 50-55 sebanyak 1 siswa dengan persentase 

sebesar 3,57%. Sedangkan nilai motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media 

alat peraga frekuensi tertinggi terletak pada nilai interval 80-86 sebanyak 8 siswa 

dengan persentase sebesar 28,57% dan frekuensi terendah terletak pada nilai interval 

59-62 sebanyak 2 siswa dengan persentase sebesar 7,14%. Secara jelas distribusi 

frekuensi motivasi belajar siswa disajikan dalam bentuk gambar berikut. 

 
Gambar 4.2. Distribusi Frekuensi Nilai Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  
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Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa nilai motivasi belajar 

siswa dilihat dari frekuensi tertinggi, sesudah menggunakan media alat peraga 

memiliki nilai interval lebih tinggi yaitu dengan nilai interval 80-86 dibandingkan 

dengan sebelum menggunakan media alat peraga yaitu dengan nilai interval 74-79 

sedangkan nilai motivasi belajar siswa dilihat dari frekuensi terendah, sesudah 

menggunakan media alat peraga lebih tinggi yaitu dengan nilai interval 59-65 

dibandingkan dengan sebelum menggunakan media alat peraga yaitu dengan nilai 

interval 50-55. Untuk melihat nilai rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. Rata-rata Nilai Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga  

No Statistik Sebelum Perlakuan Sesudah Perlakuan 

1 Nilai motivasi tertinggi 85 98 

2 Nilai motivasi terendah 50 59 

3 Rata-rata 72,43 83,5 

4 Standar deviasi 8,01 10,74 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai motivasi belajar siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga memiliki nilai tertinggi sebesar 98, nilai 

terendah 59 dan nilai rata-rata sebesar 83,5 lebih tinggi dibandingkan sebelum 

menggunakan media alat peraga dengan nilai tertinggi sebesar 85, nilai terendah 50 

dan nilai rata-rata sebesar 72,43 (analisis data deskriptif dapat dilihat pada lampiran 

25 Terlampir). Untuk mengetahui kecenderungan motivasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.4. Kecenderungan Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga 

Kategori 

Sebelum  Perlakuan Sesudah Perlakuan 

Skala Frekuensi 
Persen 

(%) 
Skala Frekuensi 

Persen 

(%) 

Sangat Tinggi > 85 2 7,14 100 0 0 

Tinggi 77-84 10 35,71 89-99 9 32,14 

Cukup 69-76 9 32,14 79-88 11 39,29 

Rendah 61-68 5 17,86 68-78 5 17,86 

Sangat Rendah < 60 2 7,14 < 67 3 10,71 

Jumlah 28 100  28 100 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa kecenderungan motivasi 

belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga pada kategori tinggi dan 

cukup berjumlah 19 siswa dengan persentase sebesar 67,85% sedangkan sesudah 

menggunakan media alat peraga pada kategori tinggi dan cukup berjumlah 20 siswa 

dengan persentase sebesar 71,43%. Secara jelas kecenderungan motivasi belajar 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga, dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 
Gambar 4.3. Kecenderungan Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah 
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Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa kecenderungan motivasi 

belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga pada kategori tinggi dan 

cukup sebanyak 20 siswa memiliki nilai motivasi belajar lebih tinggi yaitu dengan 

masing-masing nilai interval 89-99 dan 79-88 dibandingkan sebelum menggunakan 

media alat peraga pada kategori tinggi dan cukup dengan jumlah 19 siswa yaitu 

dengan masing-masing nilai interval 77-84 dan 69-76. Berdasarkan deskripsi 

tersebut, nampak bahwa kecenderungan motivasi belajar siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan 

media alat peraga (Analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 29 Terlampir).  

b. Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan 

Media Alat Peraga  

Data tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

alat peraga, diperoleh dari tes hasil belajar siswa mata pelajaran biologi disajikan 

pada lampiran 23 (Terlampir). Tes diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media alat peraga. Distribusi data tingkat pemahaman siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

No 

Sebelum Perlakuan Sesudah Perlakuan 

Interval Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Interval Frekuensi 

Persentase 

(%) 

1 34-41 7 25 80-82 8 28,57 

2 42-49 6 21,43 83-85 8 28,57 

3 50-57 8 28,57 86-88 3 10,71 

4 58-65 3 10,71 89-91 2 7,14% 

5 66-73 3 10,71 92-94 2 7,14% 

6 74-81 1 3,57 95-97 3 10,71% 

7    98-100 2 7,14% 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai tingkat pemahaman 

siswa sebelum menggunakan media alat peraga frekuensi tertinggi terletak pada nilai 

interval 50-57 sebanyak 8 siswa dengan perolehan persentase sebesar 28,57% dan 

frekuensi terendah terletak pada nilai interval 74-81 sebanyak 1 orang dengan 

perolehan persentase sebesar 3,57%. Sedangkan nilai tingkat pemahaman siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga frekuensi tertinggi terletak pada nilai 

interval 80-82 dan 83-85 dengan jumlah masing-masing sebanyak 8 siswa dengan 

perolehan persentase masing-masing sebesar 28,57% dan frekuensi terendah berada 

pada nilai interval 89-91, 92-94 dan 98-100 dengan jumlah masing-masing sebanyak 

2 siswa dengan perolehan persentase masing-masing sebesar 7,14%. Secara jelas 

distribusi frekuensi tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media alat peraga pada kelas eksperimen dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 4.4. Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman  Siswa Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  
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Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 

siswa dilihat dari frekuensi tertinggi, sesudah menggunakan media alat peraga 

memiliki nilai interval lebih tinggi yaitu dengan nilai interval 80-82 dan 83-85 

dibandingkan dengan sebelum menggunakan media alat peraga yaitu dengan nilai 

interval 50-57 sedangkan tingkat pemahaman siswa dilihat dari frekuensi terendah, 

sesudah menggunakan media alat peraga lebih tinggi yaitu dengan nilai interval 89-

91, 92-94 dan 98-100 dibandingkan dengan sebelum menggunakan media alat peraga 

yaitu dengan nilai interval 74-81. Untuk melihat nilai rata-rata tingkat pemahaman 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.6. Rata-rata Nilai Tingkat pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga  

No Statistik Sebelum Perlakuan Sesudah Perlakuan 

1 Nilai tertinggi 79 100 

2 Nilai terendah 34 80 

3 Rata-rata 51,21 86,89 

4 Standar deviasi 11,30 5,96 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga memiliki nilai tertinggi sebesar 100, nilai 

terendah 80 dan nilai rata-rata sebesar 86,89 lebih tinggi dibandingkan dengan 

tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga dengan nilai 

tertinggi sebesar 79, nilai terendah 34 dan nilai rata-rata sebesar 51,21 (analisis data 

deskriptif dapat dilihat pada lampiran 26 Terlampir). Untuk mengetahui 

kecenderungan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

alat peraga disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7. Kecenderungan Tingkat pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Kategori 

Sebelum  Perlakuan Sesudah Perlakuan 

Skala Frekuensi 
Persen 

(%) 
Skala Frekuensi 

Persen 

(%) 

Sangat Baik > 69 2 7,14 > 97 2 7,14 

Baik 58-68 5 17,86 91-96 5 17,86 

Cukup 47-57 10 35,71 85-90 9 32,14 

Kurang 35-46 10 35,71 79-84 12 42,86 

Rendah < 34 1 3,57 < 78 0 0 

Jumlah 28 100  28 100 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menujukkan bahwa kecenderungan tingkat 

pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga pada kategori baik dan 

cukup berjumlah 15 siswa dengan persentase sebesar 53,57% sedangkan sesudah 

menggunakan media alat peraga pada kategori baik dan cukup berjumlah 14 siswa 

dengan persentase sebesar 50%. Secara jelas kecenderungan tingkat pemahaman 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.5 Kecenderungan Tingkat pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah 
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Berdasarkan gambar 4.5 diatas menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat 

pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga pada kategori baik dan 

cukup sebanyak 14 siswa memiliki nilai tingkat pemahaman siswa lebih tinggi yaitu 

dengan masing-masing nilai interval 91-96 dan 85-90 dibandingkan sebelum 

menggunakan media alat peraga pada kategori baik dan cukup sebanyak 15 siswa 

yaitu dengan masing-masing nilai interval 58-68 dan 47-57. Berdasarkan deskripsi 

tersebut, nampak bahwa kecenderungan tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan 

media alat peraga (Analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 30 Terlampir).  

2. Perbedaan Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum 

Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media 

Alat Peraga  

a. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media 

Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Perbedaan motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga 

dan tanpa menggunakan media alat peraga dapat dilihat dengan membandingkan 

hasil setiap perlakuan. Untuk melakukan uji perbedaan rata-rata motivasi belajar 

siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat 

peraga menggunakan rumus uji t (t-test). Sebelum dilakukan uji analisis perbedaan 

terlebih dahulu dilakukan uji analisis prasyarat yaitu uji normalitas untuk mengetahui 

sebaran data berdistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas untuk mengetahui 

sebaran data memiliki variansi yang sama (homogen) atau tidak sama (heterogen). 

Untuk analisis uji prasyarat normalitas motivasi belajar siswa sebelum menggunakan 

media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.15. Hasil Analisis Uji Prasyarat Normalitas Motivasi Belajar Siswa 

Sebelum Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar Siswa 
Kolmogorof – Smirnof  

Keterangan 
|𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| N α (5%) 

Kelas Eksperimen -0,03 28 0,250 Normal 

Kelas Kontrol -0,03 26 0,259 Normal 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data 

motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar -0,03 dan nilai tabel Kolmogorof 

Smirnov dengan nilai α (5%) sebesar 0,250, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar 

< nilai tabel Kolmogorof Smirnov maka data motivasi belajar siswa sebelum 

menggunakan media alat peraga pada kelas eksperimen berdistribusi normal, dan 

hasil uji normalitas data motivasi belajar siswa sebelum tanpa menggunakan media 

alat peraga pada kelas kontrol diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar -0,03 dan nilai tabel 

Kolmogorof Smirnov dengan nilai α (5%) sebesar 0,259, dari hasil tersebut nilai 

|𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar < nilai tabel Kolmogorof Smirnov maka data motivasi belajar 

siswa sebelum tanpa menggunakan media alat peraga berdistribusi normal (Analisis 

data lengkap dapat dilihat pada lampiran 32 dan 34 Terlampir) . Untuk uji 

homogenitas data motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga 

dan tanpa menggunakan media alat peraga disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.16. Hasil Analisis Uji Prasyarat Homogenitas Motivasi Belajar Siswa 

Sebelum Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar 
Homogenitas 

Keterangan 
fhitung Signifikansi α (5%) fttabel 

Sebelum Perlakuan 1,67 F(0,05) (25;27)  1,92 Homogen 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas 

motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,67 dan nilai Ftabel 

sebesar 1,92 dengan taraf signifikansi α (5%). Dari hasil tersebut bahwa nilai Fhitung < 

nilai Ftabel maka H0 diterima, artinya dapat disimpulkan data motivasi belajar siswa 

sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga 

memiliki variansi yang sama atau homogen (Analisis data lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 40 Terlampir). Hasil uji perbedaan motivasi belajar siswa sebelum 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.17. Hasil Uji Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sebelum  

Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan 

Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar Siswa Thitung Ttabel  Keterangan 

Sebelum Perlakuan 0,53 1,67469 Tidak Signifikan 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa hasil uji perbedaan 

motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga diperoleh nilai thitung  sebesar 0,53 dan nilai ttabel 

sebesar 1,67469 dengan taraf signifikansi α (5%). Dari hasil tersebut bahwa nilai 

thitung < ttabel maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga. Untuk analisis data lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 46 (Terlampir). 
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b. Perbedaan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum Menggunakan 

Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga  

Perbedaan tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat 

peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga dapat dilihat dengan 

membandingkan hasil setiap  perlakuan. Untuk melakukan uji perbedaan rata-rata 

menggunakan rumus uji t (t-test). Sebelum dilakukan uji analisis perbedaan terlebih 

dahulu dilakukan uji analisis prasyarat yaitu uji normalitas untuk mengetahui sebaran 

data berdistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas untuk mengetahui sebaran 

data memiliki variansi yang sama (homogen) atau tidak sama (heterogen). Untuk 

analisis uji prasyarat normalitas tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan 

media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 18. Hasil Analisis Uji Prasyarat Normalitas Tingkat pemahaman Siswa 

Sebelum Menggunakan Media Alat Peraga dan tanpa Menggunakan 

Media Alat Peraga  

Tingkat pemahaman 

Siswa 

Kolmogorof – Smirnof  
Keterangan 

|𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| N α (5%) 

Kelas Eksperimen -0,02 28 0,250 Normal 

Kelas Kontrol -0,03 26 0,259 Normal 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data 

tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar -0,02 dan nilai tabel Kolmogorof 

Smirnov dengan nilai α (5%) sebesar 0,250, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar 

< nilai tabel Kolmogorof Smirnov maka data tingkat pemahaman siswa sebelum 

menggunakan media alat peraga bersidstribusi normal, dan hasil uji normalitas data 

tingkat pemahaman siswa sebelum tanpa menggunakan media alat peraga pada kelas 



85 

 

 

kontrol diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar -0,03 dan nilai tabel Kolmogorof–Smirnov 

dengan nilai α (5%) sebesar 0,259, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar < nilai 

tabel Kolmogorof–Smirnov maka data tingkat pemahaman siswa sebelum tanpa 

menggunakan media alat peraga berdistribusi normal (Analisis data lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 36 dan 38 Terlampir). Untuk uji homogenitas data tingkat 

pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media alat peraga disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.19. Hasil Analisis Uji Prasyarat Homogenitas Tingkat pemahaman 

Siswa Sebelum Menggunakan Media Alat Peraga dan tanpa 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Tingkat 

pemahaman Siswa 

Homogenitas 
Keterangan 

fhitung Signifikansi α (5%) fttabel 

Sebelum Perlakuan 1,08 F(0,05) (25; 27)   1,92 Homogen 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas 

tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga diperoleh nilai fhitung sebesar 1,08 dan nilai ftabel 

sebesar 1,92 dengan taraf signifikansi α (5%). Dari hasil tersebut bahwa nilai fhitung < 

nilai ftabel maka H0 diterima, artinya dapat disimpulkan data tingkat pemahaman 

siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat 

peraga memiliki variansi yang sama atau homogen (Analisis data lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 43 Terlampir). Hasil uji perbedaan tingkat pemahaman siswa 

sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga 

disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.20. Hasil Uji Perbedaan Tingkat pemahaman Siswa Sebelum 

Menggunakan Media Alat Peraga dan tanpa Menggunakan 

Media Alat Peraga  

Tingkat Pemahaman Thitung Ttabel Keterangan 

Sebelum Perlakuan 0,29 1,67469 Tidak Signifikan 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa hasil uji perbedaan tingkat 

pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media alat peraga diperoleh nilai thitung  sebesar 0,29 dan nilai ttabel sebesar 1,67469 

dengan taraf signifikansi α (5%). Dari hasil tersebut bahwa nilai thitung < ttabel maka H0 

diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pemahaman siswa 

sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. 

Untuk analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 49 (Terlampir). 

3. Perbedaan Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum 

dan Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

a. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga 

Perbedaan motivasi belajar siswa dapat dilihat dengan membandingkan hasil 

setiap perlakuan yaitu sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga. Untuk 

melakukan uji perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media alat peraga menggunakan rumus uji t (t-test). Sebelum 

dilakukan uji analisis perbedaan terlebih dahulu dilakukan uji analisis prasyarat yaitu 

uji normalitas untuk mengetahui sebaran data berdistribusi normal atau tidak dan uji 

homogenitas untuk mengetahui sebaran data memiliki variansi yang sama (homogen) 

atau tidak sama (heterogen). Untuk analisis uji prasyarat normalitas motivasi belajar 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.21. Hasil Analisis Uji Prasyarat Normalitas Motivasi Belajar Siswa 

Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar 

Siswa 
|𝑭𝒕 − 𝑭𝒔| 

Kolmogorof – Smirnof 
Keterangan 

N α (5%) 

Sebelum perlakuan -0,03 28 0,250 Normal 

Sesudah perlakuan -0,04, 28 0,250 Normal 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.21 diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data 

motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga diperoleh nilai 

|𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar -0,03 dan nilai tabel Kolmogorof–Smirnov dengan nilai α (5%) 

sebesar 0,250, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar < nilai tabel Kolmogorof 

Smirnov maka data motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga 

berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji normalitas data motivasi belajar siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar -0,04 dan 

nilai tabel Kolmogorof–Smirnov dengan nilai α (5%) sebesar 0,250, dari hasil 

tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar < nilai tabel Kolmogorof Smirnov maka data 

motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga berdistribusi normal 

(Analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 32 dan 33 Terlampir). Untuk uji 

homogenitas data motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

alat peraga disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.22. Hasil Analisis Uji Prasyarat Homogenitas Motivasi Belajar Siswa 

Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar 

Homogenitas 

Keterangan thitung Signifikansi α 

(5%) 

ttabel 

Sebelum dan Sesudah 0,003 t(0,05) (26) 1,70562 Homogen 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.22 diatas menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas 

motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga 
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diperoleh nilai thitung sebesar 0,003 dan ttabel sebesar 1,70562 dengan taraf signifikansi 

α (5%). Dari hasil tersebut, bahwa nilai thitung < nilai ttabel maka H0 diterima, artinya 

dapat dismpulkan data motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media alat peraga memiliki variansi yang sama atau homogen (Analisis data lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 41 Terlampir). Hasil uji perbedaan motivasi belajar 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.23. Hasil Uji Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar Siswa Thitung Ttabel  Keterangan 

Sebelum dan sesudah 2,66 1,67356 Signifikan 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.23 diatas menunjukkan bahwa hasil uji perbedaan 

motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga 

diperoleh nilai thitung  sebesar 2,66 dan ttabel sebesar 1,67356 dengan taraf signifikansi 

5%. Dari hasil tersebut bahwa thitung > ttabel maka H0 ditolak, artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media alat peraga. Untuk analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 47 

(Terlampir). 

b. Perbedaan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga 

Perbedaan tingkat pemahaman siswa dapat dilihat dengan membandingkan 

hasil setiap perlakuan yaitu sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga. 

Untuk melakukan uji perbedaan rata-rata menggunakan rumus uji t (t-test). Sebelum 

dilakukan uji analisis perbedaan terlebih dahulu dilakukan uji analisis prasyarat yaitu 

uji normalitas untuk mengetahui sebaran data berdistribusi normal atau tidak dan uji 
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homogenitas untuk mengetahui sebaran data memiliki variansi yang sama (homogen) 

atau tidak sama (heterogen). Untuk analisis uji prasyarat normalitas tingkat 

pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.24. Hasil Analisis Uji Prasyarat Normalitas Tingkat pemahaman Siswa 

Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar 

Siswa 
|𝑭𝒕 − 𝑭𝒔| 

Kolmogorof – Smirnof 
Keterangan 

N α (5%) 

Sebelum Perlakuan -0,01 28 0,250 Normal 

Sesudah Perlakuan 0,03 28 0,250 Normal 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.24 diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data 

tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga yaitu diperoleh 

nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar –0,01 dan nilai tabel Kolmogorof–Smirnov dengan nilai α 

(5%) sebesar 0,250, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar < nilai tabel 

Kolmogorof Smirnov maka data tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan 

media alat peraga berdistribusi normal, dan hasil uji normalitas data tingkat 

pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga yaitu diperoleh nilai 

|𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar 0,03 dan nilai tabel Kolmogorof–Smirnov dengan nilai α (5%) 

sebesar 0,250, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar < nilai tabel Kolmogorof 

Smirnov maka data tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat 

peraga berdistribusi normal Analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 36 dan 

37 Terlampir). Untuk uji homogenitas data tingkat pemahaman siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan media alat peraga disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.25. Hasil Analisis Uji Prasyarat Homogenitas Tingkat pemahaman 

Siswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

Tingkat pemahaman 

Siswa 

Homogenitas 

Keterangan 
thitung 

Signifikansi 

α (5%) 
ttabel 

Sebelum dan Sesudah 0,10 t(0,05) (26) 1,70562 Homogen 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.25 diatas menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas 

tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga 

diperoleh nilai thitung sebesar 0,10 dan ttabel sebesar 1,70562 dengan taraf signifikansi 

α (5%). Dari hasil tersebut bahwa nilai thitung < ttabel maka H0 diterima, artinya dapat 

dismpulkan data tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media alat peraga memiliki variansi yang sama atau homogen (Analisis data lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 44 Terlampir). Hasil uji perbedaan tingkat pemahaman 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.26. Hasil Uji Perbedaan Tingkat pemahaman Siswa Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar Siswa Thitung Ttabel  Keterangan 

Sebelum dan sesudah 8,75 1,67356 Signifikan 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.26 diatas menunjukkan bahwa hasil uji perbedaan tingkat 

pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh 

nilai thitung sebesar 8,75 dan ttabel sebesar 1,67356 dengan taraf signifikansi 5%. Dari 

hasil tersebut bahwa thitung > ttabel maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat 

peraga. Untuk analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 50 (Terlampir). 
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4. Perbedaan Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media 

Alat Peraga 

a. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media 

Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Perbedaan motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga 

dan tanpa menggunakan media alat perga dapat dilihat dengan membandingkan hasil 

setiap perlakuan. Untuk melakukan uji perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga 

menggunakan rumus uji t (t-test). Sebelum dilakukan uji analisis perbedaan terlebih 

dahulu dilakukan uji analisis prasyarat yaitu uji normalitas untuk mengetahui sebaran 

data berdistribusi normal atau tidak dan uji homogenitas untuk mengetahui sebaran 

data memiliki variansi yang sama (homogen) atau tidak sama (heterogen). Untuk 

analisis uji prasyarat normalitas motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media 

alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.27. Hasil Analisis Uji Prasyarat Normalitas Motivasi Belajar Siswa 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar Siswa 
Kolmogorof – Smirnof  

Keterangan 
|𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| N α (5%) 

Kelas Eksperimen -0,04, 28 0,250 Normal 

Kelas Kontrol -0,03 26 0,259 Normal 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.27 diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data 

motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar –0,04 dan nilai tabel Kolmogorof 

Smirnov dengan nilai α (5%) sebesar 0,250, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar 

< nilai tabel Kolmogorof Smirnov maka data motivasi belajar siswa sesudah 
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menggunakan media alat peraga pada kelas eskperimen berdistribusi normal, dan 

hasil uji normalitas data motivasi belajar siswa sesudah tanpa menggunakan media 

alat peraga pada kelas kontrol diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar -0,03 dan nilai tabel 

Kolmogorof Smirnov dengan nilai α (5%) sebesar 0,259, dari hasil tersebut nilai 

|𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar < nilai tabel Kolmogorof Smirnov maka data motivasi belajar 

siswa sesudah tanpa menggunakan media alat peraga berdistribusi normal (Analisis 

data lengkap dapat dilihat pada lampiran 33 dan 35 Terlampir). Untuk uji 

homogenitas data motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga 

dan tanpa menggunakan media disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.28. Hasil Analisis Uji Prasyarat Homogenitas Motivasi Belajar Siswa 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar 
Homogenitas 

Keterangan 
fhitung Signifikansi α (5%) fttabel 

Sesudah Perlakuan 1,10 F(0,05) (25;27) 1,94 Homogen 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.28 diatas menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas 

motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,10 dan nilai Ftabel 

sebesar 1,94 dengan taraf signifikansi α (5%). Dari hasil tersebut bahwa nilai Fhitung < 

nilai Ftabel maka H0 diterima, artinya dapat disimpulkan data motivasi belajar siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga 

memiliki variansi yang sama atau homogen (Analisis data lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 42 Terlampir). Hasil uji perbedaan motivasi belajar siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga disajikan 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.29. Hasil Uji Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sesudah Menggunakan 

Media Alat Peraga dan tanpa Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar Siswa Thitung Ttabel  Keterangan 

Sesudah Perlakuan 3,95 1,67469 Signifikan 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.29 diatas menunjukkan bahwa hasil uji perbedaan 

motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga diperoleh nilai thitung  sebesar 3,95 dan ttabel sebesar 

1,67469 dengan taraf signifikansi 5%. Dari hasil tersebut bahwa nilai thitung > ttabel 

maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. 

Untuk analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 48 (Terlampir). 

b. Perbedaan Tingkat Pemahaman Siswa Sesudah Menggunakan 

Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga  

Perbedaan tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat 

peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga dapat dilihat dengan 

membandingkan hasil setiap  perlakuan untuk melakukan uji perbedaan rata-rata 

menggunakan rumus uji t (t-test). Sebelum dilakukan uji analisis perbedaan terlebih 

dahulu dilakukan uji analisis prasyarat yaitu uji normalitas untuk mengetahui sebaran 

data berdistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas untuk mengetahui sebaran 

data memiliki variansi yang sama (homogen) atau tidak sama (heterogen). Untuk 

analisis uji prasyarat normalitas tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan 

media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.30. Hasil Analisis Uji Prasyarat Normalitas Tingkat pemahaman Siswa 

Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Tingkat pemahaman 

Siswa 

Kolmogorof – Smirnof  
Keterangan 

|𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| N α (5%) 

Kelas Eksperimen 0,03 28 0,250 Normal 

Kelas Kontrol 0,18 26 0,259 Normal 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.30 diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data 

tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar 0,03 dan nilai tabel Kolmogorof 

Smirnov dengan nilai α (5%) sebesar 0,250, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar 

< nilai tabel Kolmogorof Smirnov maka data tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga bersidstribusi normal, dan hasil uji normalitas data 

tingkat pemahaman siswa sesudah tanpa menggunakan media alat peraga pada kelas 

kontrol diperoleh nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar 0,18 dan nilai tabel Kolmogorof–Smirnov 

dengan nilai α (5%) sebesar 0,259, dari hasil tersebut nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar < nilai 

tabel Kolmogorof–Smirnov maka data tingkat pemahaman siswa sesudah tanpa 

menggunakan media alat peraga berdistribusi normal (Analisis data lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 37 dan 39 Terlampir). Untuk uji homogenitas data tingkat 

pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.31. Hasil Analisis Uji Prasyarat Homogenitas Tingkat pemahaman 

Siswa Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa 

Menggunakan Media Alat Peraga 

Tingkat pemahaman 

Siswa 

Homogenitas 
Keterangan 

fhitung Signifikansi α (5%) fttabel 

Sebelum dan Sesudah 1,94 F(0,05) (27;25)  1,94 Homogen 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas 

tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga diperoleh nilai fhitung 1,94 dan ftabel 1,94 dengan taraf 

signifikansi α (5%). Darai hasil tersebut bahwa nilai fhitung ≤ nilai ftabel maka H0 

diterima, artinya dapat disimpulkan data tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga memiliki 

variansi yang sama atau homogen (Analisis data lengka dapat dilihat pada lampiran 

45 Terlampir). Untuk uji perbedaan tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.32. Hasil Uji Perbedaan Tingkat pemahaman Siswa Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan 

Media Alat Peraga  

Motivasi Belajar Siswa Thitung Ttabel  Keterangan 

Sesudah Perlakuan 2,49 1,67469 Signifikan 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.32 diatas menunjukkan bahwa hasil uji perbedaan tingkat 

pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media alat peraga diperoleh nilai thitung sebesar 2,49 dan ttabel sebesar 1,67469 dengan 

taraf signifikansi 5%. Dari hasil tersebut bahwa nilai thitung > ttabel maka H0 ditolak, 

artinya terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. Untuk 

analisis data lengkap dapat dilihat pada lampiran 51 (Terlampir). 
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5. Efektivitas Penggunaan Media Alat Peraga Terhadap Motivasi dan 

Tingkat Pemahaman siswa 

Menurut Nana Sudjana, efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa tingkat 

pemahaman secara maksimal.1 Lebih lanjut menurut Soemantri bahwa efektivitas 

merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas 

dan waktu) telah tercapai, atau makin besar presentase target yang dicapai, makin 

tinggi efektivitasnya.2 Jadi, untuk mengetahui efektivitas penggunaan media alat 

peraga terhadap motivasi dan tingkat pemahaman siswa dapat dilihat melalui hasil 

observasi aktivitas siswa, aktivitas guru, motivasi belajar siswa dan tingkat 

pemahaman siswa.  

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti 

penelitian yang dilakukan Teti bahwa bahwa efektivitas pembelajaran dianalisis 

berdasarkan observasi aktivitas siswa dan tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman 

yang dimaksud adalah persentase ketuntasan belajar siswa yang diperoleh melalui 

data hasil tes untuk mengukur efektifitas hasil dari proses pembelajaran, apabila hasil 

di kelas eksperimen lebih baik daripada di kelas kontrol maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dikelas eksperimen lebih efektif daripada pembelajaran kelas 

kontrol.3 

 

                                                           
1 Nana Sudjana, Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran, (Bandung: Fakultas Ekonomi 

UI1990), h. 50. 

2 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 1. 

3 Tetty Natalia Sipayung, dan Sinta Dameria Simanjuntak, Efektivitas Pembelajaran Dengan 

Menggunakan Lembar Aktivitas Siswa (Las) Matematika Kelas X Sma Berbasis Variasi Model 

Pembelajaran Kooperatif, (JPPM Vol. 11 No. 1, 2018). 
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a. Observasi Aktivitas Siswa Menggunakan Media Alat Peraga Dengan 

Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas diharapkan siswa dapat 

memusatkan perhatiannya dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 

dapat dicapai oleh siswa. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat berupa 

bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, mencatat, membaca dan segala kegiatan 

yang dapat menunjang siswa untuk berprestasi. Untuk hasil observasi aktivitas siswa 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.33. Aktivitas Belajar Siswa Menggunakan Media Alat Peraga 

Pertemuan 1 

No Deskripsi Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1.  Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam 

kegiatan pembelajaran 

      

2.  Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman 

mengenai materi yang belum dipahami 

      

3.  Siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat 

waktu 

      

4.  Siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk 

berdiskusi tentang pelajaran dengan teman maupun 

dengan guru. 

      

5.  Siswa aktif membaca buku untuk mencari sumber 

jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di 

kelas. 

      

6.  Siswa aktif berdiskusi dengan teman-temen dalam 

menyelesaikan tugas. 

      

7.  Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

      

8.  Siswa tidak mudah putus asa dalam mengerjakan 

sesuatu di kelas 

      

9.  Siswa tidak malu apabila mengalami kegagalan 

dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik 

      

10.  Dalam mengerjakan soal atau mengerjakan tugas 

di kelas, siswa dapat mengaitkan pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

      

11.  Siswa menunjukkan kepedulian terhadap teman-

temannya yang belum berhasil 

      

12.  Siswa berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan 

kemampuannya. 
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No Deskripsi Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

13.  Siswa percaya diri dalam melakukan sesuatu di 

kelas saat pelajaran 

      

14.  Siswa berani menyampaikan pendapat dalam 

forum diskusi kelas 

      

15.  Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

beserta alasannya di hadapan teman yang lainnya 

      

Rata-rata 3,4 

Persentase (%) 68 

Kategori Baik 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.33 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

belajar siswa menggunakan media alat peraga pertemuan 1 memiliki rata-rata 

aktivitas siswa 3,4 diperoleh persentase sebesar 68% dengan kategori baik. Untuk 

hasil observasi aktivitas siswa pertemuan 2 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.34. Aktivitas Belajar Siswa Menggunakan Media Alat Peraga 

Pertemuan 2 

No Deskripsi Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1.  Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam 

kegiatan pembelajaran 

      

2.  Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman 

mengenai materi yang belum dipahami 

      

3.  Siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat 

waktu 

      

4.  Siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk 

berdiskusi tentang pelajaran dengan teman maupun 

dengan guru. 

      

5.  Siswa aktif membaca buku untuk mencari sumber 

jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di 

kelas. 

      

6.  Siswa aktif berdiskusi dengan teman-temen dalam 

menyelesaikan tugas. 

      

7.  Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

      

8.  Siswa tidak mudah putus asa dalam mengerjakan 

sesuatu di kelas 

      

9.  Siswa tidak malu apabila mengalami kegagalan 

dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik 
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No Deskripsi Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

10.  Dalam mengerjakan soal atau mengerjakan tugas 

di kelas, siswa dapat mengaitkan pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

      

11.  Siswa menunjukkan kepedulian terhadap teman-

temannya yang belum berhasil 

      

12.  Siswa berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan 

kemampuannya. 

      

13.  Siswa percaya diri dalam melakukan sesuatu di 

kelas saat pelajaran 

      

14.  Siswa berani menyampaikan pendapat dalam 

forum diskusi kelas 

      

15.  Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

beserta alasannya di hadapan teman yang lainnya 

      

Rata-rata 4 

Persentase (%) 80 

Kategori Baik 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.34 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

belajar siswa menggunakan media alat peraga pertemuan 2 memiliki rata-rata 

aktivitas siswa 4 diperoleh persentase sebesar 80% dengan kategori baik. Sedangkan 

untuk hasil observasi aktivitas siswa tanpa menggunakan media alat peraga 

pertemuan 1 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.35. Aktivitas Belajar Siswa Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Pertemuan 1 

No Deskripsi Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1.  Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam 

kegiatan pembelajaran 

      

2.  Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman 

mengenai materi yang belum dipahami 

      

3.  Siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat 

waktu 

      

4.  Siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk 

berdiskusi tentang pelajaran dengan teman maupun 

dengan guru. 

      

5.  Siswa aktif membaca buku untuk mencari sumber 

jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di 
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No Deskripsi Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

kelas. 

6.  Siswa aktif berdiskusi dengan teman-temen dalam 

menyelesaikan tugas. 

      

7.  Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

      

8.  Siswa tidak mudah putus asa dalam mengerjakan 

sesuatu di kelas 

      

9.  Siswa tidak malu apabila mengalami kegagalan 

dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik 

      

10.  Dalam mengerjakan soal atau mengerjakan tugas 

di kelas, siswa dapat mengaitkan pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

      

11.  Siswa menunjukkan kepedulian terhadap teman-

temannya yang belum berhasil 

      

12.  Siswa berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan 

kemampuannya. 

      

13.  Siswa percaya diri dalam melakukan sesuatu di 

kelas saat pelajaran 

      

14.  Siswa berani menyampaikan pendapat dalam 

forum diskusi kelas 

      

15.  Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

beserta alasannya di hadapan teman yang lainnya 

      

Rata-rata 3,2 

Persentase (%) 64 

Kategori Baik 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.35 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

belajar siswa tanpa media alat peraga pertemuan 1 memiliki rata-rata aktivitas siswa 

3,2 diperoleh persentase sebesar 64% dengan kategori baik. Untuk hasil observasi 

aktivitas siswa tanpa media alat peraga pertemuan 2 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.36. Aktivitas Belajar Siswa Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Pertemuan 2 

No Deskripsi Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1.  Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam 

kegiatan pembelajaran 

      

2.  Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman 

mengenai materi yang belum dipahami 
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No Deskripsi Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

3.  Siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat 

waktu 

      

4.  Siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk 

berdiskusi tentang pelajaran dengan teman maupun 

dengan guru. 

      

5.  Siswa aktif membaca buku untuk mencari sumber 

jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di 

kelas. 

      

6.  Siswa aktif berdiskusi dengan teman-temen dalam 

menyelesaikan tugas. 

      

7.  Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

      

8.  Siswa tidak mudah putus asa dalam mengerjakan 

sesuatu di kelas 

      

9.  Siswa tidak malu apabila mengalami kegagalan 

dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik 

      

10.  Dalam mengerjakan soal atau mengerjakan tugas 

di kelas, siswa dapat mengaitkan pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

      

11.  Siswa menunjukkan kepedulian terhadap teman-

temannya yang belum berhasil 

      

12.  Siswa berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan 

kemampuannya. 

      

13.  Siswa percaya diri dalam melakukan sesuatu di 

kelas saat pelajaran 

      

14.  Siswa berani menyampaikan pendapat dalam 

forum diskusi kelas 

      

15.  Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

beserta alasannya di hadapan teman yang lainnya 

      

Rata-rata 3,67 

Persentase (%) 73 

Kategori Baik 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.37 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

belajar siswa tanpa menggunkan media alat peraga pertemuan 2 memiliki rata-rata 

aktivitas siswa 3,67 diperoleh persentase sebesar 73% dengan kriteria baik. Secara 

jelas, aktivitas belajar siswa menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga ditampilkan pada gambar berikut. 
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Gambar 4.11. Rata-rata Aktivitas Belajar Siswa Menggunakan Media Alat 

Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga  

Berdasarkan gambar 4.19 diatas menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata 

aktivitas belajar siswa menggunakan media alat peraga lebih tinggi peningkatannya 

yaitu sebesar 0,6 dibanding peningkatan rata-rata observasi belajar siswa tanpa 

menggunakan media alat peraga yaitu sebesar 0,47. Berdasarkan deskripsi tersebut, 

maka aktivitas belajar siswa lebih baik menggunakan media alat peraga daripada 

tanpa menggunakan media alat peraga. 

b. Observasi Aktivitas Guru Menggunakan Media Alat Peraga Dengan 

Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Dalam proses pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa serta bertanggung jawab melihat dan 

mengatur kondisi yang terjadi didalam kelas yang dapat membantu perkembangan 

potensi siswa baik sikap, pemahaman dan keterampilan. Untuk hasil observasi 

aktivitas guru menggunakan media alat peraga disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.38. Aktivitas Mengajar Guru Menggunakan Media Alat Peraga 

Pertemuan 1 

No Aspek Yang Diamati 0 1 2 

A Pendahuluan    

1 Persiapan sarana pembelajaran     

2 Menghubungkan materi dengan pelajaran yang lalu     

3 Memotivasi siswa     

4 Menghubungkan materi dengan lingkungan sehari – hari     

5 Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran     

B Kegiatan Inti    

1 Menguasai materi pelajaran dengan baik     

2 Kesesuaian materi yang dibahas dengan indicator     

3 Berperan sebagai fasilitator     

4 Mengajukan pertanyaan pada siswa     

5 Memberi waktu tunggu pada siswa untuk menjawab 
pertanyaan 

    

6 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya     

7 Menguasai alat dan bahan peraga     

8 Memberikan bimbingan pada kegiatan proses pembelajaran     
9 Kejelasan penyajian konsep     

10 Memberi contoh konkrit dalam kejadian yang ada dalam 
kehidupan, sesuai dengan yang diperagakan 

    

11 Memberikan penguatan     

C Penutup    

1 Membimbing siswa menyimpulkan materi     

2 Memberi tugas pada siswa     

Rata-rata 1,94 

Persentase (%) 97,22 

Kategori Sangat Baik 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.38 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

mengajar guru menggunakan media alat peraga pertemuan 1 diperoleh nilai rata-rata 

1,94 dengan persentase sebesar 97,22% kategori sangat baik. Untuk hasil observasi 

aktivitas mengajar guru menggunakan media alat peraga pertemuan 2 disajikan pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.39. Aktivitas Mengajar Guru Menggunakan Media Alat Peraga 

Pertemuan 2 

No Aspek Yang Diamati 0 1 2 

A Pendahuluan    

1 Persiapan sarana pembelajaran     

2 Menghubungkan materi dengan pelajaran yang lalu     

3 Memotivasi siswa     

4 Menghubungkan materi dengan lingkungan sehari - hari     

5 Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran     

B Kegiatan Inti    

1 Menguasai materi pelajaran dengan baik     

2 Kesesuaian materi yang dibahas dengan indikator     

3 Berperan sebagai fasilitator     

4 Mengajukan pertanyaan pada siswa     

5 Memberi waktu tunggu pada siswa untuk menjawab 
pertanyaan 

    

6 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya     

7 Menguasai alat dan bahan peraga     

8 Memberikan bimbingan pada kegiatan proses pembelajaran     
9 Kejelasan penyajian konsep     

10 Memberi contoh konkrit dalam kejadian yang ada dalam 
kehidupan, sesuai dengan yang diperagakan 

    

11 Memberikan penguatan     

C Penutup    

1 Membimbing siswa menyimpulkan materi     

2 Memberi tugas pada siswa     

Rata-rata 2 

Persentase (%) 100 

Kategori  Sangat Baik 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.39 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

mengajar guru menggunakan media alat peraga pada pertemuan 2 diperoleh nilai 

rata-rata 2 dengan persentase sebesar 100% kategori sangat baik. Untuk hasil 

observasi aktivitas mengajar guru tanpa menggunakan media alat peraga pertemuan 

1 disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.40. Aktivitas Mengajar Guru Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Pertemuan 1 

No Aspek Yang Diamati 0 1 2 

A Pendahuluan    

1 Persiapan sarana pembelajaran     

2 Menghubungkan materi dengan pelajaran yang lalu     

3 Memotivasi siswa     

4 Menghubungkan materi dengan lingkungan sehari - hari     

5 Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran     

B Kegiatan Inti    

1 Menguasai materi pelajaran dengan baik     

2 Kesesuaian materi yang dibahas dengan indikator     

3 Berperan sebagai fasilitator     

4 Mengajukan pertanyaan pada siswa     

5 Memberi waktu tunggu pada siswa untuk menjawab 
pertanyaan 

    

6 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya     

7 Menguasai alat dan bahan peraga     

8 Memberikan bimbingan pada kegiatan proses pembelajaran     
9 Kejelasan penyajian konsep     

10 Memberi contoh konkrit dalam kejadian yang ada dalam 
kehidupan, sesuai dengan yang diperagakan 

    

11 Memberikan penguatan     

C Penutup    

1 Membimbing siswa menyimpulkan materi     

2 Memberi tugas pada siswa     

Rata-rata 2 

Persentase (%) 100 

Kategori Sangat Baik 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.40 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

mengajar guru tanpa menggunakan media alat peraga pertemuan 1 diperoleh nilai 

rata-rata 2 dengan persentase sebesar 100% kategori sangat baik. Untuk hasil 

observasi aktivitas mengajar guru tanpa menggunakan media alat peraga pertemuan 

2 disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.41. Aktivitas Mengajar Guru Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Pertemuan 2 

No Aspek Yang Diamati 0 1 2 

A Pendahuluan    

1 Persiapan sarana pembelajaran     

2 Menghubungkan materi dengan pelajaran yang lalu     

3 Memotivasi siswa     

4 Menghubungkan materi dengan lingkungan sehari - hari     

5 Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran     

B Kegiatan Inti    

1 Menguasai materi pelajaran dengan baik     

2 Kesesuaian materi yang dibahas dengan indikator     

3 Berperan sebagai fasilitator     

4 Mengajukan pertanyaan pada siswa     

5 Memberi waktu tunggu pada siswa untuk menjawab 
pertanyaan 

    

6 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya     

7 Menguasai alat dan bahan peraga     

8 Memberikan bimbingan pada kegiatan proses pembelajaran     
9 Kejelasan penyajian konsep     

10 Memberi contoh konkrit dalam kejadian yang ada dalam 
kehidupan, sesuai dengan yang diperagakan 

    

11 Memberikan penguatan     

C Penutup    

1 Membimbing siswa menyimpulkan materi     

2 Memberi tugas pada siswa     

Rata-rata 2 

Persentase (%) 100 

Kategori  Sangat Baik 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.41 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

mengajar guru tanpa menggunakan media alat peraga pada pertemuan 2 diperoleh 

nilai rata-rata 2 dengan persentase sebesar 100% kategori sangat baik. Secara jelas, 

aktivitas mengajar guru menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media alat peraga ditampilkan pada gambar berikut. 
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Gambar 4.12. Rata-rata Aktivitas Mengajar Guru Menggunakan Media Alat 

Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga  

Pada gambar 4.12 diatas menggambarkan bahwa rata-rata aktivitas mengajar 

guru menggunakan media alat peraga pertemuan 1 rendah yaitu sebesar 1,94 

meningkat menjadi 2 pada pertemuan ke 2. Sedangkan aktivitas mengajar guru tanpa 

menggunakan media alat peraga pada pertemuan ke 1 dan 2 yaitu sebesar 2.  

c. Motivasi Belajar Menggunakan Media Alat Peraga Dan Tanpa 

Menggunakan Media Alat Peraga 

Pada proses pembelajaran, motivasi dikatakan sebagai daya penggerak diri 

siswa dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 

dapat dicapai dan memberikan perubahan-perubahan berupa prestasi belajar. Untuk 

melihat hasil analisis motivasi belajar siswa disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.42. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Menggunakan Media Alat 

Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga  

No Statistik Motivasi Nilai Hitung 

1 Rata-rata 

Pretes kelas eksperimen 72,43 

Posttes kelas eksperimen 83,5 

Pretes kelas kontrol 70,89 

Posttes kelas kontrol 72,77 

2 
Gain 

score 

Kelas eksperimen 0,38 

Kelas kontrol -0,30 

3 Uji t 

Pretes kelas eksperimen dan 

kontrol 

thitung 0,53 < ttabel 1,67469 

Pretes dan posttes kelas 

eksperimen 

thitung 2,66 > ttabel 1,67356 

Posttes kelas eksperimen dan 

kontrol 

thitung 3,95 > ttabel 1,67469 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.42 diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebelum 

menggunakan media alat peraga yaitu sebesar 72,43 dan setelah menggunakan media 

alat peraga yaitu sebesar 83,5 sedangkan nilai rata-rata sebelum tanpa menggunakan 

media alat peraga yaitu sebesar 70,89 dan setelah tanpa menggunakan media alat 

peraga yaitu sebesar 72,77. Berdasarkan hasil tersebut, motivasi belajar siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga 

lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum menggunakan media alat peraga dan 

tanpa menggunakan media alat peraga.  

Hasil analisis peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan media alat 

peraga memiliki rata-rata gain score sebesar 0,38 dengan kategori sedang dan 

peningkatan motivasi belajar siswa tanpa menggunakan media alat peraga memiliki 

rata-rata gain score sebesar -0,30 kategori rendah. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa menggunakan media alat peraga memiliki peningkatan motivasi belajar lebih 

baik dibandingkan dengan motivasi belajar siswa tanpa menggunakan media alat 

peraga. Analisis lengkap dapat dilihat pada lampiran 52 dan 53 Terlampir.  

Perbedaan motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga 

dan tanpa menggunakan media alat peraga berdasarkan uji beda diperoleh thitung 0,53 

< ttabel 1,67469 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada kedua kelas 

tersebut, sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga berdasarkan hasil uji 

beda diperoleh thitung 2,66 > ttabel 1,67356 artinya ada perbedaan yang signifikan 

antara motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga. 

Perbedaan motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga berdasarkan uji beda diperoleh thitung 3,95 > ttabel 
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1,67469 artinya ada perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa sesudah 

perlakuan pada kedua kelas tersebut (analisis inferensial dilampirkan pada lampiran 

24). Dari data tersebut, nampak bahwa penggunaan media alat peraga efektif 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Tingkat Pemahaman Siswa Menggunakan Media Alat Peraga Dan 

Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Pada proses pembelajaran siswa dituntut untuk mengerti dan memahami 

pembelajaran yang dilakukan. Siswa dapat dikatakan memahami apabila dapat 

menjelaskan tentang hal yang dipelajari menggunakan kata-kata sendiri dalam 

sebuah tes belajar yang diberikan. Untuk hasil analisis belajar siswa disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.43. Rata-rata dan Perbedaan Tingkat pemahaman Siswa Menggunakan 

Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga  

No Statistik Tingkat Pemahaman Nilai Hitung 

1 Rata-rata 

Pretes kelas eksperimen 51,21 

Posttes kelas eksperimen 86,89 

Pretes kelas kontrol 57,89 

Posttes kelas kontrol 83,73 

2 
Gain 

score 

Kelas eksperimen 0,72 

Kelas kontrol 0,58 

3 Uji t 

Pretes kelas eksperimen dan 

kontrol 

thitung 0,29 < ttabel 1,67469 

Pretes dan posttes kelas 

eksperimen 

thitung 8,75 > ttabel 1,67356 

Posttes kelas eksperimen dan 

kontrol 

thitung 2,49 > ttabel 1,67469 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.43 diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat 

pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga sebesar 51,21 dan 

setelah menggunakan media alat peraga sebesar 86,89 sedangkan nilai rata-rata 

sebelum tanpa menggunakan media alat peraga sebesar 57,89 dan setelah tanpa 
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menggunakan media alat peraga sebesar 83,73. Dari hasil tersebut, tingkat 

pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media alat peraga lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum menggunakan media 

alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga.  

Hasil analisis peningkatan tingkat pemahaman siswa menggunakan media 

alat peraga memiliki rata-rata gain score sebesar 0,72 dengan kategori tinggi dan 

peningkatan tingkat pemahaman siswa tanpa menggunakan media alat peraga 

memiliki rata-rata gain score sebesar 0,58 dengan kategori sedang. Dari hasil 

tersebut mnunjukkan bahwa peningkatan tingkat pemahaman siswa menggunakan 

media alat peraga lebih baik dibandingkan dengan tanpa menggunakan media alat 

peraga. Analisis lengkap dapat dilihat pada lampiran 52 dan 53 Terlampir. 

Perbedaan tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat 

peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga berdasarkan uji beda diperoleh 

thitung 0,29 < ttabel 1,67469 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antar tingkat 

pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media alat peraga, sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga berdasarkan 

uji beda diperoleh thitung  8,75 > ttabel 1,67356 artinya ada perbedaan yang signifikan 

antara tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat 

peraga sedangkan sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media alat peraga berdasarkan uji beda diperoleh thitung 2,49 > ttabel 1,67469 artinya 

ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat. 
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B. Pembahasan 

1. Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga  

a. Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media 

Alat Peraga 

Motivasi adalah suatu kondisi internal yang mencakup kebutuhan, keinginan, 

atau hasrat yang mengarah pada perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam 

rangka mencapai suatu tujuan.4 Menurut Sanjaya, ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu 

memperjelas tujuan yang dicapai, membangkitkan motivasi siswa, menciptakan 

susana belajar yang menyenangkan, memberi pujian yang wajar setiap keberhasilan 

siswa, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, dan memberikan 

penilaian.5 Sejalan dengan Martinis bahwa metode penyajian yang menarik dan asing 

bagi siswa berupa media yang belum pernah dikenal siswa sebelumnya kemudian 

disampaikan dengan teknik yang baru dengan kemasan yang unik dan menarik 

perhatian siswa untuk belajar selanjutnya siswa akan termotivasi.6 

Hasil penelitian tentang penggunaan media alat peraga yang dilakukan pada 

kelas eksperimen diperoleh bahwa motivasi belajar siswa sesudah menggunakan 

media alat peraga menunjukkan peningkatan lebih baik dibandingkan sebelum 

menggunakan media alat peraga yaitu nilai persentase rata-rata sebelum perlakuan 

sebesar 72,59% kategori baik meningkat menjadi 83,01% kategori sangat baik 

                                                           
4 Siti Suprihatin, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa,” Jurnal 

Pendidikan Ekonomi UM Metro 3, no. 1 (2015): h. 74. 

5 Sanjaya Wina, “Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta:Kencana Prenada Media Group, h. 29. 

6 H. Martinis, Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Jakarta: Gaung Persada 

(2009), h. 174. 
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sesudah perlakuan. Pembelajaran menggunakan media alat peraga berperan sebagai 

perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Menurut Iwan 

Falahudin bahwa pemakaian media dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa.7  

Meningkatnya motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen didukung 

adanya penggunaan media alat peraga yang memberikan ruang kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga membuat siswa antusias dan 

termotivasi dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari data penelitian pada 

kelas eksperimen bahwa pada indikator 1 yaitu kuatnya kemauan siswa untuk 

berbuat sebelum menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 89,3% 

dengan kategori sangat baik dan sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh 

persentase sebesar 90% dengan kategori sangat baik, hal ini dapat dilihat bahwa 

dengan menggunakan media alat peraga dapat menimbulkan kemauan siswa untuk 

berbuat berusaha menyelesaikan tugas sebaik mungkin, aktif memperhatikan 

penjelasan guru dalam proses kegiatan pembelajaran, aktif bertanya kepada guru atau 

teman mengenai materi yang belum dipahami, dan membuat siswa antusias 

mengikuti pelajaran.  

Indikator 2 yaitu jumlah waktu yang disediakan untuk belajar sebelum 

menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 83,75% dengan 

kategori sangat baik dan sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh 

                                                           
7 Iwan Falahudin, “Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran “, Jurnal Lingkar Widyaiswara 1, 

No. 4 (2014): h.108. 
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persentase sebesar 86,75% dengan kategori sangat baik, hal ini dapat dilihat bahwa 

dengan menggunakan media alat peraga dapat menarik perhatian siswa sehingga 

mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu, dapat mengulang kembali pelajaran 

yang diberikan oleh guru di rumah. Menurut Slameto bahwa kebiasaan belajar akan 

mempengaruhi belajar itu sendiri, yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, 

sikap, kecakapan dan keterampilan diantaranya membaca dan membuat catatan, 

mengulangi bahan pelajaran dan mengerjakan tugas.8 

Indikator 3 yaitu kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain 

sebelum menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 53,03% 

dengan kategori cukup dan sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh 

persentase sebesar 81,33% dengan kategori sangat baik, dalam hal ini dengan 

menggunakan media alat peraga membuat siswa aktif membaca buku untuk mencari 

sumber jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di kelas. Indikator 4 yaitu 

ketekunan dalam mengerjakan tugas sebelum menggunakan media alat peraga 

diperoleh persentase sebesar 75% dengan kategori baik dan sesudah menggunakan 

media alat peraga diperoleh persentase sebesar 79,5% dengan kategori baik, hal ini 

dapat dilihat bahwa dengan menggunakan media alat peraga membuat siswa 

memperhatikan dengan baik dan tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

guru, dan suka berdiskusi dengan teman dalam menyelesaikan tugas. 

Indikator 5 yaitu ulet dalam menghadapi kesulitan sebelum menggunakan 

media alat peraga diperoleh persentase sebesar 74,28% dengan kategori baik dan 

sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 80,25% 

                                                           
8 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi. (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2010), 

h. 82-83. 
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dengan kategori baik, hal ini bahwa dengan menggunakan media alat peraga siswa 

selalu berusaha mencari jawaban yang benar dengan cara membaca buku atau 

bertanya dan belajar lebih giat dalam mencapai tujuan belajar. Indikator 6 yaitu 

menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa sebelum 

menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 80,89% dengan 

kategori baik dan sesudah menggunakan media alat peraga diperoleh persentase 

sebesar 82,25% dengan kategori sangat baik, hal ini dengan menggunakan media alat 

peraga siswa senang mencari dan memecahkan jawaban soal-soal biologi yang masih 

kurang dan membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran sehingga daat 

merangsang pola pikir siswa dan menjadikan siswa memiliki wawasan dan tingkah 

laku yang luas.  

Indikator 7 yaitu lebih senang bekerja mandiri sebelum menggunakan media 

alat peraga diperoleh persentase sebesar 71,42% dengan kategori baik dan sesudah 

menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 82% dengan kategori 

baik sekali, hal ini dengan menggunakan media alat peraga siswa lebih percaya 

terhadap kemampuan diri sendiri daripada kemampuan orang lain. Dan pada 

indikator 8 yaitu dapat mempertahankan pendapatnya sebelum menggunakan media 

alat peraga diperoleh persentase sebesar 53,03% dengan kategori cukup dan sesudah 

menggunakan media alat peraga diperoleh persentase sebesar 82% dengan kategori 

sangat baik, hal ini dengan menggunakan media alat peraga siswa mendapatkan 

pemahaman, kecakapan, sikap dan keterampilan diantaranya siswa dapat 

menjelaskan mekanisme sistem ekskresi dengan terampil memperagakan media alat 

peraga sehingga dengan mudah menjawab soal-soal pertanyaan yang diberikan oleh 
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guru maupun teman-temannya dan dapat mencapai prestasi dan hasil belajar yang 

tinggi. 

Meningkatnya motivasi belajar siswa karena adanya efek atau dampak dari 

penggunaan media alat peraga yang dapat menarik perhatian siswa, merangsang 

siswa untuk bergerak aktif dalam proses pembelajaran dan siswa mulai fokus serta 

mengurangi aktivitas yang tidak perlu dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari 

bahwa peningkatan motivasi belajar siswa terbukti dengan analisis lembar observasi 

motivasi belajar siswa yang pada awalnya rata-rata 21,67%, siklus I menjadi 52% 

dan pada siklus II menjadi 53,33%.9 

Penggunaan media alat peraga pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa 

siswa termotivasi hal ini terlihat dari data hasil penelitian, nilai motivasi belajar 

siswa sebelum menggunakan media alat peraga mayoritas siswa berada pada nilai 

interval 74-79 sebanyak 8 orang siswa dengan persentase sebesar 28,57% dan 

sesudah menggunakan media alat peraga mayoritas siswa berada pada nilai interval 

80-86 sebanyak 8 orang siswa dengan persentase sebesar 28,57%. Menurut Chandra 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa siswa dapat termotivasi untuk belajar 

setelah mereka tertarik dengan media yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan materi,10 demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarif 

                                                           
9 Indhah Permatasari, Jamzhuri, dan Daru Wahyuningsih, “Peberapan Media Mind Mapping 

Program Pada Model Pembelajaran Contextual Teaching (CTL) Untuk Meningkatkan Motivasi dan 

Tingkat pemahaman Fisikan Pada Kelas XI A2 SMA Negeri 4 Surakarta”, Jurnal Pendidikan Fisika 

1, No. 2 (2013). 

10 Candra Putri Tirtiana, “Pengaruh Kreativitas Belajar, Penggunaan Media Pembelajaran 

Power Point dan Lingkungan Keluarga Terhada Tingkat pemahaman Mata Pelajaran Akutansi Pada 

Siswa Kelas X AKT SMK Negeri 2 Blora Tahun Ajaran 2012/2013 (Motivasi Belajar Sebagai 

Variabel Intervening)”, Economic Education Analysis Journal 2, No. 2 (2013). 
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bahwa pada proses pembelajaran motivasi dikatakan sebagai daya penggerakan 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

ingin dicapai oleh siswa tercapai.11 

Nilai motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen sebelum menggunakan 

media alat peraga memiliki nilai rata-rata sebesar 72,43 dan sesudah menggunakan 

media alat peraga sebesar 83,5 Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa motivasi 

belajar siswa pada kelas eksperimen sesudah menggunakan media alat peraga lebih 

tinggi dibandingkan sebelum menggunakan media alat peraga, dengan demikian 

menggunakan media alat peraga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini 

didukung pendapat suherman yang dikutip oleh Annisah bahwa dalam pembelajaran 

menggunakan media alat peraga proses belajar mengajar akan termotivasi baik siswa 

maupun guru dan terutama siswa, menimbulkan minat, merasa senang  dan tertarik 

sehingga siswa akan bersikap positif dalam proses pembelajaran.12 

Kecenderungan motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat 

peraga pada kategori tinggi dan cukup sebanyak 20 siswa memiliki nilai motivasi 

belajar lebih tinggi yaitu dengan masing-masing nilai interval 89-99 dan 79-88 

dibandingkan sebelum menggunakan media alat peraga pada kategori tinggi dan 

cukup dengan jumlah 19 siswa yaitu dengan masing-masing nilai interval 77-84 dan 

69-76. Temuan ini mengindikasikan bahwa motivasi belajar siswa dalam proses 

                                                           
11 Izuddin Syarif, “Pengaruh Model Blended Learning Terhadap Motivasi dan Prestasi 

Belajar Siswa SMK”, Jurnal Pendidikan Fokasi 2, No. 2 (2012): h. 2. 

12 Siti Annisah, “Alat Peraga Pembelajaran Matematika”, Jurnal Tarbawiyah 11, No. 1 

(2014). 
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pembelajaran pada kelas eksperimen sesudah menggunakan media alat peraga lebih 

termotivasi dibanding dengan sebelum menggunakan media alat peraga.  

Meningkatnya minat dan motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 

motivasi belajar yang ada didalam diri siswa, sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kiswoyowati bahwa ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi pada 

dirinya antara lain tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, lebih 

mandiri, senang dan dapat memecahkan permasalahan  yang dihadapinya.13  Menurut 

Dimyanti sebagaimana yang dikutip oleh Firdaus bahwa motivasi dipandang sebagai 

dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk 

perilaku belajar yang didalamnya terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, 

menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku belajar individu.14 

Disamping itu faktor instrumen yang digunakan juga dapat mempengaruhi motivasi 

belajar siswa yaitu perangkat pembelajaran seperti sarana dan prasarana dalam hal ini 

media pembelajaran dan guru sebagai perancang pembelajaran yang dapat membuat 

siswa aktif dan termotivasi dalam belajar. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Darkasyi menyatakan bahwa 

siswa perlu diberi perlakuan agar timbul motivasi belajar pada diri siswa yaitu 

diciptakan suatu kondisi tertentu sehingga siswa tergerak untuk belajar15 demikian 

juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufida bahwa jika persepsi siswa 

                                                           
13 Amin Kiswoyowati, “Pengaruh Motivasi Belajar dan Kegiatan Belajar Siswa Terhadap 

Kecakapan Hidup Siswa”, Edisis Khusus No. 1 (2011). 

14 Firdaus Daud, “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi Belajar terhadap 

Tingkat pemahaman Siswa SMA 3 Negeri Kota Palopo”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 19, 

N0. 2 (2012), h. 248. 

15 Muhammad Darkasyi, Rahmah Johar dan Anizar Ahmad, “Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi Matematis dan Motivasi Siswa dengan Pembelajaran Pendekatan Quantm Learning pada 

Siswa SMP Negeri 5 Lhokseumawe”, Jurnal Didaktik Matematika 1, No. 1 (2014). 
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terhadap profesionalisme guru tinggi maka akan mendorong siswa untuk tergerak 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik.16 

b. Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan 

Media Alat Peraga  

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain 

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 

segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakannya 

kata-kata sendiri.17  

Hasil penelitian tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat 

peraga pada kelas eksperiman  mayoritas siswa berada pada nilai interval 50-57 

sebanyak 8 orang dengan perlehan persentase sebesar 28,57% dan sesudah 

menggunakan media alat peraga mayoritas siswa berada pada nilai interval 80-82 dan 

interval 83-85 dengan jumlah siswa masing-masing sebanyak 8 orang dengan 

persentase masing-masing sebesar 28,57%. Berdasarkan nilai interval tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat 

peraga lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum menggunakan media alat peraga. 

Tingginya tingkat pemahaman siswa pada kelas eksperimen disebabkan adanya 

penggunaan media alat peraga merangsang pola pikir siswa karena melalui media 

alat peraga materi dapat diperjelas agar tidak verbalistik yang kemudian membuat 

                                                           
16 Mufida Ratnasari dan Ani Widayati, Pengaruh persepsi siswa, “Pengaruh Persepsi Siswa 

Tentang Profesionalisme Guru dan Penggunaan Media Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Keuangan Siswa Kelas XI Program Keahlian Akutansi SMK Negeri 1 Deppok Tahun 

Ajaran 2011/2012,” Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia Indonesia 2, No.. 1 (2013) 

17 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 49-52. 



119 

 

 

siswa mampu mengingat dan memahami materi yang sedang dipelajari. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Arsyad bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran dapat mebangkitkan keinginan dan rangsangan kegiatan belajar pada 

siswa.18 Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarah bahwa 

penggunaan alat peraga merupakan kategori enactive yang dapat memfasilitasi siswa 

untuk melakukan simulasi dan memperjelas penyajian materi serta memberikan 

perangsangan yang sama dan persepsi yang sama sehingga membantu siswa untuk 

mengingat dengan lebih baik.19 

Hasil penelitian pada kelas eksperimen sebelum menggunakan media alat 

peraga memiliki nilai rata-rata sebesar 51,21 dan sesudah menggunakan media alat 

peraga memiliki nilai rata-rata sebesar 86,89. Berdasarkan hasil tersebut tingkat 

pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat peraga lebih tinggi 

dibandingkan dengan sebelum menggunakan media alat peraga. Menurut Kurnas 

sebagaimana yang dikutip oleh Hapsoro bahwa pemahaman siswa terhadap konsep 

akan menjadi lebih baik ketika siswa melakukan aktivitas konseptual, yaitu siswa 

menemukan konsep dari aktivitas memecahkan masalah.20 Demikian juga dengan 

menurut ennis yang dikutip oleh Hartati bahwa peningkatan tingkat pemahaman 

dipengaruhi oleh adanya perubahan cara berpikir kritis yang masuk akal berdasarkan 

                                                           
18 Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.15. 

19 Sitti Syarah, “Penggunaan Media Model Sirkulasi Darah Dapat Meningkatkan Motivasi 

dan Tingkat pemahaman Siswa Kelas VIII-B SMPN 2 Bolo”, Jurnal Pendidikan MIPA 6, No. 2 

(2016). 

20 C., A., Hapsoro dan H., Susanto, “Penerapan Pembelajaran Problem Based Instruction 

Berbantuan Alat Peraga Pada Materi Cahaya Di SMP”, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 7, No. 1, 

(2011) 
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nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan 

peserta didik.21 

Kecenderungan tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat 

peraga pada kategori baik dan cukup sebanyak 14 siswa memiliki nilai tingkat 

pemahaman siswa lebih tinggi yaitu dengan masing-masing nilai interval 91-96 dan 

85-90 dibandingkan sebelum menggunakan media alat peraga pada kategori baik dan 

cukup sebanyak 15 siswa yaitu dengan masing-masing nilai interval 58-68 dan 47-

57. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga memiliki tingkat pemahaman lebih baik 

dibandingkan dengan sebelum menggunakan media alat peraga.  

Tingginya tingkat pemahaman siswa pada kelas eksperimen tidak terlepas 

dari penggunaan media alat peraga dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan 

media alat peraga membuat siswa lebih mudah mengingat, menceritakan dan 

memahami materi pelajaran secara konkret dapat mengurangi verbalisme, dan siswa 

dapat menguasai materi sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Menurut 

Nurfa dalam penelitiannya bahwa pembelajaran melalui kegiatan melihat, meraba 

dan memanipulasi obyek atau alat peraga dapat memberikan pengalaman-

pengalaman nyata bagi siswa.22 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Manzilatusita bahwa siswa dapat mencapai tingkat pemahaman optimal jika 

                                                           
21 B., Hartati, “Pengembangan Alat Peraga Gaya Gesek Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa SMA”, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 6, No. 2 (2010). 

22 Nurfa Anung Anidityas, Nur Rahayu Utami, dan Priyantini Widiyaningrum, “Penggunaan 

Alat Peraga Sistem Pernapasan Manusia Pada Kualitas Belajar Siswa SMP Kelas VIII”, Unnes 

Science Education Journal 1, No. 2 (2012). 
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dalam belajar siswa menggunakan sebanyak mungkin indra untuk berinteraksi 

dengan isi pembelajaran.23 

2. Perbedaan Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum 

Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media 

Alat Peraga  

a. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media 

Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi belajar akan muncul dalam diri seseorang apabila dirangsang atau 

didorong oleh faktor dari luar. Sesuai dengan pendapat Sardiman, bahwa motivasi 

akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, 

sehingga akan bergayut pada persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, 

untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu karena adanya tujuan kebutuhan 

atau keinginan.24 

Motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga tidak memiliki perbedaan motivasi yang signifikan 

hal ini sesuai dengan data penelitian yang diperoleh nilai thitung 0,53 < ttabel  1,67469 

dimana H0 diterima, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi 

belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan 

media alat peraga. Hal ini menunjukkan, perlakuan dapat dilanjutkan ke langkah 

berikutnya yaitu menerapkan perlakuan yang berbeda untuk membandingkan data 

akhir motivasi belajar dari kedua kelas.  

 

                                                           
23 Manzilatusita U., “Pemberian Motivasi Guru Dalam Pembelajaran”, Jurnal Pendidikan 

dan Budaya Educare 5, No. 1. 

24 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2012). 
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b. Perbedaan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum Menggunakan 

Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Pemahaman atau komprehensi merupakan tingkat kemampuan yang 

mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang 

diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalistis, tetapi 

memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.25 Pemahaman termasuk 

dalam tujuan dan perilaku respons, yang merupakan pemahaman dari pesan literal 

yang terkandung dalam komunikasi untuk mencapainya. Siswa dapat mengubah 

komunikasi dalam pikirannya, atau tanggapan terbuka untuk bentuk paralel dan lebih 

bermakna.26 

Tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan 

tanpa menggunakan media alat peraga tidak memiliki perbedaan motivasi yang 

signifikan, hal ini sesuai dengan data penelitian yang diperoleh nilai thitung 0,29 < ttabel  

1,67469 dimana H0 diterima, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

tingkat pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga dengan tanpa 

menggunakan media alat peraga. Hal ini menunjukkan, perlakuan dapat dilanjutkan 

ke langkah berikutnya yaitu menerapkan perlakuan yang berbeda untuk 

membandingkan data akhir pemahaman siswa dari kedua kelas. 

 

 

 

                                                           
25 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 44. 

26 Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

44. 
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3. Perbedaan Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum 

dan Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga  

a. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 

dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga tujuan yang diingin dapat tercapai.27 

Menurut Uno, melalui motivasi belajar siswa akan mengalami perubahan tingkah 

laku untuk tergerak melakukan kegiatan belajar.28 

Motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga 

berdasarkan data penelitian diperoleh nilai thitung 2,66 > ttabel  1,67356 dimana H0 

ditolak, artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sesudah menggunakan media alat peraga siswa lebih termotivasi 

dibandingkan dengan sebelum menggunakan media alat peraga.  

Media alat peraga dapat merangsang pola pikir siswa, menarik perhatian 

siswa, dan siswa juga dapat memperagakan serta mensimulasikan materi dalam hal 

ini materi sistem eksresi menggunakan media alat peraga sehingga siswa termotivasi 

untuk belajar. Menurut Wardani bahwa siswa akan termotivasi jika pembelajaran 

menggunakan media yang membuat siswa senang untuk belajar sehingga tidak 

membosankan dalam belajar.29 Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

                                                           
27 Sardiman, “Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 

28 Hamzah B., Uno, “Teori Motivasi dan Pengukurannya”, (Jakarta: Bumi Akasara, 2007). 

29 Tri Kurnia Wardani, “Penggunaan Media Komik Dalam Pembelajaran Sosiologi Pada 

Pokok Bahasan Masyarakat Multikultural”, Komunitas:International Journal Of Indonesian Society 

and Culture 4, No. 2 (2012). 
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Saronum bahwa pembelajaran menggunakan media lebih menarik perhatian siswa 

untuk belajar dan dapat memotivasi siswa untuk belajar.30  

b. Perbedaan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga  

Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang 

diketahuinya.31 Menurut Skemp sebagaimana yang dikutip oleh Qodri bahwa siswa 

dapat dikatakan mampu memahami secara instrumental jika siswa mampu mengingat 

kembali fakta dasar, istilah sehingga siswa bisa menyebutkan kembali, 

menuliskan, mengidentifikasi, mengurutkan, memilih, menunjukkan, menyatakan, 

menyederhanakan, menyelesaikan soal-soal.32 

Penggunaan media alat peraga dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan pemahaman siswa, karena dengan media alat peraga mengidentifikasi, 

menunjukkan dan menjelaskan materi pembelajaran secara rinci dan lebih konkret 

sehingga siswa dapat menuliskan, menyederhanakan dan manyelesaikan soal-soal. 

Siswa dapat dikatakan memahami secara relasional jika siswa sudah mampu 

menerapkan dengan tepat suatu ide yang bersifat umum pada hal-hal yang khusus 

atau situasi baru, dan siswa dapat dikatakan memahami secara formal apabila siswa 

                                                           
30 Saronum Silaban dan Ratna Sari Dewi, “Efektifitas Media Petakonsep Terhadap 

Peningkatan Prestasi dan Motivasi Mahasiswa Prodi Biologi Dalam Pengajaran Biokimia Dalam 

Kehidupan Pada mata Kuliah Kimia Umum-II”, FMIPA, Universitas Negeri Medan (2012). 

31 Misrun Mauke dan I., Wayan Sadia, “ Pengaruh Model Contextual Teaching and Learning 

Terhadap Pemahaman Konsep dan Kemampuan Pemecahan Maasalah Dalam Pembelajaran IPA – 

Fiska di MTs Negeri Negara”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran IPA Indonesia 3, No. 1 (2013). 

32 Qodri Ali Hasan, “Pengembangan Pembelajaran Operasi Pembagian Dengan Menekankan 

Aspek Pemahaman”, In UNY: Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidkan Matematika 

FMIPA UNY Yogyakarta 10 (2012). 
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mampu menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih rinci serta 

mampu memahami hubungan antar bagian-bagian tersebut.33 

Tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah mmenggunakan media alat 

peraga berdasarkan data diperoleh nilai thitung 8,75 > ttabel  1,67356 dimana H0 ditolak, 

artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pemahaman siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan media alat peraga pada kelas eksperimen. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan 

media alat peraga memiliki pemahaman yang lebih baik  dibandingkan dengan 

sebelum menggunakan media alat peraga. 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan media alat peraga 

memberikan pengalaman konkret berupa simulasi dimana siswa dibuat menjadi aktif 

dan turut langsung dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah 

memahami materi. Sebagaimana menurut Rusman bahwa simulasi merupakan salah 

satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar lebih 

konkret melalui penciptaan tiruan yang mendekati suasana ril tanpa resiko.34  

4. Perbedaan Motivasi Belajar dan Tingkat Pemahaman Siswa Sesudah 

Menggunakan Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media 

Alat Peraga 

a. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media 

Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Motivasi merupakan suatu kondisi yang muncul dari dalam diri individu yang 

disebabkan oleh interaksi antara motif dengan kejadian-kejadian yang diamati oleh 

                                                           
33 Ibid. 

34 Rusman, Kurniawan, D; dan Riyana C,. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi: mengembangkan Profesinalisme Guru Seri Manajemen Sekolah Bermutu, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada (2011). 
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individu, sehingga mendorong mengaktifkan perilaku menjadi tindakan nyata.35 

Menurut Hamzah, motivasi sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang 

menyebabkan individu tersebut bertindak.36 Sehingga dapat diartikan bahwa motivasi 

merupakan keseluruhan daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar yang 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberi arah kegiatan belajar. 

Motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga berdasarkan data penelitian diperoleh nilai thitung 

3,95 > ttabel  1,67469 dimana H0 ditolak, artinya bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga dengan 

tanpa menggunakan media alat peraga. Menurut Savender dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan alat peraga bisa membantu para 

siswa untuk belajar lebih baik dan membangun kemampuan dan kepercayaan mereka 

untuk mengevaluasi pengetahuan yang mereka miliki.37  

Penggunaan media alat perga selain bisa meningkatkan motivasi dan minat 

belajar, membuat siswa lebih aktif dalam berinteraksi dalam kelompok belajar yang 

dibuat dan dapat mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Hava dalam penelitiannya bahwa pembelajaran kontruktivisme tidak hanya 

menghasilkan keterlibatan siswa yang lebih baik tetapi juga meningkatkan motivasi 

                                                           
35 Widoyoko Eko Putro, Teknik Penyususnan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 234. 

36 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis Dibidang Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 

37 Savender-Ranne, C., and Kolari S., “Promothing the Conceptual Understanding of 

Engineering Students Through Visualisation”, Global Journal of Engineering Education 7, No. 2 

(2003).  
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siswa.38 Demikian juga menurut fatma dalam penelitiannya bahwa motivasi siswa 

dapat meningkat karena kegiatan yang disajikan berbeda dari biasanya dan menarik 

bagi siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran karena dengan 

model pembelajaran yang menarik membuat siswa antusias dan berdiskusi sesama 

kelompok mencari ide tentang konsep materi yang dipelajari dan kemudian siswa 

dapat mempertimbangkan kembali ide-ide mereka.39 

Faktor-faktor yang manjadi penyebab perbedaan motivasi belajar siswa 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga yaitu 

pembelajaran menjadi lebih menarik dengan daya kreativitas guru dalam 

memanfaatkan media alat peraga sehingga siswa menjadi semangat dan termotivasi 

dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan tanpa menggunakan media alat peraga 

guru hanya menerangkan dan hanya membahas materi secara klasikal cenderung 

kurang membuat siswa aktif dalam menyampaikan pendapat. Proses bertanya pun 

juga hanya didominasi oleh beberapa siswa yang memiliki keberanian untuki 

menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan guru.  

Pada kelas eksperimen menggunakan media alat peraga, dalam proses 

pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran 

yang berlangsung pada siswa sehingga siswa bergerak aktif dan mengonstruksi 

pengetahuannya dengan memanfaatkan media alat peraga itu sebagai sumber 

informasi terhadap materi yang dipelajari. Oleh karena itu, pada kelas eksperimen 

                                                           
38 Hava Ipek and Muammer Calik, Combining Different Conceptual Change Methods Within 

Four-Step Contructivist Teaching Model: A Sample Taeching of Series and Parallel Circuits”, 

International Journal of Environmental and Science Education 3¸No. 3 (2008). 

39 Turk Fatma and Muammer Calik, “Using Different Conceptual Change Methods 

Embedded Within 5E Model: A Sample Teaching of Endothermic-exothermic Reaction”, Asia – 

Pasifik Forum on Science Learning and Teaching 9, No. 1 (2008) 
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suasana menjadi lebih hidup dan bergairah serta siswa termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan pada kelas kontrol tanpa media alat peraga, guru masih 

menyediakan materi dari awal sampai akhir dan bertindak sebagai sumber informasi 

utama sehingga proses pembelajaran berpusat pada guru dan tidak memperhatikan 

keaktifan siswa. Siswa hanya memperhatikan dan mendengar apa yang disampaikan 

guru sehingga siswa tidak tertarik dan tidak termotivasi. 

b. Perbedaan Tingkat Pemahaman Siswa Sesudah Menggunakan 

Media Alat Peraga dan Tanpa Menggunakan Media Alat Peraga 

Memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari 

berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami apabila dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang materi yang sedang dipelajari 

dengan menggunakannya kata-kata sendiri.40 Pemahaman dapat dibedakan dalam 

tiga tingkatan Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang 

terkandung di dalamnya. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep 

yang berbeda. Pemahaman estra polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang 

tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan. 41 

Perbedaan tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat 

peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga berdasarkan data penelitian 

diperoleh nilai thitung 2,49 > ttabel  1,67469 dimana H0 ditolak, artinya bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media 

alat peraga dengan tanpa menggunakan media alat peraga. Menurut Novi dalam 

penelitiannya bahwa jika kemampuan awal yang dimiliki siswa pada kelas 

                                                           
40 Anas Sudijono, Op. cit. 

41 Tohirin, Psikologi Belajar Mengajar, (Pekanbaru: 2001), h. 88 
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eksperimen dan kelas kontrol sama, dan ketika sesudah diberi perlakuan kemampuan 

siswa berbeda maka ada dampak perlakuan pada kelas eksperimen.42 Demikian juga 

dengan syukriah dalam penelitiannya bahwa adanya perbedaan peningkatan 

pemahaman konsep kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dipastikan bahwa 

peningkatan pemahaman konsep kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan 

dengan kelas kontrol.43 

Perbedaan tingkat pemahaman siswa sesudah menggunakan media alat 

peraga pada kelas eksperimen dan tanpa media alat peraga pada kelas kontrol 

disebabkan karena dalam proses pembelajaran menggunakan media alat peraga siswa 

dapat turut langsung memperagakan sehingga lebih mudah mengerti dan memahami 

materi pembelajaran serta membuat siswa aktif dan mendorong siswa untuk belajar 

mandiri dan juga berkelompok. Menurut Iwan bahwa alat peraga merupakan benda 

yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep atau prinsip tertentu agar tampak 

lebih nyata yang dapat digunakan oleh guru untuk mempermudah tugas dalam 

mengajar, dan membuat siswa untuk lebih mengerti dan memahamai materi yang 

sedang berlangsung.44 Demikian juga menurut Deska dalam penelitiannya bahwa 

dengan menggunakan media alat peraga memberikan fleksibilitas untuk siswa 

menemukan dan mengungkapkan jawaban dengan menggunakan berbagai macam 

                                                           
42 Novi Marliani, Hasanudin, dan Cut Nurmaliah, “Pengaruh Model Pembelajaran Science, 

Teknologi, Society, Environment (STSE) Terhadap Keterampialan Berpikir Kritis dan Tingkat 

pemahaman Siswa Pada Materi Pencemaran Lingkungan di MAS Jeumala ‘Amal”, Jurnal Edubio 

Tropika 5, No. 1 (2017). 

43 Syukriah, Mustafa Sabri, dan Muhibbudin, “Pengaruh penggunaan Media Animasi 

Peredaran darah Terhadap Pemahaman Konsep Siswa SMP”, Jesbio 3, No. 4 (2014). 

44 Iwan Falahudin, Op. cit. 
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masalah, karena dalam memecahkan maslah siswa dituntut lebih aktif dalam 

memahami, meninjau dan mentransfer pengetahuan yang didapat.45 

Faktor-faktor yang manjadi penyebab perbedaan rata-rata hasil tes tingkat 

pemahaman siswa menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media 

alat peraga adalah (1) pada pembelajaran menggunakan media alat peraga guru 

menyediakan pengalaman belajar membantu siswa memahami materi dan 

mengonstruksi pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru, akibatnya siswa 

lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari sedangkan tanpa menggunakan 

media alat peraga siswa cenderung pasif dalam menerima materi, sehingga 

kemampuan siswa dalam memahami materi sangat bergantung pada kemampuan 

individu. (2) Menggunakan media alat peraga dapat membuat siswa lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka saling 

mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya. Melalui diskusi akan 

terjalin komunikasi dan saling berbagi ide atau pendapat sehingga terjadi elaborasi 

kognitif yang baik dan dapat meningkatkan daya nalar, keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran serta memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya. 

5. Efektivitas Penggunaan Media Alat Peraga Terhadap Motivasi dan 

Tingkat  Pemahaman Siswa 

Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau 

tujuan yang telah dicapai yang berhubungan dengan prestasi individu, kelompok atau 

organisasi, Makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan lebih efektif hasil 

                                                           
45 Deska Putriani and Chika Rahayu, “The Effect Discovery Learning Model Using Sun 

Flowers In Circles on Mathematics Learnng Outcomes”, International Journal of Trends in 

Mathematics Education Research 1, No. 1 (2018).  
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penilaiannya. Efektivitas ditinjau dari dua segi yaitu mengajar guru dan belajar 

siswa.46 Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media alat peraga terhadap 

motivasi dan tingkat pemahaman siswa, dapat dilihat melalui observasi aktivitas 

siswa dan tingkat pemahaman. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yasri 

bahwa penggunaan media film dalam pembelajaran terbukti efektif meningkatkan 

minat dan tingkat pemahaman siswa ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata 

minat belajar siswa pada kelas eksperimen daripada kelas kontrol.47 

Hasil analisis rata-rata observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen 

pertemuan I yaitu sebesar 3,4 diperoleh persentase sebesar 68% dan rata-rata 

pertemuan II yaitu sebesar 4 diperoleh persentase sebesar 80% lebih tinggi dibanding 

rata-rata observasi aktivitas siswa pada kelas kontrol, pertemuan I yaitu sebesar 3,2 

diperoleh persentase sebesar 64% dan rata-rata pertemuan II yaitu sebesar 3,67 

diperoleh persentase sebesar 73%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa  pada 

kelas eskperimen menggunakan media alat peraga aktivitas siswa lebih tinggi 

daripada kelas kontrol tanpa menggunakan media alat peraga karena dengan media 

alat peraga pembelajaran menjadi bervariasi, tidak monoton dan melibatkan peran 

aktif siswa, sehingga dapat dikatakan aktivitas siswa pada kelas eksperimen lebih 

unggul daripada kelas kontrol. Sehingga penggunaan media alat peraga efektif 

meningkatkan aktivitas siswa sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Purbiyanti 

bahwa aktivitas belajar siswa model role playing lebih besar dibandingkan dengan 

                                                           
46 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionari Leader Ship Menuju Sekolah Efektif, (Bnadung: 

Bumi Akasara, 2005), h. 34. 

47 Hayyun Lathifaty Yasri, dan Endang Mulyani, “Efektivitas Penggunaan Media Film Untuk 

meningkatkan Minat dan Tingkat pemahaman Siswa Ekonomi Siswa Kelas X”, Harmoni Sosial: 

Jurnal Pendidikan IPS 3, No. 1 (2016). 
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model paired storitelling sehingga model model role playing lebih efektif 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dibandingkan dengan model paired 

storitelling.48 

Hasil analisis rata-rata observasi aktivitas mengajar guru pada kelas 

eksperimen pertemuan I yaitu sebesar 1,94 diperoleh persentase sebesar 97,22% dan 

rata-rata pertemuan II yaitu sebesar 2 diperoleh persentase sebesar 100% sedangkan 

rata-rata observasi aktivitas mengajar guru pada kelas kontrol, pertemuan I yaitu 

sebesar 2 diperoleh persentase sebesar 100% dan rata-rata pertemuan II yaitu sebesar 

1 diperoleh persentase sebesar 100%. Dari hasil tersebut, pada kelas kontrol tanpa 

menggunakan media alat peraga aktivitas mengajar guru lebih tinggi daripada kelas 

eksperimen menggunakan media alat peraga karena tanpa media alat peraga 

penyampaian materi masih berpusat pada guru sehingga guru harus lebih ekstra 

untuk menyampaikan materi kepada siswa agar siswa dapat termotivasi dan 

memahami materi yang sedang berlangsung sedangkan pada kelas eksperimen 

menggunakan media alat peraga guru bertindak sebagai fasilitator yang 

menjembatani pengetahuan siswa kemudian siswa itu sendiri memperagakan 

menggunakan media alat peraga sehingga yang cenderung lebih aktif adalah siswa. 

Motivasi merupakan usaha yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya sehingga dapat menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar. Berdasarkan hasil penelitian, motivasi belajar 

siswa menggunakan media alat peraga lebih baik dibandingkan tanpa media alat 

                                                           
48 Elis Dwi Purbiyanti, Wasini dan Agus Nuryatin, “Keefektivan Penerapan Model Role 

Playing dan Paired Storitelling Terhadap Aktivitas dan Tingkat pemahaman IPS”, Jurnal Primary 

Education 6, No. 1 (2017). 
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peraga. Hal ini, dapat dilihat dari data penelitian motivasi belajar siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga pada kelas eksperimen dan tanpa menggunakan 

media alat peraga pada kelas kontrol bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

motivasi belajar siswa antara menggunakan media alat peraga dengan tanpa 

menggunakan media alat peraga, dan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media alat peraga pada kelas eksperimen terdapat perbedaan yang 

signifikan motivasi belajar siswa.  

Menurut Ahmad, Efektivitas metode pembelajaran berhubungan dengan 

tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajran. Media pembelajaran dikatakan 

efektif dapat meningkatkan minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa 

menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat.49 Kehadiran media alat peraga 

pada kelas eksperimen dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dan memberikan 

hiburan bagi siswa sehingga tidak terkesan monoton, membuat siswa lebih antusias 

dan tidak membosankan. Sedangkan pada kelas kontrol tidak termotivasi karena 

proses pembelajarannya masi berpusat pada guru terkesan monoton dan tidak 

menarik. Sehingga dapat dikatakan penggunaan media alat peraga efektif 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminulloh bahwa alat peraga 

yang dikembangkan pada materi bunyi dinyatakan efektif untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa, dilihat dari adanya peningkatan motivasi belajar siswa.50 Hal 

ini senada dengan penelitian yang dilakukan tetty, bahwa untuk mengukur efektvitas 

                                                           
49 Ahmad Muli, Efektivitas Pembelajaran, (Jakarta: Wordpress, 2012), h. 10. 
50 Ach. Muchlis Aminulloh dan Wahono Widodo, “Keefektifan Alat Peraga Bunyi Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar dan Pemahamana Konsep Siswa”, e-Jurnal Pensa 6, No. 2 (2018) 
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hasil dari proses pembelajaran, apabila hasil dikelas eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol makan dapat disimpulkan pembelajaran dikelas eksperimen lebih 

efektif daripada kelas kontrol.51  

Peningkatan gain score motivasi belajar siswa pada kelas ekperimen 

menggunakan media alat peraga sebesar 0,38 tergolong dalam kategori sedang dan 

pada kelas kontrol tanpa menggunakan media alat peraga memiliki peningkatan 

sebesar -0,30 tergolong dalam kategori rendah. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa peningkatan motivasi belajar siswa pada kelas eskperimen menggunakan 

media alat peraga lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol tanpa 

menggunakan media alat peraga. Sehingga dapat diasumsikan penggunaan media 

alat peraga pada kelas eksperimen memiliki efek atau dampak terhadap motivasi 

belajar siswa karena dapat menarik perhatian siswa, merangsang siswa untuk 

bergerak aktif dalam proses pembelajaran dan mengurangi aktivitas yang tidakk 

perlu dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa fokus 

mengikuti pembelajaran. Menurut Noviansyah pembelajaran menggunakan media 

alat peraga mengutamakan keterlibatan siswa secara langsung dalam memperoleh 

pengalaman belajarnya dengan cara berinteraksi langsung dengan media alat peraga 

sehingga siswa termotivasi.52 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

mengembangkan media pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan 

keterlibatan siswa secara efektif dalam proses pembelajaran. Untuk dapat 

                                                           
51 Tetty Natalia Sipayung dan Sinta Dameria Simajuntak, Op. cit. 

52 Muhammad Iqbal Noviansyah, Sykran Mursyid, dan Judyanto Sirait, “Pengaruh 

Pembelajran Gerak Melingkar Beraturan Berbantuan Alat Peraga Portable Board Terhadap Tingkat 

pemahaman Siswa”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 4, No. 9 (2015) 
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mengembangkan media pembelajaran yang efektif, setiap guru harus memiliki 

pengetahuan yang memadai berkenaan cara-cara mengiplementasikan media 

tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga lebih baik dibandingkan dengan tanpa media alat 

peraga karena terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pemahaman siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dengan tanpa menggunakan media alat peraga. 

Sehingga dapat diasumsikan penggunaan media alat peraga efektif meningkatkan 

pemahaman siswa. Hal ini sependapat dengan menurut Rosdiana bahwa 

pembelajaran pada kelas eksperimen lebih efektif daripada pembelajaran kelas 

kontrol karena ada perbedaan kemampuan kognitif siswa  pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.53 Demikian juga Herlina dalam penelitiannya juga mengatakan 

penggunaan media alat peraga kodama efektif dalam mengerjakan sosal-soal 

matematika karena ketuntasan klasikal meningkat setelah menggunakan media alat 

peraga kodama.54 

Hasil analisis gain score tingkat pemahaman siswa pada kelas ekperimen 

menggunakan media alat peraga memiliki peningkatan sebesar 0,72 tergolong dalam 

kategori tinggi dan pada kelas kontrol tanpa menggunakan media alat peraga 

memiliki peningkatan sebesar 0,58 tergolong dalam kategori sedang. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pemahaman siswa pada kelas 

                                                           
53 Rosdiana Meliana Situmorang, Muhibbudin, dan Khairil, “Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Tingkat pemahaman Siswa Pada Materi Sistem 

Ekskresi Manusia”, Jurnal Edubio Tropika 3, No. 2 (2015). 

54 Herlina Ahmad, “Efektivitas Penggunaan Alat Peraga Kodama Dalam Mengerjakan Soal 

Matematika Materi Persamaan Garis Lurus”, Jurnal Pendidikan PEPATUDZU: Media Pendidikan 

dan Sosila Kemasyarakatan 13, No. 2 (2017). 
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eskperimen menggunakan media alat peraga lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol tanpa menggunakan media alat peraga. Sehingga dapat diasumsikan 

penggunaan media alat peraga pada kelas eksperimen memiliki efek atau dampak 

terhadap tingkat pemahaman siswa. 

Menurut Imansnuna dalam penelitiannya bahwa kelayakan media alat peraga 

ditinjau dari aspek efektivitas yaitu berdasarkan peningkatan pemahaman konsep 

siswa dilihat dari hasil gain score, jika gain score pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol maka hal tersebut membuktikan bahwa media alat peraga efektif 

meningkatkan pemahaman konsep siswa.55 Demikian juga menurut Nugraha bahwa 

jika hasil uji gain ternormalisasi  menunjukkan adanya perbedaan peningkatan 

tingkat pemahaman siswa maka dapat disimpulkan siswa yang pembelajaran 

menggunakan media alat peraga memiliki prestasi yang lebih baik dan menjadi salah 

satu pilihan bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.56 

 Proses pembelajaran menggunakan media alat peraga mampu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dan memiliki unsur-unsur fase membuat siswa 

lebih aktif dan lebih dapat memahami materi. Guru tidak sekedar memberi 

pengetahuan kepada siswa melainkan memfasilitasi siswa untuk membangun 

pengetahuanya sendiri sehingga siswa lebih memiliki pemahaman yang lebih mantap 

terhadap materi yang dipelajari. Keaktifan siswa ditandai dengan banyaknya siswa 

                                                           
55 Luluk Imasnuna,Ulfi Faizah, dan Ahmad Qosyim, “Pengembangan Alat Peraga 

Circulatory Bottle Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Kelas VIII SMP Pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Pada Manusia”, Pendidikan Sains 4, No. 2 (2016) 

56 Agah Nugraha dan Rostina Sundayana,” Penggunaan Alat Peraga Sebagai Upaya Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Dalam Memahami Konsep Bentuk Aljabar Pada Siswa Kelas VIII Di 

SMPN 2 Pasirwangi”, Jurnal Pendidikan Matematika 3, No. 3 (2014). 
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yang bertanya berkaitan dengan materi, diskusi berjalan dengan baik, serta siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara maksimal dan sungguh-sungguh.  

Pada kelas tanpa menggunakan media siswa mengikuti pelajaran dengan 

tenang karena guru lebih mudah mengendalikan siswa. Siswa duduk dan 

memperhatikan guru menerangkan materi pelajaran, siswa disuru mengerjakan 

latihan sendiri dan disuru guru untuk mengerjakan dipapan tulis. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa siswa hanya menerima materi yang diberikan guru secara pasif, 

tidak ada interaksi antara siswa sehingga jarang terjadi proses berbagi ide-ide tertentu 

dalam menyelesaikan tugas.  

Menurut Kania penggunaan benda-benda konkret seperti media alat peraga 

disekitar siswa dapat menjembatani dalam menyampaikan konsep-konsep 

matematika yang abstrak menjadi lebih konkret. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga memberikan kesempatan kepada 

siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sehingga memberikan keleluasaan 

kepada siswa dalam mengungkapkan pendapatnya memahami konsep yang diberikan 

dengan bahasanya sendiri dan dapat meminimalisir terjadinya verbalisme pada siswa 

dalam memahami konsep yang dipelajari.57 

                                                           
57 Nia Kania. “Efektivitas Alat Peraga Konkret Terhadap Peningkatan Visual Thinking 

Siswa”, Jurnal Theorems1, No. 2 (2017). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar siswa sesudah menggunakan media alat peraga memiliki nilai 

rata-rata sebesar 83,5 lebih tinggi daripada sebelum menggunakan media alat 

peraga memiliki nilai rata-rata sebesar 72,43 dan tingkat pemahaman siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga memiliki nilai rata-rata sebesar 86,89 

lebih tinggi daripada sebelum menggunakan media alat peraga memiliki nilai 

rata-rata sebesar 51,21. 

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa sebelum 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga, hal 

ini dibuktikan dengan hasil analisis data uji beda diperoleh thitug sebesar 0,53 < 

ttabel sebesar 1,67469 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 

pemahaman siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa 

menggunakan media alat peraga, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data uji 

beda diperoleh thitug sebesar 0,29 < ttabel sebesar 1,67469. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media alat peraga hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data uji 

beda diperoleh thitug sebesar 2,66 > ttabel sebesar 1,67356 dan terdapat perbedaan 

yang signifikan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan 
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media alat peraga, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data uji beda diperoleh 

thitug sebesar 8,75 > ttabel sebesar 1,67356. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa sesudah 

menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga hal 

ini dibuktikan dengan hasil analisis data uji beda diperoleh thitug sebesar 3,95 > 

ttabel sebesar 1,67469 dan terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pemahaman 

siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media 

alat peraga, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data uji beda diperoleh thitug 

sebesar 2,49 > ttabel sebesar 1,67469. Sehingga dikatakan penggunaan media alat 

peraga lebih baik dibandingkan dengan tanpa menggunakan media alat peraga. 

5. Penggunaan media alat peraga efektif meningkatkan motivasi belajar dan tingkat 

pemahaman siswa.  

B. Saran-saran 

Penggunaan media alat peraga dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

penunjang dalam pembelajaran biologi khusunya meteri sistem ekskresi dan 

penelitian selanjutnya:  

1. Bagi kepala sekolah, memberikan himbauan kepada guru-guru agar dapat 

menerapkan strategi, metode, dan model pembelajaran yang bervariasi dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya 

penggunaan media alat peraga yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

tingkat pemahaman siswa. 

2. Bagi guru, hendaknya memilih berbagai strategi, metode dan model 

pembelajaran yang tepat dengan materi dan bervariasi sehingga siswa tertarik 
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untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Salah satunya penggunaan media 

alat peraga dapat meningkatkan motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa. 

3. Bagi peneliti lain:  

a. Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian 

selanjutnya. 

b. Agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang ada, maka 

perlu dilakukan penelitian dan pengembangan media alat peraga lebih lanjut 

sehingga efektivitas penggunaan media alat peraga lebih komprehensif. 

c. Diharapkan pengembangan media selanjutnya tidak hanya sampai tahap 

penialaian kelayakan (validasi konstruk) saja, hendaknya menilai media 

pembelajaran sampai pada validasi isi (materi). 

d. Media alat peraga yang digunakan adalah media pembelajaran interaktif, 

maka pengguna dituntut aktif dalam menggunakannya sehingga siswa tertarik 

dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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LAMPIRAN 1 

SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN 

ILMU-ILMU ALAM MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas : XI 

Semester : Genap  

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 



151 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan Pada Sistem Ekskresi 
1.1 Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang struktur dan fungsi 

sel, jaringan, organ penyusun 

sistem dan bioproses yang 

terjadi pada mahluk hidup.  

 

 

Struktur dan 

fungsi sel pada 

sistem  ekskresi 

manusia. 

 

 Proses 

ekskresi 

pada 

manusia. 

 Ekskresi 

pada  

hewan. 

 Kelainan 

dan penyakit 

yang terjadi. 

 

 

Mengamati 

 Menggunakan torso dan 

gambar mengenali  struktur 

berbagai organ ekskresi, letak,  

dan  fungsinya melalui 

kegiatan demonstrasi kelas. 

Menanya 

 Mengapa ada berbagai organ 

yang berfungsi mengeluarkan 

zat sisa proses dalam tubuh? 

 Bagaimana proses 

pengeluarannya dan disusun 

oleh sel-sel seperti apa organ 

eksekresi? 

 

Mengumpulkan Data 

(Eksperimen/Eksplorasi) 

 Mengkaji literatur untuk 

menemukan fungsi dan proses 

alat-alat eksresi manusia, 

 Melakukan kajian literatur 

untuk menemukan proses 

pengeluaran sisa metabolisme; 

keringat, urine, bilirubin dan 

biliverdin, CO2 dan H2O (uap 

 

Tugas 

 Membuat model ginjal 

dengan lapisan korteks 

dan medula atau membuat 

bagan nefron 

 Membuat model 

penampang melintang 

kulit 

. 

Observasi 

 Kerja ilmiah, sikap ilmiah, 

dan keselamatan kerja 

yang dilakukan dalam 

pengematan dan kegiatan.  

 

Portfolio 

 Laporan praktikum. 

 

Tes 

 Bagan penampang 

melintang kulit dan 

menjelaskan struktur sel 

dan fungsinya 

 

2 

Minggu 

X 4 JP 

 

 Buku siswa 

 Buku 

referensi 

berbagai 

sumber 

 Media alat 

peraga 

ekkresi 

manusia, 

 

 

1.2 Menyadari dan mengagumi 

pola pikir ilmiah dalam 

kemampuan mengamati 

bioproses. 

 

1.3 Peka dan peduli terhadap 

permasalahan lingkungan 

hidup, menjaga dan 

menyayangi lingkungan 

sebagai manisfestasi 

pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya. 

 

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data 

dan fakta, disiplin, tanggung 

jawab, dan peduli dalam 

observasi dan eksperimen, 

berani dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan dan 



152 

 

berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah 

dan kritis, responsif dan 

proaktif dalam dalam setiap 

tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan dan 

percobaan di dalam 

kelas/laboratorium maupun 

di luar kelas/laboratorium. 

 

air) pada berbagai organ 

ekskresi melalui kerja 

kelompok. 

 Melakukan percobaan uji urine 

orang normal dan sakit. 

 Mengamati struktur ginjal 

kambing/sapi mengenali 

bagian-bagian kortek dan 

medulla dibandingkan dengan 

torso/gambar ginjal pada 

manusia.  

 Mengamati nefron di bawah 

mikroskop atau gambar untuk 

memahami struktur sel 

penyusun jaringan ginjal dan 

mengaitkan dengan fungsinya 

dalam proses pembentukan 

urin. 

 Mengamati alveolus, 

penampang melintang kulit 

untuk melihat struktur sel dan 

jaringan dan mengaitkan 

fungsinya. 

 Mengumpulkan informasi 

tentang kelainan pada system 

ekskresi dari berbagai sumber 

 Menjelaskan prinsip dialisis 

darah. 

 

Mengasosiasikan 

 Membuat outline 

penampang melintang 

ginjal 

 Membuat gambar sebuah 

befron dan menjelaskan 

proses pembentukan urin 

 

2.2 Peduli terhadap keselamatan 

diri dan lingkungan dengan 

menerapkan prinsip 

keselamatan kerja saat 

melakukan kegiatan 

pengamatan dan percobaan 

di laboratorium dan di 

lingkungan sekitar. 

 

3.9 Menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem 

ekskresi dan mengaitkannya 

dengan proses ekskresi 

sehingga dapat menjelaskan 

mekanisme serta gangguan 

fungsi yang mungkin terjadi 

pada sistem ekskresi 

manusia melalui studi 
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literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi. 

 

 Menyimpulkan struktur dan 

fungsi sel-sel penyusun 

jaringan pada irgan ekskresi 

dan mengaitkan dengan 

fungsinya. 

 Mengaitkan bahwa teknologi 

cuci darah mirip dengan 

fungsi ginjal sebagai 

penyaring zat-zat sisa 

bioproses pada tubuh. 

 

Mengkomunikasikan 

 Menjelaskan secara lisan 

struktur sel penyusun jaringan 

pada berbagai organ ekskresi 

pada manusia dan mengaitkan 

dengan fungsinya. 

 Membuat bagan alur struktur 

jaringan ginjal sampai dengan 

vesika urinaria atau kantong 

kemih dan menjelaskan proses 

pembentukan urin. 

 Menjelaskan proses ekskresi 

pada hati dan paru-paru. 

 

4.10 Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada 

struktur dan fungsi organ 

yang menyebabkan 

gangguan sistem ekskresi 

manusia melalui berbagi 

bentuk media presentasi. 
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LAMPIRAN 2 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Watopute 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/ Semester  : XI/ Genap 

Materi Pokok   : Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem ekskresi. 

Alokasi Waktu  : 6 JP (3 X Pertemuan)  

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

KI-I dan KI-2 

Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan 

mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 KI-4 

Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan 

kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi   

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.9 Menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun organ 

pada sistem ekskresi dan 

mengaitkannya dengan proses 

ekskresi sehingga dapat menjelaskan 

mekanisme serta gangguan fungsi 

yang mungkin terjadi pada sistem 

ekskresi manusia melalui studi 

3.8.1 Mengidentifikasi struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem ekskresi manusia 

3.8.2 Menjelaskan  struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem ekskresi manusia 

3.8.3 Mengaitkan  struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem ekskresi manusia dengan 

bioproses 

3.8.4 Menjelaskan mekanisme ekskresi manusia   
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literatur, pengamatan, percobaan, 

dan simulasi. 

3.8.5 Menyebutkan gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem ekskresi 

manusia 

3.8.6 Menjelaskan gangguan fungsi yang mungkin 

terjadi pada sistem ekskresi manusia. 

3.8.7 Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem 

ekskresi dan mengaitkannya dengan proses 

ekskresi sehingga dapat menjelaskan 

mekanisme serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem ekskresi 

manusia melalui studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi   

C. Tujuan pembelajaran  

Melalaui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik menggunakan metode 

diskusi, tanya-jawab, metode demonstrasi, model  pembelajaran Discovery learning, siswa 

mampu mengembangkan kesadaran  akan kebesaran  Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukan sikap kreatif, gemar membaca, kolaborasi, jujur dan bertanggung jawab dalam 

menerapkan dan menyajikan data hasil pengamatan pada struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan pada sistem ekskresi. 

D. Materi Pembelajaran 

 Organ sistem ekskresi manusia 

 Struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi manusia  

 Mekanisme ekskresi manusia 

 Gangguan pada sistem ekskresi 

E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 

 Pendekatan :  saintifik 

 Metode        :  diskusi, tanya-jawab dan demonstrasi 

 Model          : discovery learning  

 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

1) Media  

 Alat peraga sistem ekskresi  

 Papan tulis 

 Spidol dan penghapus 
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2) Sumber Belajar 

 Buku siswa 

 Buku guru 

 Buku penunjang yang relevan 

G. Kegiatan pembelajaran 

Pertemuan I : Mengacu Pada Nomor Indikator 3.8.1, 3.8.2 dan 3.8.3.. 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 

a. Guru memberi salam dan meminta siswa untuk mengecek kebersihan kelas, 

minimal di sekitar meja dan kursi tempat duduknya. 

b. Guru menyuruh siswa memimpin doa, selanjutnya mengabsen dan menanyakan 

kabar siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi 

Guru menanyakan materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang 

akan dipelajari, dengan pertanyaan “Masih ingatkah kalian tentang paru-paru 

pada system pernapasan? Apakah ada hubungannya  sistem ekskresi?”  

d. Guru menyampaikan motivasi. 

Terdiri dari organ apakah sistem ekskresi pada manusia?  

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada struktur dan 

fungsi sel penyusun jaringan pada sistem ekskresi. 

2. Kegiatan Inti (105 menit) 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 
Stimulan  

(Pemberian 

stimulus) 

Guru membagi kelompok yang 

aggotanya 5/6 orang yang 

heterogen. 

 

Guru menyajikan pelajaran, dan 

menampilkan media serta 

memberikan garis besar dan 

memberi rangsangan terhadap 

materi yang akan dipelajari. 

Siswa menerima 

informasi   materi 

tersebut secara cermat, 

teliti,untuk memenuhi 

rasa ingin tahu. 

 

 

 

 

 

 

 

105 

menit 

 
Problem 

(mengidentifik

asi masalah) 

Guru memberi tugas/ LKS kepada 

kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota kelompok 

Setiap kelompok 

mengerjakan tugas/ 

LKS tersebut. 

Data 

Collection 

(Mengumpulk

an data) 

Guru membimbing dan 

mengarahkan proses pembelajaran 

berlangsung dan memfasilitasi 

apabila ada siswa yang mengalami 

Siswa melakukan studi 

literatur untuk mencari 

informasi organ pada 

sistem ekskresi. 
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kesulitan  

Mengolah data Guru membimbing dan menyuruh 

masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan tugasnya 

siswa mepresentasekan 

tugasnya didepan kelas 

terhadap teman-

temannya dan siswa 

yang lain menyimak 

dan menanggapi 

Verivication 

(Menguji 

hasil) 

Guru melakukan klarifikaasi dari 

presentasi dan penjelasan dari siswa 

Siswa menyimak dan 

menanggapi klarifikasi 

dari guru. 

 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 
- Membimbing siswa untuk mengambil 

kesimpulan terhadap materi yang sudah di 

pelajari. 

 

- Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk tugas individu pada materi 

pertemuan berikutnya, yaitu mekanisme 

ekskresi 

 

- Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

- siswa mengambil 

keputusan dengan tepat 

 

 

- siswa menuliskan tugas 

tersebut di buku catatannya 

 

 

 

- siswa menjawab salam 

 

 

 

 

15 

menit 

 

PERTEMUAN II:   

Pertemuan II : Mengacu Pada Nomor Indikator 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, dan 3.8.7. 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) : 

a. Guru memberi salam dan meminta siswa untuk mengecek kebersihan kelas, minimal 

di sekitar meja dan kursi tempat duduknya. 

b. Menyuruh siswa memimpin doa, selanjutnya mengabsen dan menanyakan kabar 

siswa.  

c. Guru melakukan apersepsi 

Dengan menanyakan kembali materi yang telah di pelajari pertemuan yang lalu yaitu 

apa saja organ sistem ekskresi? 

d. Motivasi 

Sebutkan penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada struktur dan 

fungsi sel penyusun jaringan pada sistem ekskresi. 
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2. Kegiatan Inti (105 menit) 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

Stimulan  

(Pemberian 

stimulus) 

Guru membagi kelompok yang 

aggotanya 5/6 orang yang heterogen. 

 

Guru menampilkan media alat 

peraga sistem ekskresi dan 

menyajikan pelajaran, dan 

memberikan garis besar materi yang 

akan dipelajari untuk memberi 

rangsangan terhadap materi 

pembelajaran 

Siswa mengamati 

media tersebut dan 
Siswa menerima 

informasi  materi 

tersebut secara cermat, 

teliti,untuk memenuhi 

rasa ingin tahu. 

 

 

 

 

105 

menit 

Problem 

(mengidenti

fikasi 

masalah) 

Guru memberi tugas/ LKS kepada 

kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota kelompok 

Setiap kelompok 

mengerjakan tugas 

tersebut. 

Data 

Collection 

(Mengumpu

lkan data) 

Guru membimbing dan 

mengarahkan proses pembelajaran 

berlangsung dan memfasilitasi 

apabila ada siswa yang mengalami 

kesulitan  

Siswa melakukan 

studi literatur untuk 

mencari informasi 

mengenai mekanisme 

sistem ekskresi 

melalui media alat 

peraga sistem 

ekskresi.  

 

Mengolah 

data 

- Guru membimbing dan menyuruh 

masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan tugasnya. 

 

- Guru memberi kesempatan 

kepada masing-masing kelompok 

untuk tampil kedepan 

menjelaskan ekskresi (proses 

pembentukan urin) menggunakan 

media alat peraga 

- siswa masing-

masing kelompok 

mepresentasekan 

tugasnya didepan 

kelas terhadap 

teman-temannya 

dan menjelaskaan 

mekanisme sistem 

ekskresi melalui 

media alat peraga. 

 

Verivication 

(Menguji 

hasil) 

Guru melakukan klarifikaasi dari 

presentasi dan penjelasan dari siswa 

Siswa menyimak 

klarifikasi dari guru. 
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3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

Waktu 

- Membimbing siswa untuk mengambil 

kesimpulan terhadap materi yang sudah di 

pelajari 

 

- Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk tugas individu sebagai materi 

pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai 

gangguan fungsi sistem ekskresi 

 

- Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

- siswa mengambil 

keputusan dengan 

tepat 

 

 

- siswa menuliskan 

tugas tersebut di buku 

catatannya. 

 

- siswa menjawab 

salam 

 

 

 

 

15 

menit 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/ Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap  

 Observasi 

b. Penilaian  Motivasi 

 Angket/ Quesioner 

c. Penilaian Kognitif (Pemahaman; C2) 

 Tes tertulis pilihan ganda dan esay 

2. Bentuk Instrumen dan instrumen 

a. Penilaian Sikap  

 Bentuk instrumen observasi (Terlampir) 

d. Penilaian  Motivasi 

 Bentuk instrumen angket/ Quesioner (Terlampir) 

e. Penilaian Kognitif (Pemahaman; C2) 

 Bentuk instrumen tes tertulis pilihan ganda dan esay(Terlampir) 
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LAMPIRAN 3. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Watopute 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/ Semester  : XI/ Genap 

Materi Pokok   : Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem Ekskresi 

Alokasi Waktu  : 6 JP (3 X Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

KI-I dan KI-2 

Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan 

mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 KI-4 

Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan 

kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi   

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.9 Menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun organ 

pada sistem ekskresi dan 

mengaitkannya dengan proses 

ekskresi sehingga dapat menjelaskan 

mekanisme serta gangguan fungsi 

yang mungkin terjadi pada sistem 

ekskresi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, 

3.8.1 Mengidentifikasi struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem ekskresi manusia 

3.8.2 Menjelaskan  struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem ekskresi manusia 

3.8.3 Mengaitkan  struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem ekskresi manusia dengan 

bioproses 

3.8.4 Menjelaskan mekanisme ekskresi manusia   

3.8.5 Menyebutkan gangguan fungsi yang 
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dan simulasi. mungkin terjadi pada sistem ekskresi 

manusia 

3.8.6 Menjelaskan gangguan fungsi yang mungkin 

terjadi pada sistem ekskresi manusia. 

3.8.7 Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem 

ekskresi dan mengaitkannya dengan proses 

ekskresi sehingga dapat menjelaskan 

mekanisme serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem ekskresi 

manusia melalui studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi   

 

C. Tujuan pembelajaran  

Melalaui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode 

diskusi, tanya-jawab, model pembelajaran discovery learning, siswa mampu 

mengembangkan kesadaran  akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukan sikap kreatif, gemar membaca, kolaborasi, jujur dan bertanggung jawab dalam 

menerapkan dan menyajikan data hasil pengamatan pada struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan pada sistem ekskresi. 

D. Materi Pembelajaran 

 Organ sistem ekskresi manusia 

 Struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi manusia  

 Mekanisme ekskresi manusia 

 Gangguan pada sistem ekskresi 

 

E. Pendekatan/ MetodePembelajaran 

 Pendekatan :  Saintifik 

 Metode        :  Diskusi, tanya-jawab, 

 Model          : Discovery Learning  

F. Media Dan Sumber Pembelajaran 

1) Media  

 Papan tulis 

 Spidol dan penghapus 
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2) Sumber Belajar 

 Buku siswa 

 Buku guru 

 Buku penunjang yang relevan 

 

G. Kegiatan pembelajaran 

Pertemuan I : Mengacu Pada Nomor Indikator 3.8.1, 3.8.2, dan 3.8.3. 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 

a. Guru memberi salam dan meminta siswa untuk mengecek kebersihan kelas, 

minimal di sekitar meja dan kursi tempat duduknya. 

b. Guru menyuruh siswa memimpin doa, selanjutnya mengabsen dan menanyakan 

kabar siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi 

Guru menanyakan materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang 

akan dipelajari, dengan pertanyaan” Masih ingatkah kalian tentang paru-paru 

pada system pernapasan ? Apakah ada hubungannya   system ekskresi?”  

d. Guru menyampaikan motivasi 

Terdiri dari organ apakah sistem ekskresi pada manusia?  

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada Struktur dan 

fungsi sel penyusun jaringan pada sistem ekskresi. 

2. Kegiatan Inti (105 menit) 

 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

Stimulan  

(Pemberian 

stimulus) 

Guru membagi kelompok yang 

aggotanya 5/6 orang yang 

heterogen. 

 

Guru menyajikan pelajaran, dan 

memberikan garis besar materi 

yang akan dipelajari untuk memberi 

rangsangan terhadap materi yang 

akan dipelajari. 

Siswa menerima 

informasi  

permasalahan 

materi tersebut 

secara cermat, 

teliti,untuk 

memenuhi rasa 

ingin tahu. 

 

 

 

 

 

 

 

105 

menit 

 Problem 

(mengidentifi

kasi masalah) 

Guru member/membagikan tugas 

atau LKS kepada kelompok untuk 

dikerjakan oleh anggota kelompok 

Setiap kelompok 

mengerjakan 

tugas tersebut. 

Data 

Collection 

(Mengumpul

Guru membimbing dan 

mengarahkan proses pembelajaran 

berlangsung dan memfasilitasi 

Siswa melakukan 

studi literatur 

untuk mencari 
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kan data) apabila ada siswa yang mengalami 

kesulitan  

informasi 

mengenai organ 

pada sistem 

ekskresi. 

Mengolah 

data 

Guru membimbing dan menyuruh 

masing-masing salah satu 

perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan tugasnya 

siswa 

mepresentasekan 

tugasnya didepan 

kelas terhada 

teman-temannya 

dan siswa yang 

lain menyimak 

dan menanggapi 

Verivication 

(Menguji 

hasil) 

Guru melakukan klarifikaasi dari 

presentasi dan penjelasan dari siswa 

Siswa menyimak 

klarifikasi dari 

guru. 

 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 
- Membimbing siswa untuk 

mengambil kesimpulan terhadap 

materi yang sudah di pelajari. 

 

- Guru merencanakan kegiatan 

tindak lanjut dalam bentuk tugas 

individu sebagai materi pada 

pertemuan berikutnya, yaitu 

mekanisme ekskresi 

 

- Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

- siswa mengambil keputusan 

dengan tepat 

 

 

- siswa menuliskan tugas 

tersebut di buku catatannya 

 

 

 

 

- siswa menjawab salam 

 

 

 

 

15 menit 

 

PERTEMUAN II:   

Pertemuan II : Mengacu Pada Nomor Indikator 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6 dan 3.8.7. 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) : 

a. Guru memberi salam dan meminta siswa untuk mengecek kebersihan kelas, minimal 

di sekitar meja dan kursi tempat duduknya. 

b. Menyuruh siswa memimpin doa, selanjutnya mengabsen dan menanyakan kabar 

siswa.  

c. Guru melakukan apersepsi 

Dengan menanyakan kembali materi yang telah di pelajari pertemuan yang lalu yaitu 

apa saja organ ekskresi? 

d. Motivasi 

Sebutkan penyakit apa saja yang dapat terjadi pada sistem ekskrsi? 
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e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada bab Struktur dan 

fungsi sel penyusun jaringan pada sistem ekskresi. 

 

2. Kegiatan Inti (105 menit) 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

Waktu 

Stimulan  

(Pemberian 

stimulus) 

Guru membagi kelompok yang 

aggotanya 5/6 orang yang 

heterogen. 

 

Guru menyajikan pelajaran, dan 

memberikan garis besar materi 

yang akan dipelajari untuk memberi 

rangsangan terhadap materi 

pembelajaran 

Siswa menerima 

informasi materi 

tersebut secara cermat, 

teliti,untuk memenuhi 

rasa ingin tahu. 

 

 

 

 

 

105 

menit 

Problem 

(mengidenti

fikasi 

masalah) 

Guru memberi tugas atau LKS 

kepada kelompok untuk dikerjakan 

oleh anggota kelompok 

Setiap kelompok 

mengerjakan tugas 

tersebut. 

Data 

Collection 

(Mengumpu

lkan data) 

Guru membimbing dan 

mengarahkan proses pembelajaran 

berlangsung dan memfasilitasi 

apabila ada siswa yang mengalami 

kesulitan  

Siswa melakukan studi 

literatur untuk mencari 

informasi mengenai 

mekanisme sistem 

ekskresi 

Mengolah 

data 

- Guru membimbing dan 

menyuruh masing-masing salah 

satu perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan tugasnya. 

 

- Guru memberi kesempatan 

kepada masing-masing 

kelompok untuk tampil kedepan 

menjelaskan mekanisme 

ekskresi  

 

- siswa 

mepresentasekan 

tugasnya didepan 

kelas terhadap 

teman-temannya dan 

siswa yang lain 

menyimak 

 

- setiap kelompok 

tampil kedepan 

menjelaskan 

mekanisme ekskresi 

Verivication 

(Menguji 

hasil) 

Guru melakukan klarifikaasi dari 

presentasi dan penjelasan dari siswa 

Siswa menyimak 

klarifikasi dari guru. 

 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

Waktu 

- Membimbing siswa untuk mengambil 

kesimpulan terhadap materi yang sudah 

di pelajari 

- siswa mengambil keputusan 

dengan tepat 
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Guru merencanakan kegiatan tindak
lanjut dalam bentuk tugas individu
sebagai matsri pada pefremuan
berikutnya, yaitu gangguan pada sistem
ekskresi.

Guru menufup pelajaran dengan
salarn

H. Penilaian

1. Jenisl Teknik Penilaian

a. Penilairn Sikap

* Observasi

b. Penilaian Motivasi
.1. Angketl Quesioner

c. Penilaian Kognitif (Pemahaman; C2)

.i Tes tertulis pilihan ganda dan esay

Bentuk Instrumen dan instrumen

a. Penilaian Sikap

{. Bentuk instrumen observasi iTerlampir)
d. Penilaian iWotivasi

t' Bentuk instrumen angket/ euesioner (Terlampir)

e. Penilaian Kognitif (Pemahaman; C2)

'i Bentuk instrumen Tes tertulis pilihan ganda deur esay (Terlampir)
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.,

siswa menuliskan tugas
tersebut di buku catatannya.

- siswa meniawab salam

'15
menit
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LAMPIRAN 4  

MATERI AJAR STRUKTUR DAN FUNGSI SEL 

PENYUSUN JARINGAN PADA SISTEM EKSKRESI 

A. Sistem Ekskresi 

Pada tubuh manusia terjadi metabolisme yang mengkoordinasi kerja tubuh. Proses 

metabolisme selain menghasilkan zat yang berguna bagi tubuh tetapi juga menghasilkan 

zat-zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh. Zat-zat sisa yang berguna bagi tubuh dapat 

bermanfaat bagi tubuh kita dalam kelangsungan hidup. Hasil –hasil metabolisme yang 

berupa zat-zat sisa yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh berupa racun. Zat-zat sisa 

tersebut perlu dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tubuh tertentu. 

Pengeluaran zat sisa tersebut diperlukan sistem pengeluaran yang disebut sistem 

ekskresi. Sistem ekskresi merupakan pengeluaran limbah hasil metabolisme pada organisme 

hidup. Zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan antara lain karbondioksida (CO2), urea, 

air (H2O), amonia (NH3), kelebihan vitamin, dan zat warna empedu. Organ pengeluaran zat 

sisa pada manusia berupa ginjal, kulit, paru-paru dan hati. 

Setiap organ-organ pengatur metabolisme untuk sistem ekskresi memiliki suatu faktor 

pengaruh. Seperti pada kulit, pembentukan dan pengeluaran keringat dipengaruhi oleh 

faktor hormon ADH, cuaca, dan lingkungan disekitar. Bahkan organ ekskresi itu pun 

memiliki beberapa gangguan atau penyakit. Apabila organ-organ metabolisme itu tidak 

berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi sistem kerja metabolisme pada tubuh kita. 

Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh, seperti CO2, 

H2O, NH3, zat warna empedu dan asam urat. Beberapa istilah yang erat kaitannya dengan 

ekskresi adalah sebagai berikut:  

1. Defekasi: proses pengeluaran sisa pencernaan makanan yang disebut feses. Zat yang 

dikeluarkan belum pernah mengalami metabolisme di dalam jaringan. Zat yang 

dikeluarkan meliputi zat yang tidak diserap usus sel epitel, usus yang rusak dan 

mikroba usus.  

2. Ekskresi: pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. 

3. Sekresi : yaitu pengeluaran getah oleh kelenjar pencernaan ke dalam saluran 

pencernaan. Getah yang dikeluarkan masih berguna bagi tubuh dan umumnya 

mengandun genzim.  
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proximal dan tubulus distal dihubungkan oleh lengkung Henle atau angsa Henle. 

Tempat lengkung Henle bersinggungan dengan arteri aferen disebut aparatus 

juxtaglomerular, mengandung macula densa dan sel juxtaglomerular. Sel 

juxtaglomerular adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi renin. Cairan menjadi 

makin kental di sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin, yang 

kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter. Lengkung Henle ini berupa 

pembuluh menyerupai leher angsa yang turun ke arah medula ginjal, kemudian naik 

lagi menuju koretks ginjal. Bagian akhir dari tubulus ginjal adalah saluran (tubulus) 

pengumpul yang terletak pada sum-sum ginjal. 

Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut 

medulla (sum-sum ginjal). Bagian paling dalam disebut pelvis (rongga ginjal), pada 

bagian medulla ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan 

bukan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang 

disebut kapsula. Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang 

disebut korpuskula (atau badan malpighi) yang dilanjutkan oleh saluran-saluran 

(tubulus). 

Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut 

glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran 

darah dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk 

filtrasi atau penyaringan. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang 

berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah 

yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalan tubulus 

ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen.  

Di antara darah dalam glomerolus dan ruangan berisi cairan dalam kapsul 

Bowman terdapat tiga lapisan: 

1) kapiler selapis sel endotelium pada glomerulus  

2) lapisan kaya protein sebagai membran dasar  

3) selapis sel epitel melapisi dinding kapsul Bowman (podosit).  

Darah manusia melewati ginjal sebanyak 350 kali setiap hari dengan laju 1,2 

liter per menit, menghasilkan 125 cc filtrat glomerular per menitnya. Laju 

penyaringan glomerular ini digunakan untuk tes diagnosa fungsi ginjal. 
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Gambar 2. Letak Ginjal Manusia 

b. Kerja Ginjal 

1) Proses Pembentukan Urin  

Ginjal berperan dalam proses pembentukan urin yang terjadi melalui 

serangkaian proses, yaitu: penyaringan, penyerapan kembali dan pengumpulan 

(augmentasi). 

a) Penyaringan (Filtrasi) 

Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang 

terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori 

(podosit), tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus 

mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, di glomelurus juga 

terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar 

protein plasma. Bahanbahan kecil yang terlarut di dalam plasma darah, 

seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat dan urea 

dapat melewati saringan dan menjadi bagian dari endapan. Hasil penyaringan 

di glomerulus disebut filtrat glomerolus atau urin primer, mengandung asam 

amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. 

b) Penyerapan Kembali (Reabsorbsi) 

Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin pimer akan diserap 

kembali di tubulus kontortus proksimal, sedangkan di tubulus kontortus distal 

terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus ini 

melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, 

sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Setelah terjadi reabsorbsi maka 

tubulus akan menghasilkan urin sekunder, zat-zat yang masih diperlukan 
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tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme 

yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. 

 
Gambar 3. Struktur Nefron Pada Ginjal Manusia 

c) Augmentasi 

Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai 

terjadi di tubulus kontortus distal. Dari tubulus-tububulus ginjal, urin akan 

menuju rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran 

ginjal. Urin akan keluar melalui uretra. 

c. Kandungan Urin 

Urin yang normal mengandung bahan-bahan yaitu: air, urea dan amonia yang 

merupakan sisa-sisa pembongkaran protein garam-garam mineral, terutama garam 

dapur (NaCl). Zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin. Zat-zat 

yang berlebihan dalam darah seperti vitamin D, vitamin C, obat-obatan dan hormon. 

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Urin 

Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor 

dalam dan luar dari individu yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut antara lain 

hormon antidiuretik (ADH), hormon insulin, jumlah air yang diminum, dan faktor 

cuaca. 

e. Gangguan Pada Giinjal 

1) Batu Ginjal 

Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi dengan gejala penggumpalan 

batu ginjal karena terjadi stagnasi urin. Biasanya terjadi pada orang yang kurang 

minum sehingga terjadi penggumpalan serta kristalisasi zat-zat yang seharusnya 

dibuang dari ginjal ke luar tubuh. Batu ginjal merupakan batu yang terbentuk dari 

asam urat, kalsium, fosfat, asam oksalat dan lain-lain yang terbentuk di dalam 

ginjal. Terbentuknya batu ginjal bisa disebabkan karena urin terlalu pekat dan 
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kurang minum. Batu ini bisa juga terbentuk di dalam kantung kemih maupun 

ginjal itu sendiri. 

 
Gambar 4. Letak Batu Ginjal 

2) Gagal Ginjal 

Gagal ginjal adalah penyakit yang menyebabkan tidak terbentuknya urin 

(anuria) sehingga apabila sudah akut /parah dapat menyebabkan nefritis, 

pendarahan dan jantung berhenti bekerja / berfungsi secara tiba-tiba. Ginjal 

bisa kehilangan fungsinya sehingga tidak bisa mengeluarkan zat-zat sisa 

metabolisme dari dalam tubuh, bahkan zat-zat yang masih bisa dipergunakan 

tubuh seperti glukosa dan protein bisa ikut keluar tubuh.  

Orang yang menderita kerusakan ginjal secara serius masih bisa 

menyaring darahnya dengan ginjal buatan atau transplantasi ginjal. Proses ini 

disebut cuci darah atau dialisis. Pada dialisis darah dipompa ke dalam saluran 

yang mengandung larutan garam yang mirip dengan plasma darah. Zat sampah 

berdifusi dari saluran yang mengandung darah dan dibersihkan oleh larutan 

garam. Darah bersih yang tertinggal dikembalikan ke dalam vena. Seseorang 

yang hanya mempunyai satu ginjal masih bisa menggunakan ginjal tersebut 

secara normal. Satu ginjal yang sehat dapat mengerjakan pekerjaan dua ginjal. 

 
Gambar 5. Letak Ginjal Cangkokkan Pada Penderita Gagal Ginjal 
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3) Nefritis 

Nefritis terjadi karena infeksi oleh bakteri Streptococcus pada nefron, 

bakteri ini masuk melalui saluran pernafasan yang dibawa oleh darah ke 

ginjal. Akibat infeksi ini, protein dan sel-sel darah akan keluar baersama urin. 

Kadar urea dalam darah menjadi tinggi sehingga penyerapan air terganggu 

akibatnya air akan tertimbun di kaki (kaki penderita bengkak). Penderita 

biasanya mengeluh seperti rasa dingin, demam, sakit kepala, sakit punggung, 

udema (bengkak) pada bagian muka biasanya sekitar mata (kelopak), mual, 

muntah-muntah dan sulit buang air kecil serta air seni menjadi keruh. 

4) Sistis 

Sistis adalah gangguan kelainan pada ginjal manusia yang berupa 

radang pada membran mukosa yang menjadi pelapis kandung kemih. 

5) Diabetes Insipidus 

Diabetes insipidus terjadi karena di dalam tubuh kekurangan hormon 

antidiuretik (ADH) sehingga volume urin yang dihasilkan dapat mencapai 30 

kali dari volume urin normal. Akibatnya penderita menjadi sering buang air 

kecil. 

 
Gambar 6. Ginjal Pada Penderita Diabetes Insipidus 

6) Albuminaria 

Penyakit ini disebabkan oleh kegagalan proses penyaringan protein, 

sehingga urin mengandung protein. 

7) Diabetes Melitus 

Diabetes melitus dapat disebabkan karena kekurangan insulin, 

akibatnya kadar glukosa darah meningkat 

8) Anuria 

Anuria merupakan kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerolus, 

sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita 
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2. Kulit 

Kulit merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan 

tubuh. Selain berfungsi menutupi permukaan tubuh, kulit juga berfungsi sebagai alat 

pengeluaran. Zat sisa yang dikeluarkan melalui kulit adalah air dan garam-garaman. 

Kulit terdiri dari tiga lapisan, yitu lapisan kulit ari (epidermis), lapisan kulit jangat 

(dermis) dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. 

 
Gambar 7. Struktur Pada Kulit Manusia 

a. Kulit Ari (Epidermis) 

Terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan 

tanduk merupakan lapisanya yang terletak paling luar dan terdiri dari sel-sel mati. 

Lapisan ini dapat mengelupas. Lapisan malpighi terletak dibawah lapisan tanduk dan 

terdiri dari sel-sel yang hidup. Lapisan malpighi mengandung pigmen melamin yang 

berfungsi memberi warna pada kulit. Lapisan malpighi berfungsi juga melindungi 

tubuh dari sengatan sinar matahari. 

b. Kulit Janggat (Dermis) 

Kulit janggat merupakan lapisan kulit yang terletak dibawah lapisan kulit ari. 

Di dalam kulit jnggat terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, 

ujungujung saraf dan kantong rambut. Ujung saraf terdiri atas ujung saraf peraba 

untuk mengenali rabaan, ujung saraf peras untuk mengenali tekanan dan ujung saraf 

suhu untuk mengenali suhu. 

c. Jaringan Ikat Bawah Kulit 

Pada jaringan bawah kulit terdapat cadangan lemak. Lemak berfungsi sebagai 

cadangan makanan dan pengendali suhu tubuh agar tetap hangat. 

d. Fungsi Kulit 

Fungsi kulit antara lain sebagai berikut: 
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1) Mengeluarkan keringat;  

2) Pelindung tubuh;  

3) Menyimpan kelebihan lemak;  

4) Mengatur suhu tubuh;  

5) Tempat pembuatan vitamin D dari pro vitamin D dengan bantuan sinar matahari 

yang mengandung ultraviolet. 

 
Gambar 8. Bagian Kulit dan Fungsinya 

e. Proses Pembentukan Keringat 

Bila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, 

pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak 

darah yang mengalir ke daerah tersebut. Pangkal kelenjar keringat berhubungan 

dengan pembuluh darah maka terjadilah penyerapan air, garam dan sedikit urea oleh 

kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang 

merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas 

tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Ketika 

suhu di keliling kita panas maka kulit akan menagtur suhu tubuh dengan banyak 

mengeluarkan keringat dan urin yang dihasilkan lebih sedikit. Sebaliknya ketika suhu 

dingin maka tubuh hanya sedikit memproduksi keringat dan pengeluaran air lebih 

banyak melalui ginjal (urin). 

f. Kelainan Pada Kulit 

Kelainan pada kulit yang banyak dialami oleh para remaja adalah jerawat. Ada 

tiga tipe jerawat, yaitu: a. Komedo b. Jerawat biasa c. Cystic Acne (Jerawat 

Batu/Jerawat Jagung) Jerawat terjadi ketika lubang kecil di permukaan kulit yang 
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disebut pori-pori tersumbat. Tiap pori merupakan pembuka saluran yang disebut 

folikel. Di dalam folikel terdapat rambut dan kelenjar minyak. Secara normal, 

kelenjar minyak membantu melumasi kulit dan menyingkirkan sel kulit mati. 

Namun, ketika kelenjar tersebut menghasilkan minyak yang berlebihan, pori-pori 

menjadi tersumbat oleh penumpukan kotoran dan bakteri. Penyumbatan ini disebut 

sebagai komedo. 

 
Gambar 9. Pembentukan Jerawat 

Banyak jenis obat dan perawatan yang ditawarkan untuk menghilangkan 

jerawat. Namun, sesungguhnya alam sudah menyediakan aneka tanaman yang 

mampu menghilangkan jerawat. Tanaman-tanaman itu antara lain tomat, jeruk nipis, 

belimbing wuluh, mentimun, dan temulawak. Adapun beberapa cara untuk mencegah 

terjadinya kelainan pada kulit. Kulit perlu mendapat perawatan yang tepat agar 

senantiasa sehat yaitu:  

1) Makan makanan yang mengandung nutrisi.  

2) Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.  

3) Berolahraga dengan teratur.  

4) Mandi untuk membersihkan badan. 

g. Lapisan Pada Kulit 

1) Lapisan epidermis kulit  

2) Lapisan germinatif Lapisan yang paling bawah pada epidermis. Sel-sel lapisan 

germinatif merupakan sel yang aktif membagi. Hasil pembagian sel-sel 

germanitif ini akan tersesar keluar ke arah permukaan di atas lapisan germinatif. 

Lapisan yang keluar ini merupakan lapisan granul.  

3) Lapisan granul Lapisan ini berada di atas lapisan germinatif. Sel-sel lapisan 

germinatif mempunyai banyak granul. Granul ini terdiri daripada keratin, keratin 

merupakan bahan keras berprotein.  
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4) Lapisan jernih Lapisan ini berada di atas lapisan granul. Sel-sel lapisan granul 

merupakan selsel yang sukar diwarnakan. Bentuk sel-sel jernih ini juga, akan 

semakin pipih apabila menjauhi bekalan darah. Sel-sel ini akan mati apabila 

bekalan darah tidak diterima atau tidak mencukupi.  

5) Lapisan dermis kulit Lapisan dermis merupakan lapisan yang mempunyai 

bekalan darah atau kapilari darah. Lapisan ini juga menempatkan reseptor-

reseptor tertentu. Terdapat juga otot-otot dan kelenjar tertentu berfungsi untuk 

pengaturan homeostasis. Pada dermis terdapat akar rambut. 

h. Reseptor 

Reseptor yang terdapat dalam dermis yaitu: a 

1) reseptor sentuhan;  

2) reseptor suhu atau termoreseptor; 

3) reseptor tekanan. 

i. Kelenjar yang Terdapat Dalam Dermis 

1) kelenjar peluh;  

2) kelenjar sebum. 

3. Hati 

Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, terletak di dalam rongga 

perut sebelah kanan, dibawah diafragma. Pada orang dewasa berat hati mencapai 2 kg. 

Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat, termasuk racun. Seperti hati 

menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea yang bersifat racun. 

Hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu 

yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu (bilirubin).  

Bilirubin adalah produk utama dari penguraian sel darah merah yang tua. Bilirubin 

disaring dari darah oleh hati, dan dikeluarkan pada cairan empedu. Sebagaimana hati 

menjadi semakin rusak, bilirubin total akan meningkat. Sebagian dari bilirubin total 

termetabolisme, dan bagian ini disebut sebagai bilirubin langsung. Bila bilirubin 

langsung adalah rendah sementara bilirubin total tinggi, hal ini menunjukkan kerusakan 

pada hati atau pada saluran cairan empedu dalam hati.  

Bilirubin mengandung bahan pewarna, yang memberi warna pada kotoran (feses). 

Bila tingkatnya sangat tinggi, kulit dan mata dapat menjadi kuning, yang mengakibatkan 

gejala ikterus. Albumin adalah protein yang mengalir dalam darah. Albumin dibuat oleh 

hati dan dikeluarkan pada darah. 

1) Fungsi Hati 



179 

 

 

Adapun fungsi hati bagi tubuh sebagai berikut: 

a) sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen  

b) menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit  

c) mengatur kadar gula dalam darah  

d) sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A  

e) menghasilkan empedu yang berguna untuk mengemulsikan lemak  

f) menguraikan molekul hemoglobin tua g. menghilangkan hormon-hormon 

berlebihan 

g) membentuk protein tertentu dan merombaknya  

h) pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol. 

2) Gangguan Hati 

Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati. Penyebab penyakit hepatitis 

yang utama adalah virus. Virus hepatitis yang sudah ditemukan sudah cukup banyak 

dan digolongkan. Beberapa jenis hepatitis yang saat ini harus diwaspadai adalah:  

a) hepatitis A yang disebabkan oleh Virus Hepatitis A (VHA), penyakit ini menular 

melalui makanan dan minuman.  

b) hepatitis B yang disebabkan oleh Virus Hepatitis B (VHB), penyakit ini dapat 

menular melalui darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, atau dari ibu ke bayi 

yang dilahirkan.  

c) hepatitis C yang disebabkan oleh Virus Hepatitis C (VHC), penyakit ini sama 

dengan hepatitis B yang ditularkan melalui cairan tubuh. 

4. Paru-paru 

Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang 

dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru 

kanan yang memiliki tiga gelambir dan paru-paru kiri memiliki dua gelambir. Paru-paru 

sebenarnya merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput 

yang disebut selaput pleura. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi 

kehidupan manusia karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem 

ekskresi, paruparu berfungsi untuk mengeluarkan karbondioksida (CO2) dan uap air 

(H2O). 
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Gambar 10. Paru-paru 

1) Kelainan Pada Paru-paru 

a) Asma atau sesak nafas, yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan 

saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu atau 

tekanan psikologis.  

b) Kanker paru-paru, yaitu gangguan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan 

merokok. 
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Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Watopute 

Program   : MIA 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas                       : XI 

Kompetensi Dasar  :  

3.9 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ 

pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi 

sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi. 

Alokasi waktu  : 20 menit 

Kelompok   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM EKSKRESI 

PERTEMUAN I 

Jika waktu tidak cukup, dapat dijadikan sebagai tugas luar kelas / tugas di 

rumah 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengerjakan Lembar Kerja Siswa diharapkan: 

1. Siswa dapat mengidentifikasi struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi 

manusia 

2. Siswa dapat menjelaskan  struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi 

manusia 

3.  
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Dalam proses pernapasan terjadi perubahan zat-zat di dalam tubuh (sel) sehingga 

dihasilkan energi (tenaga). Proses ini disebut metabolisme atau oksidasi biologi. Proses ini juga 

menghasilkan zat-zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran 

sisa oksidasi ini dilakukan oleh alat pengeluaran (alat ekskresi). Ekskresi adalah pengeluaran 

sisa metabolisme dari tubuh karena tidak berguna lagi seperti kelebihan garam, air, urea, 

amoniak, gas karbondiaksida. Alat ekskresi dalam tubuh manusia adalah Paru-paru, kulit, ginjal, 

Hati.  

a. Paru-paru pada manusia dan juga sebagian hewan veterbrata berfungsi untuk mengambil 

udara pernafasan sekaligus mengeluarkan zat sisa berupa karbondioksida (CO2) dan uap air 

(H2O).   

b. Hati terletak dalam rongga perut sebelah kanan. Hati mengeluarkan empedu, yaitu sisa 

perombakan sel darah merah yang telah tua, empedu ditampung didalam  kantung empedu 

dan kemudian dikeluarkan pada usus 12 jari (duodenum). Fungsi hati antara lain :  

1. Tempat menyimpan gula dalam bentuk  glikogen ( gula otot)  

2. Mengatur kadar gula dalam darah  

3. Membunuh kuman penyakit dan menawarkan racun  

4. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A  

5. Tempat pembentukan protombin dan fibrinogen yang penting dalam pembekuan darah  

6. Tempat pembentukan urean dari perombakan protein.  

c. Ginjal manusia ada 2 buah terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang didaerah 

pinggang, ginjal kiri lebih tinggi dari ginjal kanan, ginjal berwarna merah keunguan, 

bentuknya seperti biji kacang merah. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah. Zat-zat sisa 

yang terdapat dalam darah seperti air, urea, garam-garam dalam bentuk urine (air seni) 

dalam katung kemih, lalu dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Ginjal terdiri atas 3 bagian: 

1. Kulit ginjal (kortek) : Kortek merupakan lapisan bagian luar. Di dalam kortek tersusun 

berjuta-juta sel nefron (alat penyaringan) yang disebut badan malphigi.Badan malphigi 

terdiri atas glomerulus dan simpai bowmen fungsinya sebagai alat penyaring  darah.  

2. Sumsun ginjal (medula) : terdiri atas beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut 

piramida. Dari piramida ini bermuara saluran pengumpul urine menuju ke rongga ginjal. 
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3. Rongga ginjal (pelpis) : merupakan tempat penampungan urine yang terus menerus 

sebagai hasil penyaringan darah dari glomerulus  Tiga proses kerja ginjal dalam rangka 

pembentukan urine yaitu : 1. Filtrasi (penyaringan darah) 2. Reabsorbsi (penyerapan 

kembali zat yang masih berguna) 3. Augmentasi (pelepasan urine)  

d. Kulit berfungsi mengeluarkan keringat yang terdiri dari air dan garam-garaman. Pengeluaran 

keringat berfungsi mengatur suhu tubuh, jika keringat banyak maka akan terjadi penguapan 

keringat sehingga panguapan itu akan mengambil panas dari sekitar sehingga suhu 

permukaan tubuh menjadi turun. Kulit terdiri atas 3 lapisan :  

1. Lapisan kulit ari (epidermis) bagian ini tersusun atas 2 lapisan yaitu lapisan tanduk dan 

lapisan malphigi  

2. Lapisan kulit jangat (dermis) terdapat kelenjar keringat,pembuluh darah, ujung-ujung 

syaraf, kelenjar minyak, kandung rambut, pigmen kulit. 

3. Jaring pengikat bawah kulit. Lapisan ini banyak terdapat jaringan lemak yang berguna 

sebagai bantalan organ dan pelindung organ dari benturan.Antara kulit dan ginjal 

terdapat kerjasama yang baik dalam pengaturan pengeluaran air. Bila udara panas, kulit 

banyak mengeluarkan keringat sedangkan ginjal sedikit mengeluarkan urine begitu juga 

sebaliknya.   

Fungsi kulit :  

1. Alat pengeluaran keringat  

2. Pelindung tubuh dari pengaruh luar  

3. Sebagai indera pareba  

4. Tempat penyimpan kelebihan lemak   

5. Tempat pembentukan vitamin D  

Petunjuk Mengerjakan 

1) Bacalah pertanyaan dengan seksama. Anda boleh menggunakan kamus dan sarana bantu 

lainnya. 

2) Kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut! 

 

 

 

 



184 

 

 

 

1. Lengkapilah tabel dibawah ini! 

Alat-alat  Ekskresi Zat Yang Diekskresikan 

Paru-paru  

Ginjal   

Kulit    

Hati   

 

2. Tuliskan nama-nama organ yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini! 

 

a. .................................... berfungsi ........................................... 

b. .................................... berfungsi ........................................... 

c. ..................................... berfungsi .......................................... 

d. ...................................... berfungsi ......................................... 

e. ....................................... berfungsi ........................................ 

f. ........................................ berfungsi ....................................... 

3. Tuliskan nama-nama organ dibawah ini! 

 

a. .................................. berfungsi ............................................ 

b. .................................. berfungsi ............................................ 

c. .................................. berfungsi ............................................ 

d. ................................... berfungsi ............................................ 

                                             

 

4. Tulislah bagian-bagian gambar dibawah ini! 

 

a. .................................. berfungsi ............................................ 

b. .................................. berfungsi ............................................ 

c. .................................. berfungsi ............................................ 

d. ................................... berfungsi ............................................ 
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5. Tulislah bagian-bagian gambar dibawah ini! 

 

 

a. ............................. berfungsi 

......................................... 

b. .............................. berfungsi 

........................................ 

c. .............................. berfungsi 

........................................ 

d. ............................ berfungsi ......................................... 

6. Tulislah bagian-bagian gambar dibawah ini! 

 

a. ............................... berfungsi ......................................... 

b. .............................. berfungsi ......................................... 

c. .............................. berfungsi ......................................... 

d. .............................. berfungsi ......................................... 

e. ............................. berfungsi ......................................... 

 

7. Apa hubungan alveolus dan paru-paru? 

 

 

 

 

 

 

 

___________________GOOD LUCK ____________________ 
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Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Watopute 

Program   : MIA 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas                       : XI 

Kompetensi Dasar  :  

3.9 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ 

pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi 

sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi. 

Alokasi waktu  : 20 menit 

Kelompok   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika waktu tidak cukup, dapat dijadikan sebagai tugas luar kelas / tugas di 

rumah 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengerjakan Lembar Kerja Siswa diharapkan: 

1. Siswa dapat menyebutkan mekanisme sistem ekskresi 

2. Siswa dapat menjelaskan mekanisme sistem ekskresik 

3. Siswa dapat menyebutkan gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi 

manusia  

4. Siswa dapat menjelaskan gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi 

manusia  

5.  

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM EKSKRESI 

PERTEMUAN II 
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Ekskresi berarti pengeluaran zat buangan atau zat sisa hasil metabolisme yang berlangsung 

dalam tubuh organisme (makhluk hidup). Alat pengeluaran pada manusia dan vertebrata terdiri 

atas ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Cukup banyak zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam 

tubuh manusia. Zat sisa tersebut tidak dapat dibiarkan mengendap terus menerus di dalam tubuh. 

Jika tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, maka akan menyebabkan bahaya bagi tubuh.  

Urine yang dibuang setiap hari merupakan hasil dari sistem urinaria.Pusat atau organ 

utama dari sistem urinaria adalah ginjal. Fungsi ginjal yaitu Mengekskresikan zat sisa seperti urea, 

asam urat, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun. Mengatur volume plasma dan jumlah 

air dalam tubuh. Menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, yaitu 

membuang jumlah garam yang berlebihan dan menahan garam bila jumlahnya dalam tubuh 

berkurang. Mengatur pH plasma dan cairan tubuh dengan mengekskresikan urin yang bersifat 

basa, tetapi dapat pula mengekskresikan urin yang bersifat asam.  

Kulit pada manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pelindung tubuh, pengatur 

suhu tubuh, peraba, tempat sintesis vitamin D, serta pelindung jaringan di bawahnya. Dalam 

kajian ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme berupa garam dan senyawa 

lainnya dalam bentuk keringat. Kulit manusia tersusun atas dua lapisan jaringan, yaitu 

epidermis dan dermis. Epidermis tersusun atas lapisan sel-sel epitel. Apabila lapisan sel epitel 

paling atas rusak atau mati, akan digantikan oleh sel-sel epitel yang baru. Adapun dermis 

mengandung beberapa jaringan ikat, seperti jaringan lemak. Pada dermis terdapat pula folikel 

rambut. Folikel tersebut menghasilkan rambut. Selain itu, pada dermis terdapat kelenjar minyak 

(glandula sebacea), pembuluh darah, kelenjar keringat, dan ujung-ujung saraf. Sebagai proses 

ekskresi, kelenjar keringat mengeluarkan keringat  sebagai sisa metabolisme. 

Pada sistem pernapasan, paru-paru berfungsi menarik O2 dari atmosfer ke dalam tubuh 

dan mengeluarkan CO2 dari darah ke atmosfer (luar tubuh). Oleh karena itu, paru-parudapat 

dimasukkan ke dalam organ ekskresi karena berfungsi mengeluarkan CO2 dan uap air hasil 

metabolisme sel-sel tubuh. 

Dalam proses ekskresi, hati berfungsi menghasilkan cairan empedu.Cairan empedu 

mengandung beberapa bahan, seperti garam-garam empedu, pigmen empedu (bilirubin), 

kolesterol, mineral, dan air. Bilirubin merupakan hasil perombakan hemoglobin darah yang 

berlangsung di dalam hati. Hemoglobin pada sel-sel darah merah yangrusak akan dipecah 



188 

 

 

menjadi heme dan globin, serta zat besi Globin dan zat besi akan digunakan kembali oleh 

tubuh. Adapun hemin diubah menjadi bilirubin. Di dalam hati, bilirubin tersebut diubah menjadi 

urobilin yang akan diserap kembali oleh usus. Urobilin tersebut akan diekskresikan oleh ginjal 

di dalam urine. Urobilin memberikan warna kuning pada urine,sedangkan bilirubin memberikan 

warna kuning pada feses.  

Alat-alat tubuh yang berfungsi dalam proses ekskresi termasuk dalam sistem ekspresi. 

Sisa metabolisme karbohidrat dan lemak menghasilkan CO2 dan H2O sisa metabolisme protein 

berupa ammonia, NH3, Urea, dan asam urat, contoh alt tubuh manusia yang dapat 

mengekskresikan siswa metabolisme adalah paru-aru, kulit, hati dan ginjal. Ginjal yang tidak 

berfungsi dengan baik menyebabkan proses ekskresi terganggu karena ginjal merupakan salah 

satu organ ekskresi. Ginjal pada manusia dapat mengalami gangguan dan kelainan karena 

serangan bakteri, tumor, abnormalitas, bentuk ginjal atau pembentukan batu ginjal. Kelainan dan 

gangguan fungsi ginjal antara lain: 

1. Nefritis: Kerusakan pada bagian glamerulus ginjal akibat alergi racun kuman disebabkan 

oleh bakteri Strptalococcus. 

2. Batu ginja: Batu ginjal terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, 

saluran ginjal atau kantong kemih. Batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat dan kristal 

kalsium fosfat. 

3. Glikosuria: ditemukannya glukosa pada urin. Adanya glukosa dalam urin menunjukan 

adanya kerusakan pada tabung ginjal. 

Alternatif pengobatan bagi penderita gagal ginjal kronis dengan pencakokan ginjal baru. 

Secara teoritis operas cangkok ginjal cukup sederhana. Ginjal yang rusak diangkat terlebih 

dahulu kemudian ginjal donor ditempatkan didalam rongga perut bagian bawah arteri dan vena. 

Masalah utama pada pencangkokan ginjal adalah penolakan oleh sistem imun.  

Kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan kulit sering kita temukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ada penyakit yang tidak berbahaya dan berbahaya. Gangguan kulit yang 

biasa terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Ringworm adalah sejenis jamur yang menginfeksi kulit. Infeksi ini ditandai dengan 

timbulnya bercak lingkaran di kulit. 

2. Jerawat adalah benjolan-benjolan yang terjadi pada kulit wajah yang timbul akibat terjadinya 

peradangan dari kelenjar unit pilosebaseus dan disertai adanya penyumbatan keratin pada 

kulit, Jerawat terjadi dan dan disertai adanya keratin yang terlepas dan tertumpuk di kulit 

yang menyebabkan tersumbatnya muara kelenjar unit pilosebaseus. 

3. Biduran disebabkan oleh udara dingin, alergi makanan dan alergi bahan kimia. Biduran 

ditandai dengan timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa gatal. Biduran 

dapat berlangsung beberapa jam dan dapat juga berlangsung berhari-hari. 

4. Kudis (scabies) adalah penyakit menular kulit yang disebabkan oleh parasit tungau yang 

gatal. 



189 

 

 

5. Panu adalah salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit panau ditandai 

dengan bercak yang terdapat pada kulit disertai rasa gatal pada saat berkeringat 

6. Penyakit Kurap merupakan suatu penyakit kulit menular yang disebabkan oleh fungi. Gejala 

kurap mulai dapat dikenali ketika terdapat baian kecil yang kasar pada kulit dan dikelilingi 

lingkaran merah muda. 

7. Kanker kulit adalah pertumbuhan sel-sel pada kulit pada taraf abnormal 

8. Eksim atau sering disebut eksema, atau dermatitis adalah peradangan hebat yang 

menyebabkan pembentukan lepuh atau gelembung kecil (vesikel) pada kulit hingga akhirnya 

pecah dan mengeluarkan cairan. 

9. Bisul adalah penyakit kulit berupa benjolan, berwarna merah dan akan membesar. 

10. Campak adalah penyakit kulit menular yang diakibatkan oleh virus dan umumnya 

menginfeksi anak-anak. 

11. Cacar adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster. 

Pernahkah kamu melihat orang sakit paru-paru?Bagaimana kondisi orang tersebut? Apa 

yang menyebabkan orang terkena sakit paru-paru? Penyebab utama yang membuat paru-paru 

tidak berfungsi secara optimal adalah infeksi virus dan bakteri serta polusi udara. Polusi udara 

disebabkan oleh asap pabrik, kendaraan, pembakaran, dan asap rokok. Berikut contoh gangguan 

pada paru-paru : 

1. Asma dikenal dengan bengek yang disebabkan oleh bronkospasme. Asma merupakan 

penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Gejala penyakit ini ditandai dengan 

susah untuk bernapas atau sesak napas. Penyakit ini tidak menular dan bersifat menurun. 

2. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini 

menyerang paruparu sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. TBC dapat 

menyebabkan kematian. 

3. Pneumonia adalah peradangan dari gelembung udara mikroskopik paru-paru yaitu alveolus 

dan saluran udara terkecil yaitu bronkiolus. Penyakit ini menyebabkan oksigen susah masuk 

karena alveolus dipenuhi oleh cairan. 

4. Emfisema disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. 

5. Penyakit bronkitis disebabkan oleh peradangan pada bronkus (saluran yang membawa udara 

menuju paru-paru). 

6. Asbestosis dalah suatu penyakit saluran pernafasan yang di sebabkan oleh menghirup serat-

serat asbes, dimana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas 

7. Paru-paru hitam merupakan akibat dari terhirupnya serbuk batubara dalam jangka waktu 

yang lama. Merokok tidak menyebabkan meningkatnya angka kejadian paru-paru hitam, 

tetapi bisa memberikan efek tambahan yang berbahaya bagi paru-paru. 
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8. Sinusitis adalah infeksi dalam rongga sinus yaitu rongga berisi udara yang    letaknya dalam 

rongga kepala di sekitar hidung. 

9. Pleuritis adalah peradangan pada pleura, yang merupakan, lembab berlapis ganda membran 

yang mengelilingi paru-paru dan garis tulang rusuk. 

10. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru. 

Penyakit hati bisa disebabkan oleh infeksi virus, tidak bekerjanya hati dan empedu. 

Tahukah kamu macam-macam kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan hati? 

Kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan hati misalnya penyakit hepatitis dan kuning. 

1. Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada beberapa 

macam, misalnya virus hepatitis A dan hepatitis B. 

2. Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan 

empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus dua belas jari, sehingga masuk ke dalam darah 

dan warna darah menjadi kuning. 

3. Sirosis adalah suatu kondisi di mana jaringan hati yang normal digantikan oleh jaringan 

parut (fibrosis) yang terbentuk melalui proses bertahap.  

4. Perlemakan hati terjadi bila penimbunan lemak melebihi 5 % dari berat hati atau mengenai 

lebih dari separuh jaringan sel hati. 

5. Kanker hati terjadi apabila sel kanker berkembang pada jaringan hati. Kanker hati yang 

banyak terjadi adalah Hepatocellular carcinoma (HCC). 

6. Kolestasis merupakan keadaan akibat kegagalan memproduksi dan pengeluaran empedu 

 

Petunjuk Mengerjakan 

1. Bacalah pertanyaan dengan seksama. Anda boleh menggunakan kamus dan sarana bantu 

lainnya. 

2. Kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut! 

 

I. Jawablah soal-soal berikut 

1. Jelaskan bagaimana ginjal bekerja! 

2. Di bagian ginjal yang manakah proses penyaringan darah berlangsung ? 

3. Sebutkan zat–zat yang masih diperlukan tubuh ketika terjadi penyaringan pada ginjal 

terjadi ! 

4. Zat apakah yang dihasilkan dari proses penyaringan pada ginjal 

5. Pada proses apakah terbentuk urine skunder 
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6. Zat apa saja yang terdapat pada urin ? 

7. Apa yang terjadi dengan kelenjar keringat saat udara panas maupun saat udara dingin ? 

8. Zat apa saja yang terdapat pada keringat ? 

9. Mengapa paru – paru termasuk alat ekskresi ? 

10. Zat apa yang dihasilkan dalam sistem pernapasan? 

11. Bagaimana mekanisme ekskresi pada hati. 

12. Jelaskan macam-macam kelainan dan gangguan fungsi ginjal. 

13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal ginjal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________GOOD LUCK________________ 
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LAMPIRAN 6 

KISI-KISI UJI COBA SOAL INSTRUMEN 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Watopute     Jumlah Soal : 78 

Kelas/ Semester  : XI/ II        Waktu  : 3 x 45 Menit (3 JP) 

Mata Pelajaran : Biologi      Bentuk Soal : Pilihan Ganda (Multiple Choice) dan Essay 

Kompetensi Dasar  :   

3.9  Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan 

proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem 

ekskresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. 

 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Tes Pilihan Ganda 

No Indikator Hasil 

Belajar 
Indikator Soal Aspek 

Kognitif 

No 

Soal 

Kunci 

Jawaban 
Referensi 

1 Menjelaskan defenisi 

dan macam-macam 

sistem ekskresi 

Menjelaskan pengertian  sistem 

ekskresi  

 

 

 

 

 

 

C2 

1 A Eva Latifah Hanum, dkk (2009) 

2 B Fictor Ferdinand P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 3 E 

Menentukan bahan-bahan yang 

diekskresikan oleh tubuh 

4 D 
Purnomo dkk (2009) 

5 C 

6 B Eva Latifah Hanum, dkk (2009) 

7 C 

8 A Irnaningtyas (2013) 

9 D Eva Latifah Hanum, dkk (2009) 

Mengemukakan organ yang bukan 

termasuk sistem ekskresi manusia 
10 D Irnaningtyas (2013) 

11 D Purnomo, dkk (2009) 

Mengklasifikasikan aktivitas yang 12 B Slamet Prawirohartono (2007) 
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termasuk ekskresi 13 B Renni Diastuti (2009) 

Menginterpretasikan organ ekskresi 

yang membuang zat sisa mengandung 

nitrogen 

14 A Irnaningtyas (2013) 

2 Mendeskripsikan 

fungsi sitem ekskresi 

pada manusia 
Menunjukkan hasil dari ekskresi 

15 E Slamet Prawihartono (2007) 

16 E Renni Diahstuti (2009) 

17 B Endang Sri Lestari (2009) 

18 A Eva Latifah Hanum (2009) 

Membedakan/menyadur  yang bukan 

termasuk fungsi dari sistem ekskresi 

19 B Irnaningtyas (2013) 

20 E 
Fictor Ferdinand P dan Mooekti 

Ariebowo (2009) 

3 Mengidentifikasi 

struktur dan fungsi 

dari organ ginjal 
Menginterpretasikan struktur ginjal 

(nefron) 

21 A Dee Unglaub Silverthorn (2013) 

22 D Purnomo dkk (2009) 

23 A 

Eva Latifah Hanum (2009) 24 C 

25 E 

26 E 
Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah 

(2009) 

Menjelaskan fungsi ginjal 

27 B Syaifuddin (2013) 

28 B Renni Diastuti (2009) 

29 D Fictor Ferdinan P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 30 E 

Menjelaskan fungsi nefron 31 A Campbell (2004) 

Mengklasifikasikan bagian struktur 

ginjal 
32 C 

Ethel Sloane (2003) 
Menunjukkan komponen pada medula 33 A 

Menginterpretasi bagian nefron dan 

fungsinya 
34 B Irnaningtyas (2013) 

4 Menjelaskan tahapan 

proses pembentukan 

urin 

Menampilkan urutan ekskresi pada 

ginjal 
35 E Setiadi (2007) 

Menampilkan hasil proses filtrasi 36 A Slamet Prawirohartono (2007) 
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37 A Renni Diastuti (2009) 

Menerangkan tempat terjadinya 

reabsorbsi 
38 E 

Campbell (2004) 

Menjelaskan tempat terkumpulnya 

urin sekunder 

39 E 

40 B Purnomo dkk (2009) 

Menyimpulkan tempat terjadinya 

proses filtrasi 
41 C 

Dee Unglaub Silverthorn (2013) 

Menentukan zat di dalam urin primer 

42 A Ethel Sloane (2003) 

43 B 
Fictor Ferdinand P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 

Menentukan tempat terjadinya proses 

penambahan zat-zat sisa yang tidak 

dibutuhkan oleh tubuh 

44 D Ethel Sloane (2003) 

Membuktikan penyebab filtrasi 

kedalam glomerulus 
45 B Setiadi (2007) 

Menjelaskan mekanisme yang 

digunakan pada peristiwa reabsorbsi 
46 E 

Irnaningtyas (2013) 

5 Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi proses 

pembentukan urin 
Menentukan faktor yang internal 

mempengaruhi banyak sedikitnya urin 

47 C 

48 C Renni Diastuti (2009) 

49 A 
Fictor Ferdinand P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 

50 E 
Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah 

(2009) 

Menjelaskan karakteristik urin pada 

seseorang yang tinggal pada suhu 

tinggi 

51 C 

Irnaningtyas (2013) 

Menjelaskan faktor yang 

menyebabkan produksi urin meningkat 
52 A 

Menjelaskan mekanisme proses 

pembentukan urin 

53 C Fictor Ferdinand P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 54 A 

6 Menganalisis sifat 

fisik dalam komposisi 

Menunjukkan konstituen abnormal 

pada urin 
55 B Syaifuddin (2013) 
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urin  Menentukan kadar zat tertinggi dalam 

urin 
56 A Irnaningtyas (2013) 

7 Menganalisis 

gangguan atau 

kelainan pada sistem 

ekskresi ginjal  

Memberi contoh penyakit gagal ginjal 

57 D Ethel Sloane (2003) 

58 C Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah 

(2009) 59 E 

Menentukan penyakit akibat 

kekurangan hormon antidiuretik  

60 B 

Irnaningtyas (2013) 

Menjelaskan penyakit albumin 61 D 

Meramalkan kelainan ekskresi yang 

disebabkan protein dalam urin 
62 A Evelyn C. (2009) 

Menyimpulkan hasil tes urin dengan 

tempat kelainan fungsi ginjal 
63 A Ethel Sloane (2013) 

Menerangkan hal-hal yang termasuk 

akibat dari kekurangan hormon insulin 
64 D Irnaningtyas (2013) 

 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Essay 

 

No 

Indikator Hasil Belajar 
Indikator Soal Aspek 

Kognitif 

No 

Soal 
Referensi 

1 Menjelaskan defenisi dan 

macam-macam sistem 

ekskresi serta fungsinya 
Menjelaskan pengertian  sistem ekskresi  

 

 

 

 

 

 

C2 

1 Fictor Ferdinand P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 

2 
Renni Diastuti (2009) 

3 

Menjelaskan fungsi sistem ekskresi 4 Fictor Ferdinand P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 2 Mengidentifikasi struktur dan 

fungsi dari organ ekskresi 

Menjelaskan organ-organ ekskresi 5 

Menjelaskan fungsi organ ekskresi 
6 

Renni Diastuti (2009) 
7 

4 Menjelaskan tahapan proses 

pembentukan urin 

menjelaskan urutan ekskresi pada ginjal 8 Fictor Ferdinand P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 

Merangkum hasil proses filtrasi 9 Purnomo dkk (2009) 

 Menjelaskan terjadinya reabsorbsi 10 
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5 Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses 

pembentukan urin 

Mejelaskan faktor yang mempengaruhi 

banyak sedikitnya urin 
11 

 

 

Fictor Ferdinand P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 
Menjelaskan karakteristik urin  12 

Menjelaskan karakteristik keringat 13 

7 Menganalisis gangguan atau 

kelainan pada sistem ekskresi 

menjelaskan penyakit yang terjadi pada 

alat ekskresi 

14 
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LAMPIRAN 7 

SOAL UJI INSTRUMEN 

Mata Pelajaran: Biologi                Nama : ____________________ 

Materi  : Sistem Ekskresi               Kelas : ____________________ 

Waktu  : 3 x 45 menit                TTD : ___________________ 

Petunjuk Umum. 

1. Tulis identitas anda (Nama, Kelas, TTD) pada tempat yang tersedia. 

2. Bacalah baik-baik sebelum menjawab  

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dan berilah tanda silang (x) pada jawaban 

yang benar! 

 

1. Sistem ekskresi merupakan mekanisme 

utama homeostasis karena . . . . 

a. Sistem ekskresi dapat membuang 

sisa metabolisme sekaligus 

mengatur keseimbangan cairan 

tubuh  

b. Sistem ekskresi dapat 

mengeluarkan ion-ion tertentu 

sesuai dengan kebutuhan tubuh  

c. Sistem ekskresi mampu 

mengeluarkan sisa metabolisme 

melalui urine  

d. Sistem ekskresi mampu 

mengeluarkan sisa metabolisme 

melalui paru-paru dan kulit  

e. Sistem ekskresi dapat 

menghasilkan zat-zat yang masih 

dibutuhkan tubuh 

2. Proses pengeluaran zat-zat sisa 

metabolisme yang sudah tidak 

digunakan lagi oleh sel-sel dan darah, 

dikeluarkan oleh tubuh bersama urine, 

keringat, dan pernapasan. Proses 

pengeluaran ini disebut ....  

a. Sekresi  

b. Ekskresi   

c. Respirasi   

d. Defekasi   

e. katabolisme  

3. Proses pengeluaran oleh sel atau 

kelenjar yang menghasilkan cairan 

yang masih diperlukan tubuh disebut 

....  

a. Defekasi   

b. Inspirasi   

c. Filtrasi   

d. ekskresi   

e. sekresi  

4. Proses berikut yang termasuk ekskresi 

yaitu . . . .  

a. Pembentukan glikogen dalam hati  

b. Pelepasan insulin dari pankreas  

c. Pelepasan saliva dari glandula 

salivales   

d. Keluarnya karbon dioksida dari 

paru-paru  

e. Keluarnya feses dari anus 

5. Zat sisa yang dikeluarkan saat 

melakukan pernapasan yaitu . . . 

a. Urea dan panas   

b. Uap air dan urea   

c. Uap air dan karbon dioksida  

d. Karbon dioksida dan urea  

e. Uap air dan panas 

6. Hati pada manusia dikatakan sebagai 

salah satu organ ekskresi, karena . . . .  

a. mampu mengubah sisa 

metabolisme protein menjadi urea 

dan mengubah bilirubin menjadi 

urobilin  

b. Mampu mengubah sisa 

metabolisme protein menjadi asam 



198 

 

amino dan mengubah bilirubin 

menjadi urobilin  

c. Mampu mengubah sisa 

metabolisme karbohidrat dan lemak 

menjadi CO2 dan air  

d. Mampu mengubah sisa 

metabolisme karbohidrat dan lemak 

menjadi panas  

e. Mampu membuang garam-garam 

mineral dan sampah metabolisme 

nitrogen 

7. Sisa metabolisme protein berupa NH3 

harus segera dinetralisasi dengan cara . 

. . .  

a. Diikat asam amino sitrulin dan 

CO2 menjadi ornitin  

b. Diikat asam amino ornitin dan CO2 

menjadi sitrulin  

c. Diikat asam amino arginin dan 

CO2 menjadi sitrulin  

d. Diikat asam amino arginin dan 

CO2 menjadi ornitin  

e. Diikat asam amino sitrulin dan 

CO2 menjadi urea 

8. Pernyataan yang menggambarkan 

bahan-bahan yang diekskresi dari 

tubuh adalah... 

a. Yang tidak dapat digunakan oleh 

sel tubuh 

b. Bahan-bahan yang beracun yang 

berbentuk selama proses 

pencernaan 

c. Yang terlalu banyak masuk 

kedalam tuubuh 

d. Bahan-bahan bahaya yang 

dihasilkan sel 

e. Bahan-bahan organik yang 

dihasilkan reaksi kimia  

9. Pada paru-paru terjadi proses 

pelepasan H+ dari asam karbonat. 

Karena bersifat racun, H+ harus segera 

diikat oleh . . . .  

a. CO2  

b. H2CO3   

c. Cl–    

d. Hb    

e. HCO3– 

10. Berikut adalah organ ekskresi pada 

manusia kecuali... 

a. Hati 

b. Kulit 

c. Ginjal 

d. Anus 

e. Paru-paru 

11. Organ berikut yang tidak melakukan 

aktivitas ekskresi yaitu . . . .  

a. Kulit   

b. Ginjal   

c. Paru-paru   

d. Pankreas   

e. Hepar 

12. Berikut ini adalah beberapa aktivitas 

pengeluaran zat yang dilakukan oleh 

manusia: 

1) Buang air besar 

2) Buang air kecil 

3) Berkeringat 

4) Meludah  

5) Bernafas 

Aktivitas manakah yang tidak 

termasuk ekskresi? 

a. 1, 2 

b. 1, 4 

c. 1, 2, 3 

d. 1, 2, 3, 4 

e. 1, 2, 3, 4, 5 

13. Perhatikan beberapa organ tubuh 

manusia dibawah ini! 

1) Paru-paru 

2) Jantung 

3) Ginjal 

4) Lambung limpa 

Di antara organ tersebut yang 

berfungsi sebagai alat ekskresi adalah 

....  

a. 1 dan 2  

b. 1 dan 3   

c. 2 dan 4  

d. 3 dan 5   

e. 2 dan 5 

14. Sistem ekskresi manusia terdiri atas 

organ: 

1. Ginjal 

2. Par-paru 

3. Kulit 

4. Hati 

Organ yang membuang zat sisa 

mengandung nitrogen adalah... 
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a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. Semua jawaban benar 

15. Ekskresi mengeluarkan zat berupa... 

a. Feses, hormon, dan keringat 

b. Horon, keringat dan O2 

c. Enzim, air mata dan empedu 

d. Air mata, enzim dan feses 

e. Keringat, urin dan CO2 

16. Hati merupakan salah satu alat eksresi 

yang menghasilkan zat sisa ....  

a. Gas CO2   

b. Asam urat   

c. Kolesterol  

d. Bilirubin  

e. Amoniak 

17. Hasil ekskresi di bawah ini yang benar 

adalah ....  

a. Enzim       

b. Keringat      

c. Hcl lambung       

d. Saliva         

e. Hormon  

18. Selain sebagai organ sekresi, hati juga 

berfungsi sebagai organ ekskresi. 

Sebagai organ ekskresi, hati 

melakukan proses . . . .  

a. Menghasilkan empedu dan 

merombak protein  

b. Mengubah NH3 menjadi urea dan 

merombak sel darah merah yang 

telah tua  

c. Merombak sel darah merah dan 

menghasilkan empedu  

d. Mencerna protein, lemak, dan 

karbohidrat  

e. Menyimpan vitamin dan mengubah 

NH3 menjadi urea 

19. Berikut adalah fungsi dari sistem 

ekskresi kecuali... 

a. Menurunkan kadar metabolit dalam 

tubuh agar tidak menyebabkan 

penimbunan 

b. Mencerna molekul makanan 

menjadi lebih sederhana  

c. Menjaga keseimbangan cairan di 

dalam tubuh 

d. Melindungi sel-sel tubuh dari zat-

zat bersifat racun  

e. Membantu mempertahankan suhu 

tubuh 

20. Kulit kita berperan sebagai berikut, 

kecuali ....  

a. Perasa dan peraba    

b. Menjaga suhu   

c. Proteksi (pelindung)  

d. Ekskresi   

e. Respirasi  

21. Satuan struktural dan fungsional 

terkecil ginjal disebut... 

a. Nefron 

b. Neuron 

c. Tubulus 

d. Badan malpighi 

e. Glomerulus 

22.  
 

 

 

 

Perhatikan gambar nefron di atas. 

Bagian yang berlabel X yaitu . . . .  

a. Tubulus kolektivus, berisi urine 

sebenarnya  

b. Tubulus kontortus distal, berisi 

urine sekunder  

c. Lengkung henle, berisi urine 

primer  

d. Tubulus kontortus proksimal, berisi 

urine primer  

e. Kapsul bowman, terjadi proses 

filtrasi 

23. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Glomerulus dari suatu nefron terletak 

pada nomor . . . .  

a. 1        b. 2       c. 3    d. 4      e. 5 

24. Perhatikan gambar dibawah ini! 
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Urine yang telah terkumpul pada 

duktus pengumpul, selanjutnya 

menuju ke nomor . . . .  

a. 1        b. 2  c. 3  d. 4  e. 5 

25. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Pembentukan urine primer melalui 

proses filtrasi, terjadi pada nomor . . . .  

a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  e. 5 

26. Ginjal mempunyai jutaan nefron yang 

terletak di bagian ....  

a. Korteks     c. Piramida ginjal       

b. Medulla    d. Badan malpighi     

e.   Korteks dan medula  

27. Ginjal merupakan alat ekskresi sebagai 

alat penyaring... 

a. Urin 

b. Plasma darah 

c. Darah 

d. Cairan tubuh 

e. Cairan limpa 

28. Hasil pemeriksaan laboratorium, 

menunjukkan bahwa urine 

mengandung protein. Fakta ini terjadi 

sebagai akibat gangguan fungsi ....  

a. Nefron    

b. Glomerulus    

c. Tubulus kontortus   

d. Kapsul bowman   

e. Hormon antidiuretika 

29. Fungsi glomerulus dan kapsula 

Bowman dalam proses pembentukan 

urine  adalah ....  

a. Reabsorpsi air ke dalam darah 

  

b. Menghilangkan amonia dari tubuh  

c. Reabsorpsi garam dan asam amino  

d. Menyaring darah dan menangkap 

filtrat  

e. Mengkonsentratkan urine  

30. Organ tubuh yang mempunyai fungsi 

filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi 

adalah ....  

a. Hati    

b. Kulit    

c. Paru-paru    

d. Usus halus   

e. Ginjal 

31. Fungsi utama nefron adalah... 

a. Mencegah sel-sel darah guna 

membentuk buangan nitrogen 

b. Membentuk urea dari produk-

produk buangan hasil metabolisme 

protein 

c. Mengatur komposisi kimia darah 

d. Menyerap makanan yang dicernah 

dari dalam usus halus 

e. Mengumpulkan urin setelah 

mengalir melalui uretra  

32. Berikut ini adalah bagian dari struktur 

ginjal. 

1) Lobus ginjal 

2) Hilus  

3) Sinus ginjal 

4) Parenkim ginjal 

Jaringan yang termasuk dalam 

parenkim ginjal adalah... 

a. Korteks 

b. Medulla 

c. Korteks dan medula 

d. Glomerulus 

e. Tubulus kontortus proksimal 

33. Medula tersusun dari masa-masa 

triangular yang disebut... 

a. Piramida ginjal 

b. Pelvis ginjal 

c. Kapsula bowman 

d. Glomerulus  

e. Hilus  

34. Bagian ini adalah bagian nefron, yang 

sesuai dengan fungsinya adalah... 

a.  Arteriola 

aferen 

Membawa 

darah dari 

glomerulus 

b.  Glomerulus Menyaring 
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plasma darah 

bebas protein 

dalam kapsul 

bowman 

c.  Kapsul 

bowman 

Mengatur 

tingkat 

osmotik  darah 

d.  Lengkung 

henle 

Membawa 

darah ke 

glomerulus 

e.  Tubulus 

kontortus 

proksimal 

Memberiikan 

darah untuk 

jaringan ginjal 

 

35. Urutan pembentukan urin yang terjadi 

didalam ginjal adalah... 

a. Filtrasi-augmentasi-reabsorbsi 

b. Augmentasi-fitrasi-reabsorbsi 

c. Augmentasi-reabsorbsi-filtrasi 

d. Reabsorbsi-filltrasi-augmentasi 

e. Filtrasi-rabsorbsi-augmentasi 

 

36. Hasil proses filtrasi pada ginjal adalah ... 

a. Urin primer 

b. Urin sekunder 

c. Urin sesungguhnya 

d. Keringat 

e. CO2 

 

37. Urine primer dibentuk di dalam ....  

a. Glomerulus    

b. Tubulus kontortus proksimal   

c. Tubulus kontortus distal  

d. Lengkung henle   

e. Kapsul bowman  

 

38. Reabsorbsi zat-zat yang masih berguna 

berlangsung di dalam... 

1. Glomerulus dan nefron 

2. Kapsula bowmkan dan glomerulus 

3. Nefron dan lengkung henle 

4. Tubulus distal dan nefron 

5. Tubulus proksimal dan lengkung 

henle 

 

39. Pada proses augmentasi terbentuk urin 

sesungguhnya dan dikumpulkan pada  

a. Tubulus kontortus distal ke pelvis 

renalis 

b. Tubulus kontortus proksimal ke 

tubulus kontortus distal  

c. Tubulus kontortus distal ke 

kantung kemih 

d. Tubulus pengumooul ke uterus 

e. Tubulus pengumpul ke pelvis 

renalis  

40. Tempat penampungan urine sebelum 

dieksresikan yaitu . . . .  

a. Ginjal   

b. Kantong urinaria  

c. Kantong empedu  

d. Kelenjar keringat   

e. Kapsul bowman 

41. Proses filtrasi plasma darah, 

merupakan tahap awal dalam 

pembentukan urin yang terjadi pada 

ginjal bagian... 

a. Medula ginjal 

b. Lengkung henle 

c. Glomerulus 

d. Tubulus kontortus proksimal 

e. Kapsula bowman 

42. Didalam filtral glomerulus atau urin 

primer tidak ditemukan zat... 

a. Protein 

b. Glukosa 

c. Asam amino 

d. Ion natrium  

e. Urea 

43. Sisa metabolisme protein yang 

dikeluarkan oleh tubuh melalui urine 

adalah ....  

a. Asam nitrat    

b. Urea       

c. Asam amino       

d. Molekul protein      

e. Asam nitrit  

44. Pada salah satu proses pembentukan 

urin, terjadi prose penambahan zat-zat 

sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh 

misalnya urea. Proses ituu berlangsung 

didalam.... 

a. Glomerulus 

b. Kapsula bowman 

c. Lengkung henle 

d. Tubulus Kontortus Proksimal 

e. Tubulus kontortus dista 
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45. Filtrasi ke dalam kapsula bowman 

ginjal terjadi karena... 

a. Tekanan osmosis mendorong 

plasma keluar dari glomerulus 

b. Tekkanan didalam darah lebih 

tinggi dari pada tekanan cairan 

tubulus 

c. Tekanan osmosis menarik darah 

keluar dari glomerulus 

d. Kapsula bowman bertindak sebagai 

filter 

e. Pembentukan urin 

46. Didalam tubulus kontortus proksimal 

terjadi peristiwa reabsorbsi yaitu 

penyerapan kembali zat yang masih 

dapat digunakan oleh tubuh, misalnya 

glukosa dan asam amino meallui 

mekanisme... 

a. Transpor aktif 

b. Transpor pasif 

c. Difusi 

d. Osmosis 

e. Difusi terfasilitasi 

47. Yang termasuk faktor internal yang 

mempengaruhi proses pembentukan 

urin adalah... 

a. Hormon ADH, hormon insulin dan 

suhu lingkungan 

b. Suhu lingkungan, jumlah air yang 

diminum dan suhu lingkungan 

c. Hormon ADH, hormon insulin, dan 

sistem renin-angiotensin-aldosteron 

d. Jumlah air yang diminum, hormon 

ADH dan hormon insulin 

e. Suhu lingkungan, alkohol dan 

hormon insulin  

48. Pengeluaran keringat pada tubuh 

manusia dipengaruhi oleh faktor di 

bawah ini, kecuali ....  

a. Emosi   

b. Aktivitas tubuh   

c. Rangsangan saraf   

d. Suhu     

e. Umur  

49. Hal berikut dapat mempengaruhi 

pengeluaran urine, kecuali ....  

a. Senyum   

b. Ketakutan   

c. Kedinginan    

d. Gugup   

e. Berkeringat  

50. Zat-zat diuretika seperti kopi dan 

alkohol dapat meningkatkan volume 

urin karena ....  

a. Meningkatkan sekresi ADH   

b. Memacu kerja ADH  

c. Menghambat reabsorpsi air   

d. Memacu filtrasi di kapsul Bowman  

e. Menghambat reabsorpsi Na+  

51. Efek yang terjadi jika seseorang berada 

dilingkungan pegunungan yang dingin 

adalah... 

a. Banyak mengeluarkan urin dan 

keringat 

b. Sedikit mengeluarkan urin dan 

keringat 

c. Banyak menngeluarkan urin dan 

sedikit keringat 

d. Sedikit mengeluarkan urin dan 

banyak keringat 

e. Urin dan keringat banyak 

mengandung garam 

52. Produksi urin meningkat jika... 

a. Banyak minum, sekresi ADH 

sedikit dan reabsorbsi tubulus 

terhadap air berkurang 

b. Banyak minum, sekresi ADH 

banyak, dan reabsorbsi tubulus 

terhadap garam meningkat 

c. Banyak keringat, sekresi ADH 

banyak, dan reabsorbsi tubulus 

terhhadap gula sedikit 

d. Sedikit berkeringat, sekresi ADH 

banyak dan reabsorbsi tubulus 

terhadap air berkurang 

e. Banyak minum, hormon insulin 

meningkat, dan reabsorbsi tubulus 

terhadap glukosa meningkat 

53. Perhatikan gambar nefron berikut! 
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Bagian yang akan menyerap kembali 

unsur yang masih berguna, kemudian 

dihasilkan urine sekunder adalah yang 

bernomor ....  

a. 1, 2, 3          b. 1, 3, 6     c. 2, 3, 5  

b. 3, 4, 6     e. 4, 5, 6 

54. Proses berikut yang tidak terjadi di 

nefron dan tubulus kolektivus adalah 

....  

a. Filtrasi    

b. Eliminasi urea dari tubuh   

c. Reabsorbsi nutrien   

d. Augmentasi    

e. Konsentrasi urine 

55. Urin normal tidak mengandung... 

a. Albumin dan asam hipurat 

b. Glukosa dan albumin 

c. Asam hipurat dan badan keton 

d. Badan dan albumin\ 

e. Amonia dan ion natrium 

56. Didalam urin zat kadarnya tinggi 

adalah... 

a. Urea 

b. Garam 

c. Gula 

d. Protein 

e. Vitamin  

57. Orang yang memiliki kelainan yang 

ditandai dengan kegagalan ginjal 

dalam memproduksi urin adalah... 

a. Poliuria 

b. Oligouria 

c. Albuminuria 

d. Gagal ginjal  

e. Nefritis  

58. Pada kasus pencangkokan ginjal, donor 

yang paling tinggi keberhasilannya 

berasal dari ....  

a. Saudara sepupu   

b. Saudara perempuan    

c. Orang tua  

d. Orang yang tak dikenal   

e. Nenek 

59. Kelainan pada ginjal dapat 

mengakibatkan penimbunan air ke kaki 

karena reabsorpsi air terganggu. 

Kelainan yang dimaksud adalah ....  

a. Oedema        

b. Glikosuria      

c. Albuminaria       

d. Diabetes insipidus         

e. Nefritis  

60. Kekurangan hormon antidiuretik 

menimbulkan penyakit... 

a. Diabetes melitus 

b. Diabetes insipidus 

c. Albminuria 

d. Nefritis 

e. Uremia  

61. Albumin adalah suatu gangguan ginjal 

yang ditandai oleh... 

a. Dalam urin terdapat glukosa 

b. Urin yang keluar terlalu banyak 

c. Urin yang keluar mengandung 

ureum 

d. Dalam urin terdapat protein 

e. Dalam urin terdapat zat yang 

membahayakan 

62. Jika urin mengandung protein, 

kemungkinan terjadi kelainan pada 

bagian... 

a. Kapsula bowaman 

b. Tubulus proksimal 

c. Lengkung henle 

d. Tubulus distal 

e. Tubulus kolektivus 

63. Berdasarkan hasil tes, ternyata urin pak 

bakir mengandung glukosa. Pada 

proses apakah terjadinya proses 

kelainan tersebut? 

a. Filtrasi 

b. Augmentasi 

c. Reabsorbsi 

d. Defakasi 

e. Sekresi   

64. Ibu ratna mengalami penyakit diabetes 

melitus, dokter mengatakan bahwa 

pada pangkreas sedikit menghasilkan 

insulin. Manakah yang bukan termasuk 

akibat kekurangan hormon insulin? 

a. Kadar gula dalam darah tinggi 

b. Menderita diabetes militus 

c. Penyerapan air ditubulus distal 

menurun 

d. Jumlah urin menurun 

e. Sering mengeluarkan urin 
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I. Jawablah Soal-soal Berikut! 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan ekskresi?  

2. Apakah yang dimakud dengan defekasi?  

3. Apakah yang dimakud dengan sekresi  

4. Jelaskan, fungsi sistem ekskresi pada manusia! 

5. Apa saja organ-organ ekskresi pada manusia? Jelaskan mengapa termasuk sistem 

ekskresi! 

6. Apakah arti pokok keringat bagi tubuh kita? 

7. Sebutkan fungsi hati, paru-paru, ginjal dan  kulit sebagai alat eksresi! 

8. Pada proses pembentukan urine, terdapat tiga tahap pembentukannya. Jelaskan ketiga 

tahap tersebut! 

9. Pada saat filtrasi senyawa apa saja yang akan tersaring? 

10. Mengapa urine primer masih perlu direabsorpsi? Jelaskan!  

11. Jelaskan faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya urin! 

12. Mengapa bila kita buang air seni, urine tampak berwarna kuning? 

13. Mengapa keringat kita terasa asin?  

14. Jelaskan 3 kelainan yang terjadi pada ginjal sebagai alat ekskresi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~SELAMAT BERPIKIR~~~~~~~~~~~~~~~ 
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LAMPIRAN 8 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI INSTRUMEN 

I. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda 

1. A 

2. B 

3. E 

4. D 

5. C 

6. B 

7. C 

8. A 

9. D 

10. D 

11. D 

12. B 

13. B 

14. A 

15. E 

16. E 

17. B 

18. A 

19. B 

20. E 

21. A 

22. D 

23. A 

24. C 

25. E 

26. E 

27. B 

28. B 

29. D 

30. E 

31. A 

32. C 

33. A 

34. B 

35. E 

36. A 

37. A 

38. E 

39. E 

40. B 

41. C 

42. A 

43. B 

44. D 

45. B 

46. E 

47. C 

48. C 

49. A 

50. E 

51. C 

52. A 

53. C 

54. A 

55. B 

56. A 

57. D 

58. C 

59. E 

60. B 

61. D 

62. A 

63. A 

64. D 
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II. Kunci Jawaban Soal Esay  

1. Ekskresi adalah pengeluaran limbah hasil metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh 

seperti karbondioksida (CO2), uap air, urea, amonia dan keringat. 

2. Defekasi adalah Proses pengeluaran zat sisa/pengosongan usus dan mengeluarkan feses. 

3. Sekresi adalah proses pengeluaran substansi kimia berbentuk lendir (enzim dan hormon) 

oleh sel dan kelenjar. 

4. Fungsi sistem ekskresi pada manusia yaitu sebagai pengeluaran zat yang tidak berguna 

yang dapat menjadi racun bagi tubuh. 

5. Organ ekskresi pada manusia yaitu kulit, hati, paru-paru dan ginjal. Organ-organ tersebut 

termasuk organ ekskresi karena kulit mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa keringat, 

hati mengeluarkan getah empedu  zat sisa dari perombakkan sel darah merah yang telah 

rusak dan dihancurkan didalam limpa, paru-paru mengeluarkan gas-gas sisa proses 

pernapasan yaitu gas CO2 (karbondioksida) dan H2O (uap air), dan ginjal mengeluarkan 

urin. 

6. Arti pokok keringat bagi tubuh adalah keringat merupakan metabolisme yang dikeluarkan 

melalui kulit pada saat ginjal tidak mengeluarkan urin. Hal itu disebabkan karena ginjal 

dan kulit saling bekerja sama dalam tubuh. Saat cuaca dingin maka urin lebih banayak 

keluar karena kulit tidak bisa mengeluarkan keringat saat suhu dingin dan sebaliknya 

pada musim panas kulit lebih banyak mengeluarkan keringat. 

7. a. fungsi hati sebagai alat ekskresi adalah tempat pembongkaran sel darah merah yang 

sudah tua, sebagai penawar racun dan obat-obatan, menyimpan gula dalam bentuk 

glikogen  

b. fungsi paru-paru sebagai alat ekskresi adalah mensekresikan karbondioksida dan uap 

air, respirasi, dan mengendalikan pH darah 

c. Fungsi ginjal sebagai alat ekskresi yaitu menyaring darah, menjaga keseimbangan pH 

darah dan menjaga kadar mineral dan air dalam darah 

d. fungsi kulit sebagai alat ekskresi adalah mengatur penguapan, menjaga suhu tubuh, 

mengeluarkan keringat. 

8. Tiga tahap pembentukan urin yaitu: 

a. Filtrasi (penyaringan darah). 

Bagian pertama dalam proses pembentuka urin adalah filtrasi yaitu proses 

penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racunn 

bagi tubuh. Filtrasi terjadi dibadan malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula 
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bowman. Glomerulus menyaring garam, glukosa, asam amino, urea dan limbah 

lainnya untuk melewati kapsula bowman. Hasil filtrasi ini disebut urin primer. 

b. Reabsorbsi (penyerapan kembali) 

Setelah cairan melewa proses filtrasi dan menghasilkan urin primer diserap kembali 

(reabsorbsi) sebelum dikeluarkan oleh tubuh, yan terjadi di tubulus proksimal, 

lengkung henle, tubulus distal dan tubulus pengumpul, cairan yang diserap kembali 

adalah air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya yang masih bermanfaat 

diserap kembali kealiran darah dikapiler mengelilingi tubulus. Hasil dari reabsorbsi 

disebut urin sekunder. 

c. Augmentasi  

Augmentasi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh 

dalam bentuk urin atau urin sesungguhnya yang mengandung air, garam, urea, 

amonium, dan asam urat. 

9. Senyawa yang disaring pada saat proses filtrasi adalah Air, glukosa, asam amino, garam, 

urea, dan amonia. 

10. Urin primer masi perlu direabsorbsi karena didalam urin primer masih terdapat zat-zat 

yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino. 

11. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya urin yaitu: 

a. Jumlah air yang diminum. Bila seseorang banyak minum maka konsentrasi protein 

darah akan turun, hal ini menyebabkan tekanan koloid protein menurun sehingga 

tekanan filtrasi kurang efektif. Dan menyebabkan urin banyak, sebaliknya sedikit air 

yang diminum maka urin yang dihasilkan sedikit. 

b. Stimulus saraf renalis akan menyebabkan menyempitnya aretriole aferen. Akibatnya 

aliran darah keglomerulus berkurang, tekanan darah juga berkurang sehingga filtrasi 

kurang efektif. Sehingga mengakibatkan jumlah urin sedikit, sebaliknya jumlah urin 

banyak apabila aliran darah ke glomerulus neningkat dan tekanan darah juga 

meningkat. 

c. Hormon ADH. Hormon ini mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus, bila 

kadarnya lebih penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat sehingga urin yang 

terbentuk menurun. Sebaliknya jika ADH dalam darah kurang maka penyerapan air 

kurang menghasilkan banyak urin. 

d. Suhu lingkungan. Ketika suhu panas dan banyak mengeluarkan keringat konsentrasi 

air dalam darah turun mengakibatkan sekresi ADH meningkat sehingga urin yng 
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dihasilkan sedikit. Sebaliknya jika suhu udara dingain konsentrasi air dalam darah 

naik sehingga menghalangi sekresi ADH maka produksi urin banyak. 

e. Minum alkohol dan kafein. Alkohol dapat menghambat pembentkan hormon ADH. 

Sehingga seseorang yang banyak minum alkohol dan kafein maka jumlah air 

kencingnya akan meningkat. 

f. Gejolak emosi dan stres. Jika seseorang mengalami stres biasanya tekanan darahnya 

akan meningkat sehingga banyak darah menuju ginjal. Selain itu pada saat orang 

berada dalam kondisi emosi maka kandung kemih akan berkontraksi dengan demikian 

maka timbullah hasrat buang air kecil. 

12. Air seni atau urin yang berwarna kuning disebabkan oleh zat kimia urobilin yaitu limbah 

dari tubuh manusia atau sel darah merah yang sudah mati didalam hati, dalam proses 

peroombakannya hemoglobin (hb) dipecah menjadi zat besi (fe), hemin dan globin. Zat 

besi akan diambil dan disimpan di dalam hati dan selanjutnya dikembalikan kesum-sum 

tulang sehingga terbentuk eritrosit baru. Globin dibentuk menjadi hb baru. Sementara 

hemin dipecah menjadi bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau biru. Zat warna 

empedu dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin yang berwarna 

kuning kecoklatan. Warna ini akan memberikan wran khas tersendiri pada veses dan urin 

yang dikeluarkan setiap hari. 

13. Keringat terasa asin karena keringat dalah air yang dikeluarkan dari kelenjar keringat 

pada kulit mamalia. Kandungan utama dalam keringat ini adalah air dan garaam (sodium 

klorida yang merupakan bahan utama garam dapur) sehingga keringat terasa asin. Selain 

itu juga terdapat bahan lain yang mengeluarkan aroma seperti metilefenol. 

14. 3 kelainan yang terrjadi pada ginjal sebagai alat ekskresi yaitu: 

a. Batu ginjal, merupakan penyakit yang disebabkan oleh pengendapa garam mineral. 

b. Albuminaria, merupakan  penyakit karena adanya zat albium dan protein lain dalam 

tubuh. 

c. Glikosuria/ diabetel melitus disebabkan karena nefron gagal menyerap kembali zat 

gula 
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LAMPIRAN 9 

KISI-KISI UJI COBA ANGKET MOTIVASI 

Indikator Item Angket 

No 

Item 

Angket 

1. Kuatnya kemauan untuk berbuat − Saya selalu berusaha menyelesaikan 

tugas sebaik mungkin 

− Saya aktif memeperhatikan penjelasa

n guru dalam kegiatan pembelajaran 

− Saya jarang bertanya kepada guru 

atau teman mengenai materi yang 

belum dipahami 

− Saya enggan, kurang antusias mengik

uti pelajaran 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

2. Jumlah waktu yang disediakan 

untuk belajar 

− Saya selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan tepat waktu 

− Saya selalu mengulang kembali 

pelajaran yang diberikan oleh guru 

dirumah 

− Saya sering main atau ngobrol dikelas 

setelah tugas saya selesai kerjakan 

− Saya belajar biologi hanya waktu jam 

pelajaran biologi saja 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

3. Kerelaan meninggalkan kewajiban 

atau tugas yang lain 

− Saya aktif membaca buku untuk 

mencari sumber jawaban yang benar 

dalam mengerjakan tugas dikelas 

− Saya lebih senang melihat media 

pembelajaran (media sirkulasi darah 

sederhana) secara langsung dibanding 

hanya mendapatkan teori atau maateri 

saja 

− Saya lebih senang bermain diwaktu 

istrahat dibanding membaca buku 

diperpustakaan 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

4. Ketekunan dalam mengerjakan 

tugas  

− Saya memperhatikan dengan baik 

media pembelajaran  yang 

ditampilkan depan kelas 

− Saya tekun dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan guru  

− Saya tidak suka berdiskusi dengan 

teman dalam menyelesaikan tugas  

− Saya ingin cepat selesai dalam 

mengerjakan tugas tanpa meneliti 

terlebih dahulu 

12 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

5. Ulet dalam menghadapi kesulitan − Jika dalam mengerjakan soal jawaban 
saya salah, saya selalu berusaha 
mencari jawaban yang benar dengan 

16 
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cara membaca buku atau bertanya 
− Jika ulangan saya memperoleh nilai 

kurang bagus, saya akan belajar lebih 

giat lagi agar di ulangan berikutnya 

mendapatkan nilai yang bagus 

− Saya malu apabila mengalami kegag

alan 

− Saya selalu puas dengan berapapun 

nilai yang saya peroleh 

 

17 

 

 

 

18 

 

19 

 

6. Menunjukkan minat terhadap 
bermacam- macam masalah orang 
dewasa 

− Saya mau meminjamkan buku yang 

saya punya dengan teman sebangku 

− Saya akan memberikan motivasi 

kepada teman yang takut pada materi 

pelajaran tertentu 

− Saya enggan membantu teman-teman 

yang belum berhasil 

− Saya senang jika melihat teman saya 

tidak bias mengerjakan soal 

20 

 

21 

 

 

22 

 

23 

7. Lebih senang bekerja mandiri − Saya berusaha mengerjakan tugas 
sesuai dengan kemampuan saya 

− Saya lebih percaya terhadap 

kemampuan diri sendiri daripada 

kemampuan orang lain 

− Mengerjakan soal bersama teman 

lebih menyenangkan darai pada 

mengerjakan sendiri 

− Saya lebih senang mengerjakan tugas 

kelompok disbanding mengerjakan 

soal individu 

24 

 

 

25 

 

26 

 

 

27 

8. Dapat mempertahankan pendapatnya − Dalam kelompok saya lebih senang 
menjadi ketua kelompok 

− Saya selalu mempertahankan 
pendapat saya dikelompok dengan 
mengutarakan alas an yang jelas 
Saya mudah menyerah jika 
mempunyai pendapat tapi tidak 
disetujui oleh anggota kelompok yang 
lain 

28 

 

29 

 

 

30 
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LAMPIRAN 10 

UJI COBA ANGKET MOTIVASI SISWA 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Identitas Siswa 

a. Nama Siswa :…………………………….. 

b. Kelas / No Absen :…………………………….. 

2. Mohon anda menjawab dengan sejujurnya. 

3. Instrumen ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Silahkan anda memberi 

jawaban dengan cara member tanda cek (√) pada tempat yang telah disediakan. 

4. Ada lima pilihan jawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 

SS : Pernyataan sangat setuju jika pernyataan benar-benar sesuai dengan apa 

yang dirasakan. 

S : Pernyataan setuju jika pernyataan cenderung sesuai tetapi belum sepenuhnya 

setuju dengan apa yang dirasakan. 

TS : Pernyataan tidak setuju jika pernyataan cenderung tidak sesuai tetapi belum 

sepenuhnya tidak setuju. 

STS : Pernyataan sangat tidak setuju jika pernyataan benar- benar tidak sesuai dengan 

yang dirasakan. 

B. Pernyataan Angket 

Tabel 3.6. Angket Motivasi Siswa 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya selalu berusaha menyelesaikan tugas sebaik mungkin     

2. Saya aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan 

pembelajaran 

    

3. Saya jarang bertanya kepada guru atau teman mengenai materi 

yang belum dipahami 

    

4. Saya enggan, kurang antusias mengikuti pelajaran     

5. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu     
6. Saya selalu mengulang kembali pelajaran yang diberikan oleh 

guru di rumah 

    

7. Saya sering bermain atau ngobrol di kelas setelah tugas saya 

selesai kerjakan 

    

8. Saya belajar Biologi hanya waktu jam pelajaran Biologi saja     

9. Saya aktif membaca buku untuk mencari sumber jawaban yang 
benar dalam mengerjakan tugas di kelas. 
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10. Saya lebih senang melihat media pembelajaran secara langsung 
dibandingkan dengan mengobrol dengan teman sebangku 

    

11. Saya lebih senang bermain di waktu istirahat dibanding 
membaca buku di perpustakaan 

    

12. Saya memperhatikan dengan baik media pembelajaran  yang 

ditampilkan depan kelas 
 

    

13. Saya tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru     

14. Saya tidak suka berdiskusi dengan teman-teman dalam 
menyelesaikan tugas. 

    

15. Saya selalu ingin cepat selesai dalam mengerjakan tugas tanpa 
meneliti terlebih dahulu 

    

16. Jika dalam mengerjakan soal jawaban saya salah, saya selalu 
berusaha mencari jawaban yang benar dengan cara membaca 
buku atau bertanya 

    

17. Jika ulangan saya memperoleh nilai kurang bagus, saya akan 
belajar lebih giat lagi agar di ulangan berikutnya mendapatkan 
nilai yang bagus 

    

18 Saya malu apa bila mangalami kegagalan     

19. Saya selalu puas dengan berapapun nilai yang saya peroleh     

20. Saya mau meminjamkan buku yang saya punya dengan teman 
sebangku 

    

21. Saya akan memberikan motivasi kepada teman yang takut pada 
materi pelajaran tertentu 

    

22. Saya enggan membantu  teman-teman yang belum berhasil     

23. Saya senang jika melihat teman saya tidak bisa mengerjakan soal     

24. Saya berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan 
saya 

    

25.  Saya lebih percaya kemampuan sendiri dari pada kemampuan 
orang lain 

    

26. Mengerjakan soal bersama teman lebih menyenangkan dari pada 
mengerjakan sendiri 

    

27. Saya lebih senang mengerjakan tugas kelompok disbanding 
mengerjakan soal individu 

    

28. Dalam kelompok saya lebih senang menjadi ketua kelompok     

29. Saya selalu mempertahankan pendapat saya di kelompok dengan 
mengutarakan alasan yang jelas 

    

30. Saya mudah menyerah jika mempunyai pendapat tapi tidak 
disetujui oleh anggota kelompok yang lai 

    

 
Jumlah 
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LAMPIRAN 11  

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA INSTRUMEN TES (KELAS XII MIA 2) 

 

No  Nama Kode 

1 Agustina Sari Ayu UC-01 

2 Muhammad Almirad UC-02 

3 Amalia Mustika UC-03 

4 Esti Rosiani UC-04 

5 Wa Ode Fitriani UC-05 

6 Helni Yanti Saputri UC-06 

7 La Ode Sri Asrudin UC-07 

8 Surnata UC-08 

9 Marsela Purnama Sari UC-09 

10 Rendiawan Harbi UC-10 

11 Muhammad Fadel Ine UC-11 

12 Helfin Angraeni UC-12 

13 Sarmila UC-13 

14 Siti Sarni UC-14 

15 Ulan Sarina UC-15 

16 Umroh Rizky Rahmawati UC-16 

17 Wa Ode Nur Ismila Sari UC-17 

18 Wa Ode Yusniar UC-18 

19 Wa Ode Wulan Anggraeni UC-19 

20 Windi UC-20 

21 Yuliatri UC-21 

22 Muhammad Eddi Mohaemin UC-22 
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LAMPIRAN 12  

ANALISIS UJI COBA INSTRUMEN TES 

A. Uji Validitas Instrumen Tes 

Rumus:  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛 (∑𝑥2) − (∑𝑥)2 Ι 𝑛 (∑𝑦2) − (∑𝑦)2]
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi product moment 

n = jumlah responden 

x = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total variabel untuk responden n 

Kriteria: 

koefisien korelasi product moment > r-tabel maka butir soal valid 

Perhitungan: 

Berikut ini adalah perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal berikut: 

Tabel. Perhitungan Validitas Butir Soal Pilihan Ganda 

No  Kode Butir Soal Nomor 

1 (X) 
X2 Skor Total (Y) 

Y2 XY 

1 UC-01 0 0 16 256 0 

2 UC-02 0 0 25 625 0 

3 UC-03 1 1 37 1369 37 

4 UC-04 1 1 23 529 23 

5 UC-05 0 0 25 625 0 

6 UC-06 1 1 48 2304 48 

7 UC-07 1 1 32 1024 32 

8 UC-08 1 1 34 1156 34 

9 UC-09 1 1 24 576 24 

10 UC-10 1 1 35 1225 35 

11 UC-11 0 0 19 361 0 

12 UC-12 1 1 30 900 30 

13 UC-13 1 1 21 441 21 

14 UC-14 0 0 25 625 0 

15 UC-15 0 0 25 625 0 

16 UC-16 1 1 33 1089 33 

17 UC-17 0 0 26 676 0 

18 UC-18 1 1 35 1225 35 

19 UC-19 0 0 19 361 0 
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No  Kode Butir Soal Nomor 

1 (X) 
X2 Skor Total (Y) 

Y2 XY 

20 UC-20 1 1 36 1296 36 

21 UC-21 1 1 28 784 28 

22 UC-22 0 0 38 1444 0 

Jumlah 13 13 634 19516 416 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh: 

N = 22 ∑𝑥 = 13 ∑𝑦 = 634 

∑𝑥𝑦 = 416 ∑𝑥2 = 13 ∑𝑦2 = 19516 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛 (∑𝑥2) − (∑𝑥)2 Ι 𝑛 (∑𝑦2) − (∑𝑦)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
22(416) − (13)(634)

√[22 (13) − (13)2 Ι 22 (19516) − (634)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
9152 − 8242

√[286 − 169 Ι 429352 − 401956]
 

𝑟𝑥𝑦 =
910

√[117 Ι 27396]
=

910

√3205332
=

910

1790,34
= 0,51 

rtabel = n – 2 =22 -2 = 20 

rtabel = 0,3598 

Pada taraf signifikansi 5% dengan N = 22, diperoleh rtabel 0,3598. Karena rxy > rtabel maka dapat 

disimpulkan bahwa butir item tersebut valid. 
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LEMBAR VALIDASI

MEDIA ALAT PERAGA PEMBELAJARAN

Judul Penelitian : Efektivitas Penggunaan l\{edia Atat peraga Terhadap Motivasi Belajar daa
Tingkat Pemahaman Siswa di SMA Negeri 1 Watopute

Peneliti : Munawar'

Prodi : Tadris Biologi

Nama validator : $ourrr"c'r Yutiia , [{'-Po*

Petunjuk Pengisian:

l. Lembm evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari tsapak/ Ibu sebigai ahli

media tentang kualitas materi pembelajaran yang menggunakan media alat peraga.

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek kebahasaan, penyajian, efek media terhadap strategi

pembeiajaran dan tampilan media secara.menyeluruh.

3. Pendapat, saran. penilaian dan kritik yang membangun dari Bapakl Ibu sebagai ahli media

akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas media alat peraga ini.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/ Ibu pada kolom di bawah ini d.engan

skala 1, 2,3,4,dan 5.

Contoh:

No Indikator I 2 3 4 5

1 Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek keilmuan

2 Kemampuan media menambah pengetahuan

Skala penilaian:

5 : 80 - 100% kriteria telah terpenuhi 2: 20 - 39% kriteria telah terpenuhi

4 : 6A - 79% kriteria telah terpenuhi I : kriteria telah terpenuhi kurang dwi 2A%

3 :40 - 59% kriteriatelah terpenuhi

Apabila Bapakl Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada bagian yang kurang

pada rnedia tersebut dan memberikan saran perbaikan agar dapatsaya perbaiki.

5.
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6- Mchon untuk memberikan kesimpulan umurn dari hasil penilaian terhadap media alat peraga

lnl

7 - Atas bantuan dan kesediaan Bapakl lbu untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya ucapkan terirna

kasih.

B. Penilaia

C. Penilaian

.r)

A. Penilaiar akan k Kehahasaan

No Indikator Deskripsi
Skala Penilaian

KritiklSaranI 2 3 4 5
1 Kejeiasan petunjuk

penggunaan
Petunjuk penggunaan
media alat peraga
disampaikan dengan
ielas

fecrggunr.Po^
lair.;.. hg\"r'rrY"

fnefa h

2 Kesesuaian bahasa

dengan tingkat
berpikir siswa

Bahasa yang
digunakan sesuai
dengan tingakJ
berorkrr slswa

a
J Kemampuan

mendorong rasa
ingin tau siswa

Bahasa yang
digunakan mendorong
rasa ingin tau siswa
untuk menyeiesaikan
mempelajari materi

4 Kesantunan
pengguna:m bahasa

Penggunaan bahasa
yang tetap santun dan
tidak mengurangi
nilai-nilai pendidikan

5 Kesesuaian bahasa
dengan tingikat
peogembangan
social emosional
siswa

Bahasa yang
digunakan sesuai
dengan tiagkat
pengembangan social
emosional siswa

n akan Penyajian

No Indikatcr Deskripsi Skala Penilaian
KritiklSaranI 2 3 4 5

Keruntutan
penyajian media alat
peraga

Penyajian alat peraga
dilakukan secara
runtut /sistematis

VV\Vvy, dulc,\uit^
?en3elaBn pdrunp
7ia'Vt (fut@ks,tre.tolq,

2 Dukungan cara
penyajian media alat
peraga terhadap
keterlibatan siswa
dalam pembelaiaran

Penyajian media alat
peraga mendukung
siiswa untuk terlibat
dalam pembelajaran

Indikator

n Media Terhada Pembela
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i Kemudahan
penggunumn

Media alat peraga ini
mudah untuk
digunakan dalam
pemeblajaran baik itu
didalam kelas maupun
di;uar kelas

x

2 Dukungan media
bagi kemandirian
belajar siswa

Media alat peraga
mendukung siswa
untuk belajar lebih
mandiri

9oX"V Ye\ot'v*
diha" Fg'et"Pr't"'
pcrnqratshVcn 4l4it

3 Kemampuan media
untuk meningkatkan
motivasi siswa
dalam rnempelajari
materi ekskresi

Media alat peraga
menambah motivasi
siswa untuk
mempelajari system
ekskresi

4 Kemampuan media
alat peraga
menambah
pemahaman siswa

Media alat peraga
dapat meningkatkan
pemahaman siswa

5 Kemampuan media
alat peraga
memperluas
wawasan sisw'a

Media alat peraga
mampu memperluas
wawasan dalam
bidans pensetahuan

D. Penilaian n I&m eluruh

No ljflikator Deskripsi Skala Penilaian
Kritik/SaranI 2 3 4 t

I Kemenarikkan media
alat peraga

Desain media alat
peraga cara
pembuatannya
memberi kesan positif
sehingga mampu
rnenarik minat siswa
untuk belaiar

V

{r;e+i.:[<a^ a,p^-

\fl*r I &tp,*

Ve*Brlvt ?u"i
trt*'f,1ki "

2 Keteraturan desain
pembuatan

Desain pembuatan
telah teratur dan
konsisten

nJ Pemilihanjenis dan
ukuran komponen
pembuatan media
alat peraga menjadi
lebih mudah

Jenis dan ukuran
bahan yang dipilih
sudah tepat dan
menjadikan media alat
peraga menjadi lebih
menarik sehingga
mudah dibuat

\/
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i 4 iKemuuanan unruK
i I membuat meclia alat

1 iviectra tersebur muctah
I rrnfrrk dihrrar

I

Ioesain l,ane ditht

l/irii"ii l-l-T-l -dan per;;aC1l fi i': iii.ir
telah qf;srrai dan

menarik
Adarrya kesesuaran
ilai'l pclyajiiiii
komponen alur/desain
dan materi yang

drbahas

nH:* t}!t trl"r

F' Kesimpul*n Urnum

Berdasarkan penilaian kelavakan mater:i. kebahasaan. penyaiian- efek terhad.ap strategi

peurbelajeren, 'da* r'ampil:::: ineti.l cliiri;h, lr,akr ticclia illal. pcraga iiii ilinyatatriair:

1' I atak utlt;L s*lanjuirl3a iigririariarr dalarir iiruses pembeiajaran dengan tanpa revisi

izj Lavpk untuk selanjutnya digunaka'dalam proses pembelajaran dengan revisi sesuai saran

3. Belum layak produksi marrfnrn riigrrnakan rlalam yoses pemhelajaran

r/alid*iarllciiilai,

4-// l,t/

/;{2<,
,J= .*" V,iita , tA ?i. )

Kcsesuaiarr
l.^"-^-^"-^- .7-- --^:--r\\rrriPijIiU iri rlUSul ri

dan rnateri
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LEMBAR VALIDASI

MEDIA ALAT PERAGA PEMBEI,AJARAN

Judul Penelitian : Efektivitas Penggunaan Media Alat peraga Terhad.ap Motivasi Belajar dan
Tingkat Pemahaman Siswa di SMA Negeri I Watopute

Peneliti : Munawar

Prodi : Tadris Biologi

NamaValidator : ;Afrfi-, F-lura nflr53 f7ar,,"

Petunjuk Pengisian:

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk rnendapatkan inlbrmasi dari Bapak/ lbu sebhgai ahli

media tentang kualitas materi pembelajaran yang menggunakan media alat peraga.

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek kebahasaan, penyajian, efek media terhadap strategi

pembdlajman dan tampilan media secara menyeluruh.

3. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membangun dai&apak/ Ibu sebagai ahli media

akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas media alat peraga ini.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, rnohon kiranya Bapakl Ibu pada kolom di bawah iui dengaa

skala 1, 2,3,4, dan 5.

Contoh:

No Indikator I 2 3 4

1 Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek keilrnuan

2 Kemampuan media menambah pengetahuan

Skala penilaian:

5 : 80 - 100% kriteria telah terpenuhi 2: 2A - 39% kriteria telah terpenuhi

4: 60 - 79% kriteria telah terpenuhi I : kriteria telah terpenuhi ktrrang dai11o/o

3 : 40 - 59% kriteria telah terpenuhi

Apabila Bapakl lbu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada bagian yang kurang

pada media tersebut dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya per.baiki.

5.
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6. Mohon untuk memberikan kesimpulam utrum dari hasil peniiaian terhadap media alat peraga

lru.

7 - Atas bantuan dan kesediaan Bapakr Ibu untuk mengisi lernbar evaluasi ini, saya ucapkan terima
kasih.

A. Penilaian Kela kan As Kobahasaan

Indikator Skala Penilaian
Kritik/Saran

Kejelasan petui{uk
penggunaan

Petunjuk penggunium
media alat peraga
disampaikan dengan

Kesesuaian bahasa
dengan tingkat
berpikir siswa

Bahasa yang
digunakan sesuai
dengan tingkat

ikir siswa
Kemampuan
mendorong rasa
ingin tau siswa

Kesantunan
penggunaan bahasa

Bahasa yang
digunakan mendorong
rasa ingin tau siswa
untuk menyelesaikan
memoelaiari materi
Penggunaan bahasa
yang tetap santun dan
tidak mengurangi
nilai-nilai pendidikan

Kesesuaian bahasa
dengan tingfkat
pengembangan
social emosional
siswa

Bahasa yang
digunakan sesuai
dengan tingkat
pengembangan sosial
emosional siswa

B. Penilaian atran

No Indikator Deskripsi Skala Penilaian
KritilclSaranI 2 3 4 3

I Keruntutan
penyajian media alat
peraga

Penyajian alat peraga
dilakukan secara
runtut /sistematis

2 I)ukungan cara
penyajian media alat
peraga terhadap
keterlibatan siswa
dalam pembelaiaran

Penyajian media alat
peraga mendukung
siiswa untuk terlibat
dalam pembelajaran V
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C. Penilaian Efek P Media Terhada Stra Pembelai
Skala Penilaian

Kemudahan
penggunaan

Media alat peraga ini
mudah untuk
digunakan dalam
pemeblajaran baik itu
didalam kelas maupun
diluar kelas

Dukungan media
bagi kemandirian
belajar siswa

Media alat peraga
mendukung siswa
untuk belajar lebih
mandiri
Media alat peraga
menambah motivasi
siswa untuk
mempelajari system
ekskresi

Kemampuan media
untuk meningkatkan
motivasi sisrva
dalam mempelajari
materi ekskresi
Kernampuan media
alat peraga
menambah

Media alat peraga
dapat meningkatkan
pemahaman siswa

Kemarnpuan media
alat peraga
memperluas
wawasan siswa

Media alat peraga
mampu memperluas
wawasan dalam

D. Penilaian Kelayakan Tamplan Menveluruh

No Indikator Deskripsi Skala Penilaian
KritiklSaranI 2 3 4 )

1 Kemenarikkan media
alat peraga

Desain media alat
peraga cara
pembuatannya
memberi kesan positif
sehingga mampu
menarik minat siswa
untuk belaiar

,

2 Keteraturan desain
pembuatan

Desain pembuatan
telah terafur dan
konsisten

J Pemilihanjenis dan
ukuran komponen
pembuatan media
alat peraga menjadi
lebih mudah

Jenis dan ukuran
bahan yang dipilih
sudah tepat dan
rnenjadikan media alat
perasa meniadi lebih



menalik sehingga
mudah dibuat I

4 Kemudahan untuk
membuat media alat
peraga

Media tersebut mudah
untuk dibuat

5 Pemilihan desain Desain yang diplih
dan perpaduailnya
telah sesuai dan
menarik

.t/

6 Kesesuaian
komponen, desain
dan materi

Adanya kesesuaian
dari penyajian
komponen alurldesain
dan materi yang
sedans dibahx

7 Penyelesaian media
alatperaga

Pembuatan media alat
peraga dilakukan
dengan rapi

na

E. Komentar Bapak/ Ibu Secara Keseluruhan Mengenai Media Alat Peraga Ini!

.M:?:1...e.1:?. ?:h:tl nr4ll ?:r:!, r::t). :1rr:: .y:1?.-"r:: .

,tar\iv*$r !)a, raln \u9ru L"tr., jilua. Flauya Sa>a S"+\:arlri^gr_

trffi u,e$r* h+ )1ka*\rat46;*r $c*g.I* []kan* faqvr J:]u9
Ibo-ry*rv, tlp.. Z]:*L], tr*lu." rlvuriac. ton3. ?ja-r 'pro;i-atr .t tbra-l-r,
i;;6;;,;t$; il' ;*i;;;.I;;; '|.;il*\,;;'' B;; ;;t;;: ""'; "

F. Keeimpulan Umum

Berdasarkan penilaian kelayakan materi, kebahasaan, penyajian, efek terhadap strategi

pembelajaran, dan tampilan menyeluruh, maka media alat peraga ini dinyatakan:

1. Layak untuk selanjutnya digunakan dalam proses pembelajaran dengan tanpa revisi

2' Layak untuk selqqiutnya digunakan dalam proses pembelajq4n dengan revisi resuai saran

3. Belum layak produksi maupun digunakan dalam prossq Fp11gelajqf+n

KgrlCqrt, .r r,.,,r r.,,, r !,...., ZQI?

YnliCnts{Prrtilni,ffi
cfra ,_t::1,' t]_ s-yl
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B. Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

Rumus: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

𝜎𝑏
2 =

∑𝑥𝑖
2 −

(∑𝑥𝑖)
2

𝑛
𝑛

 

𝜎𝑡
2 =

∑𝑥2 −
(∑𝑥)2

𝑛
𝑛

 

Keterangan: 

n       = jumlah sampel 

x       = nilai skor yang dipilih 

𝜎𝑡
2     = varians total 

∑𝜎𝑏
2  = jumlah varians butir 

k       = jumlah butir pertanyaan 

r11     = koefisien reliabilitas 

Kriteria: 

Tabel Korelasi r 

No  Rentang Korelasi r Tingkatan 

1 Antara 0,800 sampai 1,000 Sangat tinggi 

2 Antara 0,600 sampai 1,799 Tinggi  

3 Antara 0,400 sampai 0,599 Cukup 

4 Antara 0,200 sampai 0,399 Rendah 

5 Antara 0,000 sampai 0,999 Sangat rendah 

Dengan merujuk pada skor perolehan analisis butir soal pada tabel 3.1.5 perolehan analisis 

reliabilitas diperoleh melalui rumus dibawah ini: 

Dik: 

N = 22 

K = 26 

𝜎𝑏
2 =

13 −
(13)2

22
22

=
13 − 7,68

22
= 0,24 

𝜎𝑡
2 =

19516 −
(634)2

22
22

=
19516 − 18270,73

22
= 56,60 

𝑟11 = [
64

64 − 1
] [1 −

12,89

56,60
] = [

64

63
] [1 − 0,23] = [1,02] [0,77] = 0,79 

Nilai koefisien korelasi tersebut berada pada interval 0,6 – 0,8 dengan kategori tinggi. 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila 

koefisien reliabilitas (r11) > 0,6, karena r11 (0,79) > 0,6 dengan demikian instrumen ini dikatakan 

reliabel. 
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C. Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal  

Rumus: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑠
 

Keterangan: 

P = tingkat kesukaran 

B = banyaknya peserta didik yang menjawab benar 

Js = jumlah seluruh peserta didik/peserta tes    

Kriteria: 

Adapun Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 

2. Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 

3. Soal dengna P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 

Berikut ini perhitungan tingkat kesukaran pada butir soal nomor 1, selanjutya untuk butir 

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh seperti pada tabel analisis berikut: 

 

No Kode 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 UC-01 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

2 UC-02 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

3 UC-03 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

4 UC-04 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

5 UC-05 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

6 UC-06 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 UC-07 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

8 UC-08 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 UC-09 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

10 UC-10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

11 UC-11 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

12 UC-12 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

13 UC-13 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

14 UC-14 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

15 UC-15 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

16 UC-16 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

17 UC-17 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

18 UC-18 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

19 UC-19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

20 UC-20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

21 UC-21 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

22 UC-22 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

Jumlah 13 16 17 13 12 9 12 15 14 
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Berdasarkan tabel tersebut diperoleh: 

B = 13 

JS = 22 

𝑃 =
13

22
= 0,59 

Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 mempumyai tingkat kesukaran soal sedang. 
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D. Uji Daya Pembeda Soal  

Rumus: 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
    

Keterangan: 

D : daya beda 

BA : banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab benar 

JA : Jumlah peserta tes kelompok atas 

BB : banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar 

JB : jumlah peserta tes kelompok bawah 

 

Kriteria: 

Daya beda diklasifikasikan sebagai berikut: 

D : 0,00 – 0,20 : Jelek (poor), 

D : 0,20 – 0,40 : Cukup (satisfactory), 

D : 0,40 – 0,70 : Baik (good), 

D : 0,40 – 0,70 : Baik sekali (excellent), 

D : negatif, semuanya tidak baik jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif 

sebaiknya tidak digunakan 

 

Perhitungan: 

Berikut ini perhitungan Daya beda pada butir soal nomor 1, selanjutya untuk butir soal 

yang lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh seperti pada tabel analisis berikut: 

 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No  Kode Skor No  Kode Skor 

1 UC-06 1 1 UC-17 0 

2 UC-22 0 2 UC-02 0 

3 UC-03 1 3 UC-05 0 

4 UC-20 1 4 UC-14 0 

5 UC—10 1 5 UC-15 0 

6 UC-18 1 6 UC-09 1 

7 UC-08 1 7 UC-04 1 
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Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No  Kode Skor No  Kode Skor 

8 UC-16 1 8 UC-13 1 

9 UC-07 1 9 UC-11 0 

10 UC-12 1 10 UC-19 0 

11 UC-21 1 11 UC-01 0 

Jumlah 10 Jumlah 3 

 

Dari tabel tersebut diperoleh: 

BA = 10 

BB = 3 

JA = 11 

JA = 11 

𝐷 =
10

11
−

3

11
= 0,64 

Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 mempunyai daya pembeda baik. 
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E. Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Cokba Instrumen  Tes Pilihan Ganda 

No 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda 

Kriteria Soal 
Rxy Rtabel Kriteria P Kriteria D Kriteria 

1 0.51 0.36 Valid 0.59 Sedang 0.7 Baik Dipakai 

2 0.32 0.36 Tidak Valid 0.73 Mudah 0.2 Jelek Dibuang 

3 0.3 0.36 Tidak Valid 0.77 Mudah 0.1 Jelek Dibuang 

4 0.47 0.36 Valid 0.59 Sedang 0.3 Cukup Dipakai 

5 0.48 0.36 Valid 0.55 Sedang 0.6 Baik Dipakai  

6 0.09 0.36 Tidak Valid 0.41 Sedang 
-

0.1 

Sangat 

Jelek 
Dibuang 

7 0.49 0.36 Valid 0.55 Sedang 0.4 Cukup Dipakai 

8 -0.33 0.36 Tidak Valid 0.68 Sedang 
-

0.3 

Sangat 

Jelek 
Dibuang 

9 0.22 0.36 Tidak Valid 0.64 Sedang 0.2 Jelek Dibuang 

10 -0.29 0.36 Tidak Valid 0.68 Sedang 
-

0.1 

Sangat 

Jelek 
Dibuang 

11 0.41 0.36 Valid 0.32 Sedang 0.3 Cukup Dipakai 

12 0.08 0.36 Tidak Valid 0.55 Sedang 0 Jelek Dibuang 

13 -0.1 0.36 Tidak Valid 0.86 Mudah 
-

0.1 

Sangat 

Jelek 
Dibuang 

14 0.56 0.36 Valid 0.27 Sukar 0.4 Cukup Dipakai  

15 0.08 0.36 Tidak Valid 0.91 Mudah 0 Jelek Dibuang 

16 0.49 0.36 Valid 0.23 Sukar 0.3 Cukup Dipakai 

17 -0.04 0.36 Tidak Valid 0.82 Mudah 0 Jelek Dibuang 

18 0.2 0.36 Tidak Valid 0.18 Sukar 0.2 Jelek Dibuang 

19 0.23 0.36 Tidak Valid 0.59 Sedang 0.1 Jelek Dibuang 

20 0.55 0.36 Valid 0.73 Mudah 0.6 Baik Dipakai 

21 0.43 0.36 Valid 0.45 Sedang 0.4 Cukup Dipakai 

22 0.18 0.36 Tidak Valid 0.36 Sedang 0 Jelek Dibuang 

23 0.03 0.36 Tidak Valid 0.14 Sukar 0.1 Jelek Dibuang 

24 0.23 0.36 Tidak Valid 0.55 Sedang 0.2 Jelek Dibuang 

25 0.17 0.36 Tidak Valid 0.18 Sukar 0.2 Jelek Dibuang 

26 -0.05 0.36 Tidak Valid 0.41 Sedang 0.1 Jelek Dibuang 

27 0.46 0.36 Valid 0.45 Sedang 0.4 Cukup Dipakai 

28 0.57 0.36 Valid 0.27 Sukar 0.4 Cukup Dipakai  

29 0.48 0.36 Valid 0.59 Sedang 0.7 Baik Dipakai  

30 -0.32 0.36 Tidak Valid 0.91 Mudah 
-

0.2 

Sangat 

Jelek 
Dibuang 

31 0.45 0.36 Valid 0.18 Sukar 0.2 Jelek Dibuang 

32 0.37 0.36 Valid 0.32 Sedang 0.3 Cukup Dipakai  
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No 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda 

Kriteria Soal 
Rxy Rtabel Kriteria P Kriteria D Kriteria 

33 0.42 0.36 Valid 0.50 Sedang 0.5 Baik Dipakai  

34 0.51 0.36 Valid 0.64 Sedang 0.6 Baik Dipakai  

35 0.52 0.36 Valid 0.64 Sedang 0.4 Cukup Dipakai  

36 0.43 0.36 Valid 0.55 Sedang 0.2 Jelek Dibuang 

37 0.46 0.36 Valid 0.50 Sedang 0.3 Cukup Dipakai  

38 0.45 0.36 Valid 0.50 Sedang 
-

0.1 

Sangat 

Jelek 
Dibuang  

39 0.07 0.36 Tidak Valid 0.09 Sukar 0 Jelek Dibuang  

40 0.72 0.36 Valid 0.36 Sedang 0.8 
Baik 

Sekali 
Dipakai  

41 0.39 0.36 Valid 0.41 Sedang 0.3 Cukup Dipakai  

42 0.45 0.36 Valid 0.36 Sedang 0.4 Cukup Dipakai  

43 0.01 0.36 Tidak Valid 0.64 Sedang 0 Jelek Dibuang  

44 -0.02 0.36 Tidak Valid 0.23 Sukar 
-

0.1 

Sangat 

Jelek 
Dibuang  

45 0.22 0.36 Tidak Valid 0.14 Sukar 0.1 Jelek Dibuang 

46 0.03 0.36 Tidak Valid 0.05 Sukar 0.1 Jelek Dibuang 

47 0.02 0.36 Tidak Valid 0.32 Sedang 
-

0.1 
Jelek Dibuang 

48 0.56 0.36 Valid 0.18 Sukar 0.4 Cukup Dipakai  

49 0.5 0.36 Valid 0.59 Sedang 0.7 Baik Dipakai  

50 0.1 0.36 Tidak Valid 0.14 Sukar 0.1 Jelek Dibuang 

51 0.02 0.36 Tidak Valid 0.64 Sedang 0 Jelek Dibuang 

52 0.18 0.36 Tidak Valid 0.09 Sukar 0.2 Jelek Dibuang 

53 0.28 0.36 Tidak Valid 0.32 Sedang 0.1 Jelek Dibuang 

54 0.32 0.36 Tidak Valid 0.18 Sukar 0.2 Jelek Dibuang 

55 0.57 0.36 Valid 0.32 Sedang 0.5 Baik Dipakai  

56 0.14 0.36 Tidak Valid 0.36 Sedang 0 Jelek Dibuang 

57 0.05 0.36 Tidak Valid 0.68 Sedang 
-

0.1 
Jelek Dibuang 

58 
-0.22 0.36 Tidak Valid 0.68 Sedang 

-

0.1 
Jelek Dibuang 

59 0.44 0.36 Valid 0.27 Sukar 0.4 Cukup Dipakai  

60 0.4 0.36 Valid 0.41 Sedang 0.3 Cukup Dipakai  

61 0.38 0.36 Valid 0.27 Sukar 0.2 Jelek Dibuang 

62 0.07 0.36 Tidak Valid 0.45 Sedang 0.2 Jelek Dibuang 

63 -3.5 0.36 Tidak Valid 0.45 Sedang 0.4 Cukup Dibuang 

64 0.4 0.36 Valid 0.41 Sedang 0.3 Cukup Dipakai  
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F. Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Coba Instrumen  Angket Motivasi 

No 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda 

Kriteria Soal 
Rxy Rtabel Kriteria P Kriteria D Kriteria 

1 0.42 0.36 valid 0.92 Mudah 0.08 Jelek Dipakai 

2 -0.06 0.36 tidak valid 0.62 Sedang -0.01 Jelek Dibuang 

3 
-0.05 0.36 tidak valid 1.00 Mudah 0.00 

Sangat 

Jelek 
Dibuang 

4 0.49 0.36 valid 0.69 Sedang 0.17 Jelek Dibuang 

5 0.23 0.36 tidak valid 0.73 Mudah 0.14 Jelek Dibuang  

6 0.44 0.36 valid 0.70 Sedang 0.14 Jelek Dibuang 

7 0.58 0.36 valid 0.82 Mudah 0.23 Cukup Dibuang 

8 0.66 0.36 valid 0.56 Sedang 0.20 Jelek Dipakai 

9 0.53 0.36 valid 0.39 Sedang 0.11 Jelek Dibuang 

10 0.65 0.36 valid 0.57 Sedang 0.16 Jelek Dipakai 

11 0.52 0.36 valid 0.44 Sedang 0.20 Cukup Dipakai 

12 0.73 0.36 valid 0.34 Sedang 0.36 Cukup Dipakai 

13 0.79 0.36 valid 0.70 Mudah 0.41 Baik Dipakai 

14 0.5 0.36 valid 0.53 Sedang 0.11 Jelek Dibuang 
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G. Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Coba Instrumen  Tes Angket Motivasi Belajar Siswa 

No 
Validitas 

Keterangan No 
Validitas 

Keterangan 
Rxy Rtabel Kriteria Rxy Rtabel Kriteria 

1 0.52 0.36 valid Dipakai 16 0.76 0.36 valid Dipakai 

2 0.49 0.36 valid Dipakai 17 0.59 0.36 valid Dipakai 

3 0.54 0.36 valid Dipakai 18 0.55 0.36 valid Dipakai 

4 0.6 0.36 valid Dipakai 19 0.49 0.36 valid Dipakai 

5 0.63 0.36 valid Dipakai 20 0.44 0.36 valid Dipakai 

6 0.51 0.36 valid Dipakai 21 0.38 0.36 valid Dipakai 

7 0.61 0.36 valid Dipakai 22 0.37 0.36 valid Dipakai 

8 0.47 0.36 valid Dipakai 23 0.41 0.36 valid Dipakai 

9 0.54 0.36 valid Dipakai 24 0.7 0.36 valid Dipakai 

10 0.72 0.36 valid Dipakai 25 0.66 0.36 valid Dipakai 

11 0.43 0.36 valid Dipakai 26 0.63 0.36 valid Dipakai 

12 0.55 0.36 valid Dipakai 27 0.74 0.36 valid Dipakai 

13 0.44 0.36 valid Dipakai 28 0.56 0.36 valid Dipakai 

14 0.63 0.36 valid Dipakai 29 0.66 0.36 valid Dipakai 

15 0.55 0.36 valid Dipakai 30 0.57 0.36 valid Dipakai 
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LAMPIRAN 13 

DAFTAR SISWA KELAS XI SMAN 1 WATOPUTE 

XI MIA 1 XI MIA 2 

No  Nama No Nama 

1 Ananda Fitria Akbar 1 Eki Syahputra 

2 Anisyah 2 Fiki Yamin 

3 Atika Yulia 3 Fila Cahyanti 

4 Esti Ganda Sari 4 Fitrattun Wulandari 

5 Fajae Nusantara 5 Ilman 

6 Fitra 6 Inul Said 

7 Jumadil Akbar 7 La Ode Hamin 

8 La Ode Muhammad Nurlan Al 

Fauzan 

8 La Ode Muhammad Dendi Yardi 

9 Martina 9 La Ode Zasrin 

10 Muhammad Akbar 10 Mayang Sari 

11 Mustika  11 Muhammad Fitra Ilman Syah 

12 Nesa Nur Mahelsa B. 12 Nadillah 

13 Nila Rahayu 13 Novi Ramadani 

14 Rahmad Ramadhan Swara 14 Nur Adila 

15 Rahmatia 15 Opin Safadir 

16 Randi Jufrianto 16 Putri Cahya Ningsi 

17 Rustam 17 Rahmayanti 

18 Salnis Rahwilyan 18 Rustri Kristina 

19 Sastra Bayu 19 Saban Isa 

20 Sitti Suharni 20 Sitti Aisyah Sabarudin 

21 Tazkia Al Nafnur 21 Sri Ade Ningsi 

22 Trisnoadhi Triyanto 22 Sri Devika Sari 

23 Wa Ode hasni 23 Wa Ode Rahyuni Sari 

24 Wa Ode Mimiati 24 Wa Ode Sidna Sri Wahiyuni 

25 Wa Ode Nurdiana 25 Winda Nirwana 

26 Wa Ode Ramna 26 Yastin 

27 Wa ode Rima Purnama 27 Yulianti 

  28 Alimin Bin Ali 

XI MIA 3 XI MIA 4 

No  Nama No Nama 

1 Ade Rahmat 1 Al Hidayat 

2 Aldianto Mari 2 Elsa Manora 

3 Doni Yanto 3 Erlin Cahyani 

4 Fatma Wati 4 Ferlina 

5 Hasni 5 Fitri Safara 

6 Idul rahman 6 Intan Purnama 

7 Indri Yahya Pratiwi 7 Iyawan Putra Jaya 
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XI MIA 1 XI MIA 2 

No  Nama No Nama 

8 Jardin Syahril 8 Jeki Saputra 

9 Kelfin Hidayat 9 La Ode Muhammad Syariah 

10 La Ode Indra Wahyudi 10 La Ode Muhammad Ikbal Gana 

11 La Ode Muhammad Arsudin 11 Malik Saban 

12 La Ode Yusran 12 Neni Triana 

13 Marwan Iswandi Nene 13 Nina Syahfitri 

14 Muhammad Fikri Aprianto 14 Nirdayani 

15 Muhammad Rahmat Wahono 15 Normayanti 

16 Munarti 16 Nur Anisa 

17 Nidar Atriyansyah 17 Nur Salmi 

18 Ningsi Cahyani 18 Ramlan 

19 Niski Vinasti 19 Sarida 

20 Nurma Alnianti tasya 20 Siti Wulandari 

21 Putri Anti 21 Sulwan 

22 Putri Nurmelati Iman Shary 22 Syahrul Ramadhan 

23 Rahma Izzati 23 Wa Ode Irdayanti 

24 Salni  24 Wa Ode Sinta Bela 

25 Sinta Sri widyany 25 Widian 

26 Siti Amelinda 26 Yamin 

27 Wa Lina   

28 Wa Ode Basyara   

29 Wa Ode Satria Winarti Ishari   
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LAMPRAN 14 

DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

No  Nama L/P Nama L/P 

1 Eki Syahputra L Al Hidayat L 

2 Fiki Yamin L Elsa Manora P 

3 Fila Cahyanti P Erlin Cahyani P 

4 Fitrattun Wulandari P Ferlina P 

5 Ilman L Fitri Safara P 

6 Inul Said L Intan Purnama P 

7 La Ode Hamin L Iyawan Putra Jaya L 

8 La Ode Muhammad Dendi Yardi L Jeki Saputra L 

9 La Ode Zasrin L La Ode Muhammad Syariah L 

10 Mayang Sari P La Ode Muhammad Ikbal Gana L 

11 Muhammad Fitra Ilman Syah L Malik Saban L 

12 Nadillah P Neni Triana P 

13 Novi Ramadani P Nina Syahfitri P 

14 Nur Adila P Nirdayani P 

15 Opin Safadir P Normayanti P 

16 Putri Cahya Ningsi P Nur Anisa P 

17 Rahmayanti P Nur Salmi P 

18 Rustri Kristina P Ramlan L 

19 Saban Isa L Sarida P 

20 Sitti Aisyah Sabarudin P Siti Wulandari P 

21 Sri Ade Ningsi P Sulwan L 

22 Sri Devika Sari P Syahrul Ramadhan L 

23 Wa Ode Rahyuni Sari P Wa Ode Irdayanti P 

24 Wa Ode Sidna Sri Wahiyuni P Wa Ode Sinta Bela P 

25 Winda Nirwana P Widian P 

26 Yastin P Yamin L 

27 Yulianti P   

28 Alimin Bin Ali L   
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LAMPIRAN 15. KISI-KISI PRETES-POSSTTEST  

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Watopute     Jumlah Soal : 32 

Kelas/ Semester  : XI/ II        Waktu  : 2 x 45 Menit (2 JP) 

Mata Pelajaran : Biologi      Bentuk Soal : Pilihan Ganda (Multiple Choice) dan Essay 

Kompetensi Dasar  :   

3.9  Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan 

proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem 

ekskresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. 

 

KISI-KISI SOAL PRETES-POSTTES 

 

No Indikator Hasil Belajar Indikator Soal 
Aspek 

Kognitif 

No 

Soal 

Kunci 

Jawaban Referensi 

1 Menjelaskan defenisi dan 

macam-macam sistem 

ekskresi 

Menjelaskan pengertian  sistem ekskresi   

 

 

 

 

C2 

1 A Eva Latifah Hanum, dkk 

(2009) 

Menentukan bahan-bahan yang diekskresikan 

oleh tubuh 

2 D 
Purnomo dkk (2009) 

3 C 

4 C Eva Latifah Hanum, dkk 

(2009) 

Mengemukakan organ yang bukan termasuk 

sistem ekskresi manusia 
5 D Purnomo, dkk (2009) 

Menginterpretasikan organ ekskresi yang 

membuang zat sisa mengandung nitrogen 6 A Irnaningtyas (2013) 

2 Mendeskripsikan fungsi Menunjukkan hasil dari ekskresi 7 E Renni Diahstuti (2009) 
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sitem ekskresi pada 

manusia 

Membedakan/menyadur  yang bukan 

termasuk fungsi dari sistem ekskresi 
8 E 

Fictor Ferdinand P dan 

Mooekti Ariebowo (2009) 

3 Mengidentifikasi struktur 

dan fungsi dari organ 

ginjal 

Menginterpretasikan struktur ginjal (nefron) 9 A Dee Unglaub Silverthorn 

(2013) 

Menjelaskan fungsi ginjal 

10 B Syaifuddin (2013) 

11 B Renni Diastuti (2009) 

12 D 
Fictor Ferdinan P dan 

Moekti Ariebowo (2009) 

Mengklasifikasikan bagian struktur ginjal 
13 C 

Ethel Sloane (2003) 

Menunjukkan komponen pada medula 14 A 

Menginterpretasi bagian nefron dan fungsinya 
15 B Irnaningtyas (2013) 

4 Menjelaskan tahapan 

proses pembentukan urin 

Menampilkan urutan ekskresi pada ginjal 16 E Setiadi (2007) 

Menampilkan hasil proses filtrasi 17 A Renni Diastuti (2009) 

Menjelaskan tempat terkumpulnya urin 

sekunder 
18 B Purnomo dkk (2009) 

Menyimpulkan tempat terjadinya proses 

filtrasi 

19 C Dee Unglaub Silverthorn 

(2013) 

Menentukan zat di dalam urin primer 20 A Ethel Sloane (2003) 

5 Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

proses pembentukan urin 

Menentukan faktor yang internal 

mempengaruhi banyak sedikitnya urin 

21 C Renni Diastuti (2009) 

22 A Fictor Ferdinand P dan 

Moekti Ariebowo (2009) 

6 Menganalisis sifat fisik 

dalam komposisi urin  
Menunjukkan konstituen abnormal pada urin 23 B Syaifuddin (2013) 

7 Menganalisis gangguan 

atau kelainan pada sistem 

ekskresi ginjal  

Memberi contoh penyakit gagal ginjal 
24 E 

Endang Sri Lestari dan 

Idun Kistinah (2009) 

Menentukan penyakit akibat kekurangan 

hormon antidiuretik  

25 B 

Irnaningtyas (2013) 
Menerangkan hal-hal yang termasuk akibat 

dari kekurangan hormon insulin 

26 D 
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KISI-KISI SOAL ESSAY PRETES-POSTTES 

 

No Indikator Hasil Belajar Indikator Soal 
Aspek 

Kognitif 
No Soal 

 

Referensi 

1 Menjelaskan defenisi dan 

macam-macam sistem 

ekskresi serta fungsinya 

Menjelaskan pengertian  sistem ekskresi   

 

C2 

1 

Fictor Ferdinand 

P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 
2 Mengidentifikasi struktur 

dan fungsi dari organ 

ekskresi 

Menjelaskan organ-organ ekskresi 

2 

3 Menjelaskan tahapan 

proses pembentukan urin 

menjelaskan urutan ekskresi pada ginjal 3 

Menjelaskan terjadinya reabsorbsi 

4 

Purnomo dkk 

(2009) 

 

4 Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

proses pembentukan urin 

Menjelaskan karakteristik urin  5 Fictor Ferdinand 

P dan Moekti 

Ariebowo (2009) 
Menjelaskan karakteristik keringat 

6 

 

Daftar Referensi  

C. Pearce, Evelyn. Anatomi dan Fisiologi Para Medis. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama. 2010 

Dee Silverthorn, Unglaub. Fisiologi Manusia: Sebuah Pendekatan Terintegrasi. Ed. 6. Jakarta: EGC. 2013. 

Diastuti Renni. Biologi 2: Untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2009. 

Hanum Eva Lativah, dkk. Biologi 2: Kelas XI SMA/ MA 

Irnaningtyas. Bioologi Untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga. 2013. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2009. 

Lestari Endang Sri dan Idun Kistinah. Biologi 2: Makhluk Hidup dan Lingkungannya Untuk SMA/ MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 2009. 

Neil. A Campbell. Biologi. Jakarta: Erlangga. 2004. 
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P. Fictor Ferdinand dan Moekti Ariebowo. Praktis Belajar Biologi 2: Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu 

Pengetahuan Alam. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2009. 

Parwirohartono, Slamet. Sains Biologi 2. Jakarta: Bumi Akasara. 2007. 

Purnomo, dkk. Biologi 2: Kelas XI SMA dan MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2009.  

Setiadi. Anatomi dan Fisiologi Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007. 

Sloane, Ethel. Anatomi dan Fisologi Untuk Pemula. Jakarta: EGC. 2003 

Syaifuddin. Fisiologi Tubuh Manusia Untuk Mahasiswa Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. 2013 
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LAMPIRAN 16 

SOAL PRETES/ POSSTEST 

Mata Pelajaran: Biologi                Nama : ____________________ 

Materi  : Sistem Ekskresi               Kelas : ____________________ 

Waktu  : 2 x 45 menit                TTD : ___________________ 

Petunjuk Umum. 

1. Tulis identitas anda (Nama, Kelas, TTD) pada tempat yang tersedia. 

2. Bacalah baik-baik sebelum menjawab  

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

I. Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Tepat Dan Berilah Tanda Silang (X) Pada 

Jawaban Yang Benar! 

 

1. Sistem ekskresi merupakan mekanisme 

utama homeostasis karena . . . . 

a. Sistem ekskresi dapat membuang 

sisa metabolisme sekaligus 

mengatur keseimbangan cairan 

tubuh  

b. Sistem ekskresi dapat 

mengeluarkan ion-ion tertentu 

sesuai dengan kebutuhan tubuh  

c. Sistem ekskresi mampu 

mengeluarkan sisa metabolisme 

melalui urine  

d. Sistem ekskresi mampu 

mengeluarkan sisa metabolisme 

melalui paru-paru dan kulit  

e. Sistem ekskresi dapat 

menghasilkan zat-zat yang masih 

dibutuhkan tubuh 

2. Proses berikut yang termasuk ekskresi 

yaitu . . . .  

a. Pembentukan glikogen dalam hati  

b. Pelepasan insulin dari pankreas  

c. Pelepasan saliva dari glandula 

salivales   

d. Keluarnya karbon dioksida dari 

paru-paru  

e. Keluarnya feses dari anus 

3. Zat sisa yang dikeluarkan saat 

melakukan pernapasan yaitu . . . 

a. Urea dan panas   

b. Uap air dan urea   

c. Uap air dan karbon dioksida  

d. Karbon dioksida dan urea  

e. Uap air dan panas 

4. Sisa metabolisme protein berupa NH3 

harus segera dinetralisasi dengan cara . 

. . .  

a. Diikat asam amino sitrulin dan 

CO2 menjadi ornitin  

b. Diikat asam amino ornitin dan CO2 

menjadi sitrulin  

c. Diikat asam amino arginin dan 

CO2 menjadi sitrulin  

d. Diikat asam amino arginin dan 

CO2 menjadi ornitin  

e. Diikat asam amino sitrulin dan 

CO2 menjadi urea 

5. Organ berikut yang tidak melakukan 

aktivitas ekskresi yaitu . . . .  

a. Kulit   

b. Ginjal   

c. Paru-paru   

d. Pankreas   

e. Hepar 

6. Sistem ekskresi manusia terdiri atas 

organ: 

1. Ginjal 

2. Par-paru 

3. Kulit 

4. Hati 

Organ yang membuang zat sisa 

mengandung nitrogen adalah... 

a. (1) 

b. (2) 
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c. (3) 

d. (4) 

e. Semua jawaban benar 

7. Hati merupakan salah satu alat eksresi 

yang menghasilkan zat sisa ....  

a. Gas CO2   

b. Asam urat   

c. Kolesterol  

d. Bilirubin  

e. Amoniak 

8. Kulit kita berperan sebagai berikut, 

kecuali ....  

a. Perasa dan peraba    

b. Menjaga suhu   

c. Proteksi (pelindung)  

d. Ekskresi   

e. Respirasi  

9. Satuan struktural dan fungsional 

terkecil ginjal disebut... 

a. Nefron 

b. Neuron 

c. Tubulus 

d. Badan malpighi 

e. Glomerulus 

10. Ginjal merupakan alat ekskresi sebagai 

alat penyaring... 

a. Urin 

b. Plasma darah 

c. Darah 

d. Cairan tubuh 

e. Cairan limpa 

11. Hasil pemeriksaan laboratorium, 

menunjukkan bahwa urine 

mengandung protein. Fakta ini terjadi 

sebagai akibat gangguan fungsi ....  

a. Nefron    

b. Glomerulus    

c. Tubulus kontortus   

d. Kapsul bowman   

e. Hormon antidiuretika 

12. Fungsi glomerulus dan kapsula 

Bowman dalam proses pembentukan 

urine  adalah ....  

a. Reabsorpsi air ke dalam darah 

  

b. Menghilangkan amonia dari tubuh  

c. Reabsorpsi garam dan asam amino  

d. Menyaring darah dan menangkap 

filtrat  

e. Mengkonsentratkan urine   

13. Berikut ini adalah bagian dari struktur 

ginjal. 

1) Lobus ginjal 

2) Hilus  

3) Sinus ginjal 

4) Parenkim ginjal 

Jaringan yang termasuk dalam 

parenkim ginjal adalah... 

a. Korteks 

b. Medulla 

c. Korteks dan medula 

d. Glomerulus 

e. Tubulus kontortus proksimal 

14. Medula tersusun dari masa-masa 

triangular yang disebut... 

a. Piramida ginjal 

b. Pelvis ginjal 

c. Kapsula bowman 

d. Glomerulus  

e. Hilus  

15. Bagian ini adalah bagian nefron, yang 

sesuai dengan fungsinya adalah... 

a.  Arteriola 

aferen 

Membawa 

darah dari 

glomerulus 

b.  Glomerulus Menyaring 

plasma darah 

bebas protein 

dalam kapsul 

bowman 

c.  Kapsul 

bowman 

Mengatur 

tingkat 

osmotik  darah 

d.  Lengkung 

henle 

Membawa 

darah ke 

glomerulus 

e.  Tubulus 

kontortus 

proksimal 

Memberiikan 

darah untuk 

jaringan ginjal 

 

16. Urutan pembentukan urin yang terjadi 

didalam ginjal adalah... 

a. Filtrasi-augmentasi-reabsorbsi 

b. Augmentasi-fitrasi-reabsorbsi 

c. Augmentasi-reabsorbsi-filtrasi 

d. Reabsorbsi-filltrasi-augmentasi 

e. Filtrasi-rabsorbsi-augmentasi 
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17. Urine primer dibentuk di dalam ....  

a. Glomerulus    

b. Tubulus kontortus proksimal   

c. Tubulus kontortus distal  

d. Lengkung henle   

e. Kapsul bowman  

18. Tempat penampungan urine sebelum 

dieksresikan yaitu . . . .  

a. Ginjal   

b. Kantong urinaria  

c. Kantong empedu  

d. Kelenjar keringat   

e. Kapsul bowman 

19. Proses filtrasi plasma darah, 

merupakan tahap awal dalam 

pembentukan urin yang terjadi pada 

ginjal bagian... 

a. Medula ginjal 

b. Lengkung henle 

c. Glomerulus 

d. Tubulus kontortus proksimal 

e. Kapsula bowman 

20. Didalam filtral glomerulus atau urin 

primer tidak ditemukan zat... 

a. Protein 

b. Glukosa 

c. Asam amino 

d. Ion natrium  

e. Urea 

21. Pengeluaran keringat pada tubuh 

manusia dipengaruhi oleh faktor di 

bawah ini, kecuali ....  

a. Emosi   

b. Aktivitas tubuh   

c. Rangsangan saraf   

d. Suhu     

e. Umur  

22. Hal berikut dapat mempengaruhi 

pengeluaran urine, kecuali ....  

a. Senyum   

b. Ketakutan   

c. Kedinginan    

d. Gugup   

e. Berkeringat  

23. Urin normal tidak mengandung... 

a. Albumin dan asam hipurat 

b. Glukosa dan albumin 

c. Asam hipurat dan badan keton 

d. Badan dan albumin\ 

e. Amonia dan ion natrium 

24. Kelainan pada ginjal dapat 

mengakibatkan penimbunan air ke kaki 

karena reabsorpsi air terganggu. 

Kelainan yang dimaksud adalah ....  

a. Oedema        

b. Glikosuria      

c. Albuminaria       

d. Diabetes insipidus         

e. Nefritis  

25. Kekurangan hormon antidiuretik 

menimbulkan penyakit... 

a. Diabetes melitus 

b. Diabetes insipidus 

c. Albminuria 

d. Nefritis 

e. Uremia  

26. Ibu ratna mengalami penyakit diabetes 

melitus, dokter mengatakan bahwa 

pada pangkreas sedikit menghasilkan 

insulin. Manakah yang bukan termasuk 

akibat kekurangan hormon insulin? 

a. Kadar gula dalam darah tinggi 

b. Menderita diabetes militus 

c. Penyerapan air ditubulus distal 

menurun 

d. Jumlah urin menurun 

e. Sering mengeluarkan urin 

 

II. Jawablah Soal-soal Berikut! 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan ekskresi?  

2. Apa saja organ-organ ekskresi pada manusia? Jelaskan mengapa termasuk sistem 

ekskresi! 

3. Pada proses pembentukan urine, terdapat tiga tahap pembentukannya. Jelaskan ketiga 

tahap tersebut! 

4. Mengapa urine primer masih perlu direabsorpsi? Jelaskan!  

5. Mengapa bila kita buang air seni, urine tampak berwarna kuning? 
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LAMPIRAN 17 

ANGKET MOTIVASI SISWA 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Identitas Siswa 

a. Nama Siswa :…………………………….. 

b. Kelas / No Absen :…………………………….. 

2. Mohon anda menjawab dengan sejujurnya. 

3. Instrumen ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Silahkan anda memberi 

jawaban dengan cara member tanda cek (√) pada tempat yang telah disediakan. 

4. Ada lima pilihan jawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 

SS : Pernyataan sangat setuju jika pernyataan benar-benar sesuai dengan apa 

yang dirasakan. 

S : Pernyataan setuju jika pernyataan cenderung sesuai tetapi belum sepenuhnya 

setuju dengan apa yang dirasakan. 

TS : Pernyataan tidak setuju jika pernyataan cenderung tidak sesuai tetapi belum 

sepenuhnya tidak setuju. 

STS : Pernyataan sangat tidak setuju jika pernyataan benar- benar tidak sesuai dengan 

yang dirasakan. 

B. Pernyataan Angket 

Tabel 3.6. Angket Motivasi Siswa 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya selalu berusaha menyelesaikan tugas sebaik mungkin     

2. Saya aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan 

pembelajaran 

    

3. Saya jarang bertanya kepada guru atau teman mengenai materi 

yang belum dipahami 

    

4. Saya enggan, kurang antusias mengikuti pelajaran     

5. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu     
6. Saya selalu mengulang kembali pelajaran yang diberikan oleh 

guru di rumah 

    

7. Saya sering bermain atau ngobrol di kelas setelah tugas saya 

selesai kerjakan 

    

8. Saya belajar Biologi hanya waktu jam pelajaran Biologi saja     

9. Saya aktif membaca buku untuk mencari sumber jawaban yang 
benar dalam mengerjakan tugas di kelas. 
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10. Saya lebih senang melihat media pembelajaran secara langsung 
dibandingkan dengan mengobrol dengan teman sebangku 

    

11. Saya lebih senang bermain di waktu istirahat dibanding 
membaca buku di perpustakaan 

    

12. Saya memperhatikan dengan baik media pembelajaran  yang 

ditampilkan depan kelas 
 

    

13. Saya tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru     

14. Saya tidak suka berdiskusi dengan teman-teman dalam 
menyelesaikan tugas. 

    

15. Saya selalu ingin cepat selesai dalam mengerjakan tugas tanpa 
meneliti terlebih dahulu 

    

16. Jika dalam mengerjakan soal jawaban saya salah, saya selalu 
berusaha mencari jawaban yang benar dengan cara membaca 
buku atau bertanya 

    

17. Jika ulangan saya memperoleh nilai kurang bagus, saya akan 
belajar lebih giat lagi agar di ulangan berikutnya mendapatkan 
nilai yang bagus 

    

18 Saya malu apa bila mangalami kegagalan     

19. Saya selalu puas dengan berapapun nilai yang saya peroleh     

20. Saya mau meminjamkan buku yang saya punya dengan teman 
sebangku 

    

21. Saya akan memberikan motivasi kepada teman yang takut pada 
materi pelajaran tertentu 

    

22. Saya enggan membantu  teman-teman yang belum berhasil     

23. Saya senang jika melihat teman saya tidak bisa mengerjakan soal     

24. Saya berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan 
saya 

    

25.  Saya lebih percaya kemampuan sendiri dari pada kemampuan 
orang lain 

    

26. Mengerjakan soal bersama teman lebih menyenangkan dari pada 
mengerjakan sendiri 

    

27. Saya lebih senang mengerjakan tugas kelompok disbanding 
mengerjakan soal individu 

    

28. Dalam kelompok saya lebih senang menjadi ketua kelompok     

29. Saya selalu mempertahankan pendapat saya di kelompok dengan 
mengutarakan alasan yang jelas 

    

30. Saya mudah menyerah jika mempunyai pendapat tapi tidak 
disetujui oleh anggota kelompok yang lai 

    

 
Jumlah 
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LAMPIRAN 18 

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI BELAJAR SISWA 

Indikator Item Observasi 

1. Kuatnya kemauan untuk berbuat 1. Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman 

mengenai materi yang belum dipahami 

2. Jumlah waktu yang disediakan untuk 

belajar 

3. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat 

waktu 

4. Siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk 

berdiskusi tentang pelajaran dengan teman 

maupun dengan guru. 

3. Kerelaan meninggalkan kewajiban 

atau tugas yang lain 

5. Siswa aktif membaca buku untuk mencari 

sumber jawaban yang benar dalam 

mengerjakan tugas di kelas. 

4. Ketekunan dalam mengerjakan tugas 6. Siswa aktif berdiskusi dengan teman-temen 

dalam menyelesaikan tugas. 

7. Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

5. Ulet dalam menghadapi kesulitan 8. Siswa tidak mudah putus asa dalam 

mengerjakan sesuatu di kelas 

9. Siswa tidak malu apabila mengalami kegagalan 

dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih 

baik 

6. Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah orang 

dewasa 

10. Dalam mengerjakan soal atau mengerjakan 

tugas di kelas, siswa dapat mengaitkan 

pelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

11. Siswa menunjukkan kepedulian terhadap 

teman-temannya yang belum berhasil 

7. Lebih senang bekerja mandiri 12. Siswa berusaha mengerjakan tugas 

sesuai dengan kemempuannya. 

13. Siswa percaya diri dalam melakukan 

sesuatu di kelas saat pelajaran 

8. Dapat mempertahankan  

9. pendapatnya 

14. Siswa berani menyampaikan pendapat dalam 

forum diskusi kelas 

15. Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

beserta alasannya di hadapan teman yang 

lainnya. 
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LAMPIRAN 19 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Materi   :  

Hari / Tanggal : 

Petunjuk : 

 

Isilah lembar observasi ini berdasarkan data yang dikumpulkan dalam setiap mengamati 

kegiatan belajar siswa. Berilah skor antara 1 sampai dengan 5 pada kolom yang menunjukkan 

aktivitas yang dilakukan siswa. 

Kelompok: 

Tabel 3.8. Lembar Observasi Siswa 

Deskripsi Pengamatan Aspek Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan 

pembelajaran 
 

Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, apabila dalam dua jam pelajaran (90 menit) siswa 

aktif dan memperhatikan selama 60 s/d 90 menit. 

Nilai 4 = baik, apabila dalam dua jam pelajaran (90 menit) siswa aktif 

dan memperhatikan selama 50 s/d 

60 menit 

Nilai 3 = cukup, apabila dalam dua jam pelajaran (90 menit) siswa 

aktif dan memperhatikan selama 40 s/d 

50 menit 

Nilai 2 = kurang, apabila dalam dua jam pelajaran (90 menit) siswa 

aktif dan memperhatikan selama 30 s/d 40 menit. 

Nilai 1 = kurang sekali, apabila dalam dua jam pelajaran (90 menit) 

siswa aktif dan memperhatikan selama kurang dari 30 menit. 

     

2. Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi 

yang belum dipahami 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika dalam mengikuti pelajaran siswa bertanya 

pada guru dan murid lebih dari lima kali. 

Nilai 4 = baik, jika dalam mengikuti pelajaran siswa mau bertanya 

pada guru atau teman 3 s/d 5 pertanyaan 
Nilai 3 = cukup baik, jika dalam mengikuti pelajaran siswa bertanya 
pada guru atau teman dua atau tiga pertanyaan 
Nilai 2 = kurang, jika dalam mengikuti pelajaran siswa hanya bertanya 

satu kali saja. 

Nilai 1 = kurang sekali, jika dalam mengikuti pelajaran siswa sama 
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sekali tidak mengajukan pertanyaan apapun 

3. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika diberikan tugas mengumpulkannya lebih 
awal dibandingkan waktu yang telah ditentukan 
Nilai 4 = baik, jika diberikan tugas siswa dalam mengumpulkan tugas 

tepat pada waktu yang telah di tentukan. 

Nilai 3 = cukup baik, jika diberikan tugas waktu mengumpulkan 

tugasnya molor maksimal 5 menit.  

Nilai 2 = kurang, jika diberikan tugas waktu mengumpulkan tugasnya 

molor maksimal 8 menit  

Nilai 1 = kurang sekali, jika diberikan tugas waktu mengumpulkan 

tugasnya molor lebih dari 8 menit. 

     

4. Siswa memanfaatkan waktu yang ada untuk berdiskusi tentang 
pelajaran dengan teman maupun dengan guru. 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika dalam pelajaran siswa diberikan waktu untuk 
diskusi dengan guru atau siswa lain, siswa tersebut mau bertanya 
dengan guru maupun siswa lainnya secara berulang-ulang. 
Nilai 4 = baik, jika dalam pelajaran siswa diberikan waktu untuk 

diskusi dengan guru atau siswa lain, siswa tersebut hanya mau bertanya 

pada guru saja atau siswa lainnya saja secara berulang-ulang. 
Nilai 3 = cukup baik, jika dalam pelajaran siswa diberikan waktu 
untuk diskusi, siswa hanya bertanya sesekali saja. 
Nilai 2 = kurang, jika dalam pelajaran siswa diberikan waktu untuk 
diskusi, siswa hanya membaca-baca buku saja. 
Nilai 1 = kurang sekali,jika dalam pelajaran siswa diberikan waktu 
untuk diskusi, siswa hanya rame sendiri atau bermaian sendiri maupun 
dengan teman 

     

5. Siswa aktif membaca buku untuk mencari sumber jawaban 

yang benar dalam mengerjakan tugas di kelas. 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika dalam pelajaran siswa diberi tugas, siswa 

mengerjakannya dengan membaca bermacam-macam buku, bahkan 

meminjam di perpustakaan sampai menemukan jawaban yang dicari. 

Nilai 4 = baik, jika dalam pelajaran siswa diberi tugas, siswa 

mengerjakan dengan membaca buku sendiri maupun bertukar dengan 

teman sampai memperoleh jawabannya. 

Nilai 3 = cukup baik, siswa dalam mengerjakan tugas hanya membaca 

buku yang siswa punya saja.  

Nilai 2 = kurang, siswa dalam mengerjakan tugas hanya mengandalkan 

ingatan saja sesekali sambil membuka buku yang ada. 

Nilai 1 = kurang sekali, siswa dalam mengerjakan tugas dikerjakan 

dengan asal-asalan tidak membuka buku apapun. 

     

6. Siswa aktif berdiskusi dengan teman-temen dalam 
menyelesaikan tugas. 

 
Keterangan: 
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Nilai 5 = baik sekali, jika siswa dalam berdiskusi aktif bertanya, 
berpendapat, dan menulis hasil dari diskusi. 
Nilai 4 = baik, jika siswa dalam berdiskusi hanya aktif berpendapat 

dan menulis saja atau aktif bertanya dan berpendapat saja atau aktif 

bertanya dan menulis saja. (aktif dalam 2 item antara, bertanya, 

berpendapat dan menulis) 

Nilai 3 = cukup baik, jika diswa dalam berdiskusi hanya aktif bertanya 

saja, berpendapat saja atau menulis saja 
Nilai 2 = kurang, jika siswa dalam berdiskusi hanya mendengarkan 
saja 
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa dalam berdiskusi hanya main sediri 
atau ngobrol sendiri. 
7. Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, siswa dalam mengerjakan tugas tekun dalam arti 
siswa sebelum menyelesaikan soal tersebut dan dianggap benar siswa 
belum mau mengerjakan hal atau pekerjaan lain. 
 Nilai 4 = baik, siswa dalam mengerjakan tugas tekun dalam arti siswa 

sebelum menyelesaikan soal yang diberikan siswa belum mau 

mengerjakan hal lain namun siswa dalam mengerjakan tugas sesekali 

bertanya sama teman. 

Nilai 3 = cukup baik, siswa dalam mengerjakan tugas tekun dalam arti 

siswa sebelum menyelesaikan soal yang diberikan siswa belum mau 

mengerjakan hal lain namun siswa dalam mengerjakan tugas berusaha 

menyelesaikan dengan cepat tanpa meneliti terlebih dahulu. 
Nilai 2 = kurang, siswa dalam mengerjakan tugas dari guru, siswa 
sesekali diselingi ngobrol dengan teman atau melakukan hal yang tidak 
berkaitan dengan tugas yang ia kerjakan namun tugasnya masih dapat 
terselesaikan. 
Nilai 1 = kurang sekali, siswa dalam mengerjakan tugas terlalu banyak 
bermain atau ngobrol sehingga tugas tidak selesai pada waktu yang 
telah ditentukan 

     

8. Siswa tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di 
kelas 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas jika 
mengalami kesulitan atau kesalahan pada jawaban yang ia dapat 
antusias untuk mencari jawaban yang lain dengn cara bertanya, 
membaca atau apapun itu sampai mendapatkan jawaban yang membuat 
siswa merasa puas. 
Nilai 4 = baik, siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas jika 

mengalami kesulitan atau kegagalan berusaha mencari solusinya jika 

tidak dapat akan dicari lain waktu. 
Nilai 3 = cukup baik, jika siswa mengalami kegagalan enggan 
mengulangi lagi, namun jika biberi tugas baru masih semangat untuk 
mengerjakannya 
Nilai 2 = kurang, jika siswa mengalami kegagalan atau kesulitan dalam 
mengerjakan hal selanjutnya merasa ogah-ogahan atau malas. 
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa mengalami kegagalan atau kesulitan 
di kelas tidak melakukan hal apapun hanya diam saja. 
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9. Siswa tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu 
untuk bangkit lagi menjadi lebih baik 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika siswa saat disuruh mengerjakan soal di depan 
kelas dan salah, siswa tidak malu walaupun diejek teman dan 
selanjutnya berani untuk maju ke depan lagi. 
Nilai 4 = baik, jika siswa disuruh mengerjakan soal di depan kelas dan 

salah, siswa tidak malu walaupun diejek teman dan berusaha mencari 

jawan yang benar di belakang. 
Nilai 3 = cukup baik, jika siswa disuruh mengerjakan soal di depan 
kelas dan salah, siswa tidak malu namun enggan mencari jawaban yang 
benar di belakang 
Nilai 2 = kurang, jika siswa disuruh mengerjakan soal di depan kelas 
dan salah, siswa minder dan enggan jika suatu saat diminta maju lagi 
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa disuruh mengerjakan soal di depan 
kelas, siswa enggan untuk maju ke depan karena takut. 

     

10. Dalam mengerjakan soal atau mengerjakan tugas di kelas, 
siswa dapat mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-
hari 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas 
sering membantu teman yang mengalami kesulitan dalam masalah 
pejaran ataupun masalah yang lain. 
Nilai 4 = baik, jika siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas senang 

membantu teman yang mengalami kesulitan dalam hal pelajaran saja. 

Nilai 3 = cukup baik, jika siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas 

senang membantu teman yang mengalami kesulitan yang bukan dalam 

haln pelajaran. 

Nilai 2 = kurang, jika siswa enggan membantu teman lain yang 

mengalami kesulitan dalam hal apapun, wlaupun sesekali membantu 

jika diberi imbalan. 

Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa sama sekali enggan membantu 

teman yang mengalami kesulitan di kelas. 

     

11. Siswa menunjukkan kepedulian terhadap teman-temannya 
yang belum berhasil 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika siswa dalam mengerjakan sesuatu di kelas 
ada teman lain yang belum berhasil siswa tersebut membantunya sekuat 
tenaga sampai teman tersebut berhasil. 
Nilai 4 = baik, jika siswa dalam mengerjakan sesuatu di kelas ada 

teman lain yang belum berhasil siswa tersebut membantunya sebisanya 

walaupun kadang belum sampai berhasil. 
Nilai 3 = cukup baik, jika siswa dalam mengerjakan sesuatu di kelas 
ada teman lain yang belum berhasil siswa tersebut membantunya 
walaupun tidk semuanya di bantu 
Nilai 2 = kurang, jika siswa dalam mengerjakan sesuatu di kelas ada 
teman lain yang belum behasil, siswa tersebut tidak membantu dan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan mengapa belum berhasil?  
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa dalam mengerjakan sesuatudi kelas 
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ada teman lain yang belum berhasil, siswa tersebut hanya diam dan 
cenderung mengolok-oleh teman yang belum berhasil tersebut. 
12. Siswa berusaha mengerjakan tugas sesuai 

dengan kemampuannya. 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, siswa dalam mengerjakan tugas individu 
mengerjakan sesuai kemampuannya tanpa buka buku ataupun bertanya 
kepa teman lain, dan mengulangi jawaban secara berulang ulang 
setelah yakin baru dikumpulkan. 
Nilai 4 = baik, siswa dalam mengerjakan tugas individu mengerjakan 
sesuai kemampuannya tanpa buka buku atau bertanya, tanpa 
mengulang jawaban kembali. 
Nilai 3 = cukup baik, siswa dalam mengerjakan tugas individu 
mengerjakan sesuai kemampuannya namun sesekali (kurang dari 3 
kali) bertanya kepada teman lain. 
Nilai 2 = kurang, siswa dalam mengerjakan tugas individu 
mengerjakan sesuai kemampuannya namun sering bertanya pada teman 
lain (bertnya lebih dari 3 kali) 
Nilai 1 = kurang sekali, siswa dalam mengerjakan tugas individu 
sering bertanya pada teman lain dan bahkan membuka buku secara 
sembunyi sembunyi. 

     

13. Siswa percaya diri dalam melakukan sesuatu di kelas saat 
pelajaran 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, sering maju kedepan mengerjakan soal atau 
menjawab pertanyaan tanpa di minta oleh guru. (dalam satu kali 
pertemuan maju ke depan lebih dari 3 kali) 
Nilai 4 = baik, sering maju ke depan mengerjakan soal atau menjawab 
pertanyaan tanpa diminta oleh guru. (dalam satu kali pertemuan maju 
ke depan 2 s/d 3 kali) 
Nilai 3 = cukup baik, maju ke depan mengerjakan soal atau menjawab 
pertanyaan apabila diminta oleh guru 
Nilai 2 = kurang, maju ke depan mengerjakan soal atau menjawab 
pertanyaan apabila diminta oleh guru dan ditemani oleh teman yang 
lain saat maju ke depan 
Nilai 1 = kurang sekali, enggan maju ke depan kelas untuk 
mengerjakan soal maupun menjawab pertanyaan sama sekali 

     

14. Siswa berani menyampaikan pendapat dalam forum diskusi 
kelas 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, siswa tanpa disuruh berani menyampaikan 
banyak pendapat dalam diskusi kelas beserta alasan-alasan yang 
menguatkan pendapatnya.  
Nilai 4 = baik, siswa tanpa disuruh berani menyampaikan pendapat 
dalam diskusi kelas beserta alasan-alasan yang menguatkan 
pendapatnya. 
Nilai 3 = cukup baik, siswa dengan disuruh berani menyampaikan 
pendapat dalam diskusi kelas beserta alasan yang menguatkan 
pendapatnya. 
Nilai 2 = kurang, siswa dengan disuruh berkali-kali baru berani 
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menyampaikan pendapatnya di depan kelas 
Nilai 1 = kurang sekali, siswa sama sekali tidak berani menyampaikan 
pendapat di forum diskusi kelas walaupun sudah disuruh berkali-kali. 
15. Siswa mampu mempertahankan pendapatnya beserta 

alasannya di hadapan teman yang lainnya 

 
Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, jika dalam berdiskusi siswa mampu 
mempertahankan pendapatnya dengan alasan alasan yang bisa diterima 
oleh anggota diskusi hingga pendapat tersebut dipakai dan diterima. 
Nilai 4 = baik, jika dalam berdiskusi siswa mampu memberikan 
beberapa (banyak) pendapat sehingga salah satu pendapat yang 
disampaikan dapat diterima oleh anggota kelompok yang lain. 
Nilai 3 = cukup baik, jika dalam berdiskusi siswa menyampaikan 
pendapat, namun ditolak oleh anggota lain namun masih berusaha 
menyampaikan pendapat yang lain walaupun bnelum tentu diterima 
Nilai 2 = kurang, jika siswa dalam berdiskusi menyampaikan pendapat 
dan ditolak, enggan untuk berpendapat lagi dan cenderung diam hanya 
mendengarkan saja 
Nilai 1 = kurang sekali, jika siswa dalam berdiskusi menyampaikan 
pendapat namun ditolak sehingga menimbulkan kemarahan, tidak mau 
ikut berdiskusi 
Lagi 

     

JUMLAH      

....................................2019 

Observer 

 

 

(.........................................) 
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LAMPIRAN 20  

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Mata Pelajaran :..............................................  

Materi   :..............................................  

Pertemuan ke  :..............................................  

Kelas / Semester :.............................................. 

 
Berilah tanda ( √ ) pada kolom. (0) bila tidak  dilakukan, (1) bila dikerjakan tapi kurang,  

(2)  bila  dilakukan  dengan  baik,  pada  masing  –  masing  pernyataan dibawah ini ! 

Tabel 3.9. Observasi Guru 

No Aspek Yang Diamati 0 1 2 

A Pendahuluan    

1 Persiapan sarana pembelajaran    

2 Menghubungkan materi dengan pelajaran yang lalu    

3 Memotivasi siswa    

4 Menghubungkan materi dengan lingkungan sehari - hari    

5 Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran    

B Kegiatan Inti    

1 Menguasai materi pelajaran dengan baik    

2 Kesesuaian materi yang dibahas dengan indikator    

3 Berperan sebagai fasilitator    

4 Mengajukan pertanyaan pada siswa    

5 Memberi waktu tunggu pada siswa untuk menjawab 
pertanyaan 

   

6 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya    

7 Menguasai alat dan bahan peraga    

8 Memberikan bimbingan pada kegiatan proses 
pembelajaran 

   

9 Kejelasan penyajian konsep    

10 Memberi contoh konkrit dalam kejadian yang ada dalam 
kehidupan, sesuai dengan yang diperagakan 

   

11 Memberikan penguatan    

C Penutup    

1 Membimbing siswa menyimpulkan materi    

2 Memberi tugas pada siswa    

 

Keterangan: 

0 = Tidak  dilakukan 

1 = Dilakukan  tapi kurang 

2 = Dilakukan dengan baik 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥100% 
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Saran / Perbaikan 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

 
 

..........................................2019 

Observer, 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------- 
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LAMPIRAN 21 

RUBRIK PENILAIAN 

A. Soal Pilihan Ganda 

Jumlah soal  : 26 

Skor maksimal : 26 

Bobot   : 60% 

Jika salah mendapatkan skor 0, jika benar mendapatkan skor 1. 

Penentuan nilai :  

𝑁 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑋 60% 

 

B. Soal Esay 

Jumlah soal : 6 

Skor maksimal : 100 

Bobot  : 40% 

1. Petunjuk Penilaian Essay 

No  Butir Soal Bobot 

Soal 

Kriteria Penskoran Nilai 

Akhir 0 5 10 15 20 

1. Apakah yang dimaksud dengan 

ekskresi?  

10       

2 Apa saja organ-organ ekskresi pada 

manusia? Jelaskan mengapa termasuk 

sistem ekskresi! 

20       

3 Pada proses pembentukan urine, 

terdapat tiga tahap pembentukannya. 

Jelaskan ketiga tahap tersebut! 

20       

4 Mengapa urine primer masih perlu 

direabsorpsi? Jelaskan!  

15       

5 Mengapa bila kita buang air seni, urine 

tampak berwarna kuning? 

20       

 

2. Rubrik Penilaian  

Soal No. 1. 

Skor 

10 

Jika siswa mampu menjawab dengan jelas dan tepat sesuai dengan kajian teori 

pada buku pembelajaran. 

Skor 

5 

Jika siswa mampu menjawab dengan jelas/mendekati kajian teori pada buku 

pembelajaran  

2 Jika siswa menjawab tidak sesuai dengan kajian teori  pada buku pembekajaran  
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Skor 

0 

Jika peserta didik tidak manjawab satupun pertanyaan yang diberikan 

 

Soal No. 2, 3, dan 5. 

Skor 

20 

Jika siswa mampu menjawab dengan jelas dan tepat sesuai dengan kajian teori 

pada buku pembelajaran. 

Skor 

15 

Jika siswa mampu menjawab dengan jelas/mendekati kajian teori pada buku 

pembelajaran  

Skor 

10 

Jika siswa menjawab tidak terlalu jeas/ tepat dengan kajian teori pada buku 

pembelajaran 

Skor 

5 

Jika siswa menjawab tidak sesuai dengan kajian teori  pada buku pembekajaran  

Skor 

0 

Jika peserta didik tidak manjawab satupun pertanyaan yang diberikan 

 

Soal No. 4. 

Skor 

15 

Jika siswa mampu menjawab dengan jelas dan tepat sesuai dengan kajian teori 

pada buku pembelajaran. 

Skor 

10 

Jika siswa mampu menjawab dengan jelas/mendekati kajian teori pada buku 

pembelajaran  

Skor 

5 

Jika siswa menjawab tidak sesuai dengan kajian teori  pada buku pembekajaran  

Skor 

0 

Jika peserta didik tidak manjawab satupun pertanyaan yang diberikan 

 

Penentuan nilai : 

𝑁 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑋 60% 

 

Penentuan Nilai Akhir =  

𝑁 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑋 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎
+

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑠𝑎𝑦 𝑋 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑠𝑎𝑦

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑠𝑎𝑦
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LAMPIRAN 22 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETES-POSSTTEST 

I. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda 

1. A 

2. D 

3. C 

4. C 

5. D 

6. A 

7. E 

8. E 

9. A 

10. B 

11. B 

12. D 

13. C 

14. A 

15. B 

16. E 

17. A 

18. B 

19. C 

20. A 

21. C 

22. A 

23. B 

24. E 

25. B 

26. D 

 

II. Kunci Jawaban Soal Esay  

1. Ekskresi adalah pengeluaran limbah hasil metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh 

seperti karbondioksida (CO2), uap air, urea, amonia dan keringat. 

2. Organ ekskresi pada manusia yaitu kulit, hati, paru-paru dan ginjal. Organ-organ tersebut 

termasuk organ ekskresi karena kulit mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa keringat, 

hati mengeluarkan getah empedu  zat sisa dari perombakkan sel darah merah yang telah 

rusak dan dihancurkan didalam limpa, paru-paru mengeluarkan gas-gas sisa proses 

pernapasan yaitu gas CO2 (karbondioksida) dan H2O (uap air), dan ginjal mengeluarkan 

urin. 

3. Tiga tahap pembentukan urin yaitu: 

a. Filtrasi (penyaringan darah). 

Bagian pertama dalam proses pembentuka urin adalah filtrasi yaitu proses 

penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racunn 

bagi tubuh. Filtrasi terjadi dibadan malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula 

bowman. Glomerulus menyaring garam, glukosa, asam amino, urea dan limbah 

lainnya untuk melewati kapsula bowman. Hasil filtrasi ini disebut urin primer. 

b. Reabsorbsi (penyerapan kembali) 

Setelah cairan melewa proses filtrasi dan menghasilkan urin primer diserap kembali 

(reabsorbsi) sebelum dikeluarkan oleh tubuh, yan terjadi di tubulus proksimal, 

lengkung henle, tubulus distal dan tubulus pengumpul, cairan yang diserap kembali 

adalah air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya yang masih bermanfaat 

diserap kembali kealiran darah dikapiler mengelilingi tubulus. Hasil dari reabsorbsi 

disebut urin sekunder. 
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c. Augmentasi  

Augmentasi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh 

dalam bentuk urin atau urin sesungguhnya yang mengandung air, garam, urea, 

amonium, dan asam urat. 

4. Urin primer masi perlu direabsorbsi karena didalam urin primer masih terdapat zat-zat 

yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino. 

5. Air seni atau urin yang berwarna kuning disebabkan oleh zat kimia urobilin yaitu limbah 

dari tubuh manusia atau sel darah merah yang sudah mati didalam hati, dalam proses 

peroombakannya hemoglobin (hb) dipecah menjadi zat besi (fe), hemin dan globin. Zat 

besi akan diambil dan disimpan di dalam hati dan selanjutnya dikembalikan kesum-sum 

tulang sehingga terbentuk eritrosit baru. Globin dibentuk menjadi hb baru. Sementara 

hemin dipecah menjadi bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau biru. Zat warna 

empedu dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin yang berwarna 

kuning kecoklatan. Warna ini akan memberikan wran khas tersendiri pada veses dan urin 

yang dikeluarkan setiap hari. 
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LAMPIRAN 23 

DATA MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 

 

No 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Motivasi Hasil Belajar Motivasi Hasil Belajar 

Pretes Possttest Pretes Possttest Pretes Possttest Pretes Possttest 

1 82 95 66 88 69 58 60 90 

2 71 85 35 85 94 91 60 81 

3 64 71 50 85 83 77 60 85 

4 64 67 43 90 71 52 65 80 

5 72 68 52 80 82 85 35 83 

6 78 89 52 96 87 70 71 83 

7 73 89 46 95 43 73 69 82 

8 74 83 38 85 54 89 60 80 

9 81 88 52 81 74 73 45 83 

10 71 75 47 81 65 76 81 82 

11 67 88 37 84 51 71 48 80 

12 78 86 58 100 77 70 42 85 

13 75 85 41 86 70 63 49 88 

14 78 91 52 89 60 61 64 83 

15 69 95 57 96 71 71 71 87 

16 85 98 71 93 78 61 68 91 

17 81 81 66 100 90 79 75 86 

18 58 63 34 83 62 76 48 80 

19 80 85 44 83 71 67 48 82 

20 61 86 62 83 96 89 48 85 

21 80 95 54 85 55 80 60 84 

22 70 83 58 93 75 77 68 84 

23 50 59 79 80 96 81 62 88 

24 74 94 47 82 69 70 56 82 

25 79 88 35 80 58 61 37 80 

26 78 94 42 82 59 66 47 80 

27 68 74 54 86     

28 85 72 37 80     
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LAMPIRAN 24 

INDIKATOR MOTIVASI BELAJAR 

Skala jawaban dan nilai yang digunakan dalam angket yang diterapkan yaitu skala Likert 

sebagai berikut: 

SL = selalu  diberi skor 5 

SR = sering  diberi skor 4 

KK = kadang-kadang  diberi skor 3 

JR = Jarang  diberi skor 2 

TP = tidak pernah diberi skor 1 

1. Skor Angket Motivasi Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media Alat Peraga 

Pada Kelas Eksperimen.  

Hasil angket motivasi belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga, dari 28 

siswa setelah dilakukan analisis yaitu 

Tabel Perolehan Skor Tiap Item Angket Sebelum Pelaksanaan Pembelajaran Penggunaan 

Media Alat Peraga 

No  

Item 

Perolehan Skor Jawaban 

Responden 

Total 

Skor 
No  

Item 

Perolehan Skor Jawaban 

Responden Total Skor 

SL SR KK JR TP SL SR KK JR TP 

1 16 5 5 2 0 119 16 5 7 14 2 0 99 

2 14 8 6 0 0 120 17 3 10 11 4 0 96 

3 24 1 2 0 1 131 18 6 8 12 2 0 102 

4 21 5 1 1 0 130 19 14 9 3 2 0 119 

5 2 12 11 2 1 96 20 4 11 12 1 0 102 

6 21 4 1 2 0 128 21 13 9 4 2 0 117 

7 18 7 2 1 0 126 22 13 8 3 2 2 112 

8 14 9 3 2 0 119 23 15 8 5 0 0 122 

9 2 5 16 5 0 88 24 13 8 5 2 0 116 

10 4 7 11 5 1 92 25 8 6 9 2 3 98 

11 12 9 7 0 0 117 26 7 8 8 5 0 101 

12 2 9 12 2 2 88 27 5 3 13 4 1 85 

13 13 5 7 3 0 112 28 7 9 7 3 1 101 

14 9 8 9 1 1 107 29 5 8 11 2 2 96 

15 11 8 8 1 0 113 30 9 5 9 3 2 100 

Skor ideal untuk seluruh item yaitu 5 X 28 = 140 (jika semua menjawab SL). Berdasarkan 

data skor yang diperoleh tersebut, maka tingkat presentase motivasi belajar kelas XI MIA 2 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel Perolehan Persentase Pretes Angket Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No 

Item 

Skor 

Total  

Persentase 

(%) 

No 

Item 

Skor 

Total  

Persentase 

(%) 

1 119 85 16 99 71 

2 120 86 17 96 69 

3 131 94 18 102 73 

4 130 93 19 119 85 

5 96 69 20 102 73 

6 128 91 21 117 84 

7 126 90 22 112 80 

8 119 85 23 122 87 

9 88 63 24 116 83 

10 92 66 25 98 70 

11 117 84 26 101 72 

12 88 63 27 85 61 

13 112 80 28 101 72 

14 107 76 29 96 69 

15 113 81 30 100 71 

 

2. Skor Angket Motivasi Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga Pada 

Kelas Eksperimen  

Tabel Perolehan Skor Tiap Item Angket Setelah Pelaksanaan Pembelajaran Penggunaan 

Media Alat Peraga 

No  

Soal 

Perolehan Skor Jawaban 

Responden 

Total 

Skor 

No  

Soal 

Perolehan Skor Jawaban 

Responden 

Total 

Skor 

SL SR KK JR TP SL SR KK JR TP  

1 17 7 3 1 0 124 16 13 8 4 2 1 114 

2 20 8 0 0 0 132 17 11 6 9 0 2 108 

3 15 6 7 0 0 120 18 7 12 7 2 0 108 

4 18 8 1 1 0 127 19 16 6 5 0 0 121 

5 12 9 6 1 1 116 20 11 6 7 3 1 107 

6 16 9 2 1 0 124 21 10 12 4 1 1 117 

7 17 5 4 1 0 123 22 14 4 4 3 0 116 

8 18 4 4 2 0 122 23 15 7 5 1 0 120 

9 9 9 8 2 0 109 24 10 11 5 2 0 113 

10 10 11 6 1 0 114 25 15 5 6 0 1 117 

11 13 9 6 0 0 119 26 12 9 6 1 0 116 

12 6 11 8 2 1 103 27 12 6 8 2 0 112 

13 8 13 5 2 0 111 28 9 13 4 2 0 113 

14 11 10 4 3 0 113 29 12 7 7 1 1 112 

15 14 7 6 1 0 118 30 12 11 5 0 0 119 

Skor ideal untuk seluruh item yaitu 5 X 28 = 140 (jika semua menjawab SL). 

Berdasarkan data skor yang diperoleh tersebut, maka tingkat presentase motivasi belajar kelas 
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XI MIA 2 setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan media alat peraga adalah sebagai 

berikut: 

   
 

 
        

   
   

   
            

Tabel  Perolehan Persentase Posttest Angket Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No 

Item 

Skor 

Total  

Persentase 

(%) 

No 

Item 

Skor 

Total  

Persentase 

(%) 

1 124 89 16 114 81 

2 132 94 17 108 77 

3 120 86 18 108 77 

4 127 91 19 121 86 

5 116 83 20 107 76 

6 124 89 21 117 84 

7 123 88 22 116 83 

8 122 87 23 120 86 

9 109 78 24 113 81 

10 114 81 25 117 84 

11 119 85 26 116 83 

12 103 74 27 112 80 

13 111 79 28 113 81 

14 113 81 29 112 80 

15 118 84 30 119 85 

3. Skor Angket Motivasi Belajar Siswa Sebelum Tanpa Menggunakan Media Alat 

Peraga Pada Kelas Kontrol 

Hasil angket motivasi belajar siswa sebelum tanpa menggunakan media alat peraga di 

kelas XI MIA 4 SMA Negeri 1 Watopute sebagai berikut: 

Tabel Perolehan Skor Tiap Item Angket Sebelum Pelaksanan Tanpa Menggunakan Media 

Alat Peraga Pada Kelas Kontrol 

No  

Soal 

Perolehan Skor Jawaban 

Responden 

Total 

Skor 

No  

Soal 

Perolehan Skor Jawaban 

Responden 

Total 

Skor 

SL SR KK JR TP SL SR KK JR TP 

1 10 5 8 2 1 99 16 3 7 8 7 1 82 

2 8 6 8 2 2 94 17 5 5 7 8 1 83 

3 9 9 8 0 0 105 18 5 4 9 4 4 80 

4 12 6 7 1 0 107 19 8 14 3 1 0 107 

5 5 5 11 5 0 88 20 5 6 11 2 2 88 

6 9 10 5 2 0 104 21 12 5 7 2 0 105 

7 8 8 9 1 0 101 22 15 6 3 2 0 114 

8 12 6 6 2 0 106 23 11 11 3 1 0 110 

9 2 6 11 4 3 78 24 6 6 11 3 0 93 
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10 7 5 10 4 1 89 25 3 10 7 4 2 84 

11 7 12 7 0 0 104 26 6 4 11 2 3 86 

12 2 5 10 2 7 71 27 2 9 7 4 4 79 

13 5 7 11 3 0 92 28 6 8 5 3 4 87 

14 6 4 10 5 1 87 29 4 7 10 4 1 87 

15 7 8 8 2 0 99 30 5 4 10 7 0 85 

Skor ideal untuk seluruh item yaitu 5 X 26 = 130 (jika semua menjawab SL). 

Berdasarkan data skor yang diperoleh tersebut, maka tingkat presentase motivasi belajar kelas 

XI MIA 4 sebelum pelaksanaan pembelajaran tanpa menggunakan media alat peraga adalah 

sebagai berikut: 

   
  

   
            

Tabel Perolehan Persentase Pretes Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No 

Item 

Skor 

Total  

Persentase 

(%) 

No 

Item 

Skor 

Total  

Persentase 

(%) 

1 99 76 16 82 63 

2 94 72 17 83 64 

3 105 81 18 80 62 

4 107 82 19 107 82 

5 88 68 20 88 68 

6 104 80 21 105 81 

7 101 78 22 114 88 

8 106 82 23 110 85 

9 78 60 24 93 72 

10 89 68 25 84 65 

11 104 80 26 86 66 

12 71 55 27 79 61 

13 92 71 28 87 67 

14 87 67 29 87 67 

15 99 76 30 85 65 

 

4. Skor Angket Motivasi Belajar Siswa Sesudah Tanpa Menggunakan Media Alat 

Peraga Pada Kelas Kontrol.  

Hasil angket motivasi belajar siswa sesudah tanpa menggunakan media alat peraga pada 

kelas kontrol, dari 26 siswa setelah dilakukan analisis yaitu: 
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Tabel Perolehan Skor Tiap Item Angket Sesudah Pelaksanan Tanpa Menggunakan Media 

Alat Peraga Pada Kelas Kontrol 

No  

Soal 

Perolehan Skor Jawaban 

Responden 

Total 

Skor 

No  

Soal 

Perolehan Skor Jawaban 

Responden 

Total 

Skor 

SL SR KK JR TP SL SR KK JR TP 

1 9 10 1 5 1 99 16 1 5 12 4 4 83 

2 11 8 6 0 2 104 17 2 3 8 10 3 69 

3 4 6 5 1 0 111 18 2 6 13 2 2 79 

4 13 8 4 1 0 111 19 11 8 5 2 0 106 

5 8 5 11 1 1 96 20 6 6 9 4 1 90 

6 21 5 0 0 0 125 21 11 7 6 2 0 105 

7 18 6 2 0 0 120 22 8 9 6 2 1 97 

8 11 5 9 1 0 104 23 11 6 6 2 1 102 

9 0 4 12 9 1 71 24 6 5 11 3 1 90 

10 3 10 11 1 1 91 25 4 6 12 2 2 86 

11 6 10 9 1 0 99 26 3 7 12 3 1 86 

12 4 6 12 2 2 86 27 5 4 13 3 1 87 

13 7 6 13 0 0 98 28 5 8 10 1 2 91 

14 5 5 7 3 6 78 29 3 4 9 6 4 74 

15 10 10 5 1 0 107 30 5 2 10 8 1 80 

Skor ideal untuk seluruh item yaitu 5 X 26 = 130 (jika semua menjawab SL). 

Berdasarkan data skor yang diperoleh tersebut, maka tingkat presentase motivasi belajar kelas 

XI MIA 2 adalah sebagai berikut: 

   
  

   
            

Tabel Perolehan Persentase Posttes Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No 

Item 

Skor 

Total  

Persentase 

(%) 

No 

Item 

Skor 

Total  

Persentase 

(%) 

1 99 76 16 83 64 

2 104 80 17 69 53 

3 111 85 18 79 61 

4 111 85 19 106 82 

5 96 74 20 90 69 

6 125 96 21 105 81 

7 120 92 22 97 75 

8 104 80 23 102 78 

9 71 55 24 90 69 

10 91 70 25 86 66 

11 99 76 26 86 66 

12 86 66 27 87 67 

13 98 75 28 91 70 

14 78 60 29 74 57 

15 107 82 30 80 62 
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LAMPIRAN 25 

ANALISIS DESKRIPTIF PRETES DAN POSTTES MOTIVASI BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

A. Rata-rata Pretes Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

1. Rentang Nilai (Range) 

R = data terbesar – data terkecil 

R = 85 – 50 = 35 

 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 28   

K = 1 + (3,3 x 1,45)   

K = 1 + 4,78 = 5,78 = 6 

 

3. Interval Kelas 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

I = 
35

6
 = 6   

4. Persentase (%)  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 

Tabel Rekapitulasi Data Kelompok Pretes Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No Xi fi fk x f.x X2 f.x2 Persentase  

1 50-55 1 1 52,5 52,5 2756,25 2756,25 3,57% 

2 56-61 2 3 58,5 117 3422,25 6844,5 7,14% 

3 62-67 4 7 64,5 258 4160,25 16641 14,29% 

4 68-73 7 14 70,5 493,5 4970,25 34791,8 25% 

5 74-79 8 22 76,5 612 5852,25 46818 28,57% 

6 80-85 6 28 82,5 495 6806,25 40837,5 21,43% 

Jumlah 28   405 2028 27967,5 148689 100% 

 

5. Mean 

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖
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X  = 
2028

28
 = 72,43 

 

6. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

𝑆𝐷 = 

√
148689

28
− (

2028

28
)

2

 

 = √5310,32 − (72,43)2 

 = √5310,32 − 5246,11 

 = √64,21 

 = 8,01 

 

B. Rata-rata Posttes Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

 

1. Rentang Nilai (Range) 

R = data terbesar – data terkecil 

R = 98 – 59 = 39 

 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 28   

K = 1 + (3,3 x 1,45)   

K = 1 + 4,78 = 5,78 = 6 

 

3. Interval Kelas 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

I = 
39

6
 = 6,5 = 7 
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4. Persentase (%)  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 

Tabel Rekapitulasi Data Kelompok Possttest Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No Xi fi fk x f.x X2 f.x2 Persentase  

1 59-65 2 2 62 124 3844 7688 7,14% 

2 66-72 4 6 69 276 4761 19044 14,29% 

3 73-79 2 8 76 152 5776 11552 7,14% 

4 80-86 8 16 83 664 6889 55112 28,57% 

5 87-93 6 22 90 540 8100 48600 21,43% 

6 94-100 6 28 97 582 9409 56454 21,43% 

Jumlah 28    2338  198450 100% 

 

5. Mean 

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖

 

X  = 
2338

28
 = 83,5 

 

6. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

𝑆𝐷 = 

√
198450

28
− (

2338

28
)

2

 

 = √7087,5 − (83,5)2 

 = √7087,5 − 6972,25 

 = √115,25 

 = 10,74 
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LAMPIRAN 26 

 ANALISIS DESKRIPTIF PRETES POSTTES TINGKAT PEMAHAMAN SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

A. Rata-rata Pretes Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Eksperimen 

1. Rentang Nilai (Range) 

R = data terbesar – data terkecil 

R = 79 – 34 = 45 

 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 28   

K = 1 + (3,3 x 1,45)   

K = 1 + 4,78 = 5,78 = 6 

 

3. Interval Kelas 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

I = 
45

6
 = 7,5 = 8 

4. Persentase (%)  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 

Tabel Rekapitulasi Data Kelompok Pretes Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Eksperimen 

No Xi fi fk x f.x X2 f.x2 Persentase 

1 34-41 7 7 37,5 262,5 1406,25 9843,75 25% 

2 42-49 6 13 45,5 273 2070,25 12421,5 21,43% 

3 50-57 8 21 53,5 428 2862,25 22898 28,57% 

4 58-65 3 24 61,5 184,5 3782,25 11346,8 10,71% 

5 66-73 3 27 69,5 208,5 4830,25 14490,8 10,71% 

6 74-81 1 28 77,5 77,5 6006,25 6006,25 3,57% 

Jumlah 28   345 1434 20957,5 77007 100% 

 

5. Mean 

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖
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X  = 
1434

28
 = 51,21 

 

6. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

𝑆𝐷 = 

√
77007

28
− (

1434

28
)

2

 

 = √2750,25 − (51,21)2 

 = √2750,25 − 2622,46 

 = √127,79 

 = 11,30 

 

B. Rata-rata Posttes Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Eksperimen 

1. Rentang Nilai (Range) 

R = data terbesar – data terkecil 

R = 100 – 80 = 20 

 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 28   

K = 1 + (3,3 x 1,45)   

K = 1 + 4,78 = 5,78 = 6 

 

3. Interval Kelas 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

I = 
20

6
 = 3,3 = 3 

4. Persentase (%)  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 
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Tabel Rekapitulasi Data Kelompok Possttest Tingkat Pemahaman Siswa Kelas 

Eksperimen 

No Xi fi fk x f.x X2 f.x2 Persentase  

1 80-82 8 8 81 648 6561 52488 28,57% 

2 83-85 8 16 84 672 7056 56448 28,57% 

3 86-88 3 19 87 261 7569 22707 10,71% 

4 89-91 2 21 90 180 8100 16200 7,14% 

5 92-94 2 23 93 186 8649 17298 7,14% 

6 95-97 3 26 96 288 9216 27648 10,71% 

7 98-100 2 28 99 198 9801 19602 7,14% 

Jumlah 28    2433  212391 100% 

 

5. Mean 

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖

 

X  = 
2433

28
 = 86,89 

 

6. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

𝑆𝐷 = 

√
212391

28
− (

2433

28
)

2

 

 = √7585,39 − (86,89)2 

 = √7585,39 − 7549,87 

 = √35,52 

 = 5,96 
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LAMPIRAN 27 

ANALISIS DESKRIPTIF PRETES POSTTES MOTIVASI BELAJAR KELAS 

KONTROL 

A. Rata-rata Pretes Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

1. Rentang Nilai (Range) 

R = data terbesar – data terkecil 

R = 96 – 43 = 53 

 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 (log 26)   

K = 1 + (3,3 x 1,41)   

K = 1 + 4,65 = 5,65 = 6 

 

3. Interval Kelas 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

I = 53

6
 = 8,8 = 9 

4. Persentase (%)  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 

Tabel Rekapitulasi Data Kelompok Pretest Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No Xi fi fk x f.x X2 f.x2 Persentase  

1 43-51 2 2 47 94 2209 4418 7,69% 

2 52-60 5 7 56 280 3136 15680 19,23% 

3 61-69 4 11 65 260 4225 16900 15,39% 

4 70-78 8 19 74 592 5476 43808 30,77% 

5 79-87 3 22 83 249 6889 20667 11,59% 

6 88-96 4 26 92 368 8464 33856 15,39% 

Jumlah 26    1843   135329 100% 
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5. Mean 

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖

 

X  = 
1843

26
 = 70,89 

 

6. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

𝑆𝐷 = 

√
135329

26
− (

1843

26
)

2

 

 = √5204,96 − (70,89)2 

 = √5204,96 − 5025,39 

 = √179,57 = 13,40 

 

B. Rata-rata Posttes Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

1. Rentang Nilai (Range) 

R = data terbesar – data terkecil 

R = 91 – 52 = 39 

 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 (log 26)   

K = 1 + (3,3 x 1,41)   

K = 1 + 4,65 = 5,65 = 6 

 

3. Interval Kelas 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

I = 
39

6
 = 6,5 = 7 
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4. Persentase (%)  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 

Tabel Rekapitulasi Data Kelompok Posttes Motivasi Belajar siswa Kelas Kontrol 

No Xi fi fk x f.x X2 f.x2 Persentase  

1 52-58 2 2 55 110 3025 6050 7,69% 

2 59-65 4 6 62 248 3844 15376 15,39% 

3 66-72 7 13 69 483 4761 33327 26,92% 

4 73-79 7 20 76 532 5776 40432 26,92% 

5 80-86 3 23 83 249 6889 20667 11,54% 

6 87-93 3 26 90 270 8100 24300 11,54% 

Jumlah 26    1892   140152  

 

5. Mean 

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖

 

X  = 
1892

26
 = 72,77 

6. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

𝑆𝐷 = 

√
140152

26
− (

1892

26
)

2

 

 

 = √5390,46 − (72,77)2  

 = √5390,46 − 5295,47  

 = √94,99 = 9,75  
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LAMPIRAN 28 

ANALISIS DESKRIPTIF PRETES POSTTES TINGKAT PEMAHAMAN SISWA 

KELAS KONTROL 

A. Rata-rata Pretes Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Kontrol 

1. Rentang Nilai (Range) 

R = data terbesar – data terkecil 

R = 81 – 35 = 46 

 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 (log 26)   

K = 1 + (3,3 x 1,41)   

K = 1 + 4,65 = 5,65 = 6 

 

3. Interval Kelas 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

I = 
46

6
 = 7,6 = 8 

 

4. Persentase (%)  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 

Tabel Rekapitulasi Data Kelompok Pretest Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Kontrol 

No Xi fi fk x f.x X2 f.x2 Persentase  

1 35-42 3 3 38.5 115,5 1482,25 4446,75 11,54% 

2 43-50 7 10 46.5 325,5 2162,25 15135,8 26,92% 

3 51-58 1 11 54.5 54,5 2970,25 2970,25 3,85% 

4 59-66 8 19 62.5 500 3906,25 31250 30,77% 

5 67-74 5 24 70.5 352,5 4970,25 24851,3 19,23% 

6 75-82 2 26 78.5 157 616225 12324,5 7,69% 

Jumlah 26  351 1505 21653,5 90978,5 100% 
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5. Mean 

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖

 

X  = 
1505

26
 = 57,89 

 

6. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

𝑆𝐷 = 

√
90978,5

26
− (

1505

26
)

2

 

 = √3499,17 − (57,89)2 

 = √3499,17 − 3351,25 

 = √147,92 = 12,16 

 

B. Rata-rata Posttes Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Kontrol 

1. Rentang Nilai (Range) 

R = data terbesar – data terkecil 

R = 91 – 80 = 11 

 

2. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 (log 26)   

K = 1 + (3,3 x 1,41)   

K = 1 + 4,65 = 5,65 = 6 

 

3. Interval Kelas 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

I = 
11

6
 = 1,8 = 2 
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4. Persentase (%)  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 

Tabel Rekapitulasi Data Kelompok Posttes Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Eksperimen 

No Xi fi fk x f.x X2 f.x2 Persentase  

1 80-81 7 7 80,5 563,5 6480,25 45361,8 26,92% 

2 82-83 8 15 82,5 660 6806,25 54450 30,77% 

3 84-85 5 20 84,5 422,5 7140,25 35701,3 19,23% 

4 86-87 2 22 86,5 173 7482,25 14964,5 7,69% 

5 88-89 2 24 88,5 177 7832,25 15664,5 7,69% 

6 90-91 2 26 90,5 181 8190,25 16380,5 7,69% 

Jumlah 26    2177   182523 100% 

 

5. Mean 

X =
∑𝐹𝑖. 𝑋𝑖

∑𝐹𝑖

 

X  = 
2177

26
 = 83,73 

 

6. Standar Deviasi 

𝑆𝐷 = √
∑𝐹𝑋2

𝑛
− (

∑𝐹𝑋

𝑛
)

2

 

𝑆𝐷 = 

√
182522,5

26
− (

2177

26
)

2

 

 = √7020,1 − (83,73)2 

 = √7020,1 − 7010,7 

 = √9,4 = 3,07 
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LAMPIRAN 29 

KECENDERUNGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

Patokan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mean + 1,5 SD Keatas Sangat Baik 

Mean + 1,5 SD  Baik 

Mean + 0,5 SD Cukup 

Mean - 0,5 SD Kurang 

Mean - 1,5 SD Sangat Kurang  

 

1. Kecenderungan Motivasi Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media Alat Peraga. 

Diketahui  

Mean = 72,43 

SD = 8,01 

Tabel Kecenderungan Motivasi Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media Alat Peraga. 

No Statistik Skala Kategori 

1 72,43 + 1,5 (8,01) = 85 keatas 85 Keatas Sangat Baik 

2 72,43 + 1,5 (8,01) = 84 kebawah 77-84 Baik 

3 72,43 + 0,5 (8,01) = 76 kebawah 69-76 Cukup 

4 72,43 - 0,5 (8,01) = 68 kebawah 61-68 Kurang 

5 72,43 - 1,5 (8,01) = 60 kebawah 60 Kebawah Sangat Kurang 

2. Kecenderungan Motivasi Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga. 

 

Diketahui  

Mean = 83,5 

SD = 10,74 

Tabel Kecenderungan Motivasi Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media Alat Peraga. 

No Statistik Skala Kategori 

1 83,5 + 1,5 (10,74) = 100 100 Sangat Baik 

2 83,5 + 1,5 (10,74) = 99 kebawah 89-99 Baik 

3 83,5 + 0,5 (10,74) = 88 kebawah 79-88 Cukup 

4 83,5 - 0,5 (10,74) = 78 kebawah 68-78 Kurang 

5 83,5 - 1,5 (10,74) = 67 kebawah 67 Kebawah Sangat Kurang 
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LAMPIRAN 30 

KECENDERUNGAN TINGKAT PEMAHAMAN SISWA 

Patokan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mean + 1,5 SD Keatas Sangat Baik 

Mean + 1,5 SD  Baik 

Mean + 0,5 SD Cukup 

Mean - 0,5 SD Kurang 

Mean - 1,5 SD Sangat Kurang  

 

1. Kecenderungan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum Menggunakan Media Alat 

Peraga. 

Diketahui: 

Mean = 51,21 

SD = 11,30 

Tabel Kecenderungan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum Menggunakan Media Alat 

Peraga. 

No Statistik Skala Kategori 

1 51,21 + 1,5 (11,30) = 69 Keatas 69 Keatas Sangat Baik 

2 51,21 + 1,5 (11,30) = 68 kebawah 58-68 Baik 

3 51,21 + 0,5 (11,30) = 57 kebawah 47-57 Cukup 

4 51,21 - 0,5 (11,30) = 47 kebawah 35-47 Kurang 

5 51,21 - 1,5 (11,30) = 34 kebawah 34 Kebawah Sangat Kurang 

 

2. Kecenderungan Tingkat Pemahaman Siswa Sesudah Menggunakan Media Alat 

Peraga. 

Diketahui: 

Mean = 86,89 

SD = 5,96 

Tabel Kecenderungan Tingkat Pemahaman Siswa Sesudah Menggunakan Media Alat 

Peraga. 

No Statistik Skala Kategori 

1 86,89 + 1,5 (5,96) = 97 Keatas 97 Keatas Sangat Baik 

2 86,89 + 1,5 (5,96) = 96 kebawah 91-96 Baik 

3 86,89 + 0,5 (5,96) = 90 kebawah 85-90 Cukup 

4 86,89 - 0,5 (5,96) = 84 kebawah 79-84 Kurang 

5 86,89 - 1,5 (5,96) = 78 kebawah 78 Kebawah Sangat Kurang 
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LAMPIRAN 31  

ANALISIS AKTIVITAS SISWA DAN GURU 

A. Analisis Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

𝑃 =
∑𝑓

𝑛
𝑋 100% 

1. Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 1 =
51

75
𝑋 100% = 68% 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 2 =

60

75
𝑋 100% = 80% 

 

2. Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 1 =
48

75
𝑋 100% = 64% 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 2 =

55

75
𝑋 100% = 73% 

B. Analisis Aktivitas Guru Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

1. Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 1 =
32

36
𝑋 100% = 88,89% 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 2 =

36

36
𝑋 100% = 100% 

 

2. Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 1 =
32

36
𝑋 100% = 88,89% 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 2 =

33

36
𝑋 100% = 91,67% 
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LAMPIRAN 32 

UJI NORMALITAS PRETES MOTIVASI KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0 = berdistribusi normal  

H1 = tidak berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov yang 

mengunakan tabel pembanding Kolomogorof-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No 
Xi 

  
    

  
 

FT FS         

1      

2      

Dst      

Kriteria:  

Jika nilai          terbesar < nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. 

Jika nilai          terbesar > nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

 

Diketahui: 

Rata-rata ( X ) = 72,43 

Standar Deviasi (SD)  =  8,01 

 

Tabel Uji Normalitas Pretest Motvasi Kelas Eksperimen  

No Xi F FK 
  

FT FS 
  

1 52,5 1 1 -2,49 0,0064 0,04 -0,03 

2 58,5 2 3 -1,74 0,0409 0,11 -0,07 

3 64,5 4 7 -0,99 0,1611 0,25 -0,09 

4 70,5 7 14 -0,24 0,4052 0,50 -0,09 

5 76,5 8 22 0,51 0,695 0,79 -0,09 

6 82,5 6 28 1,26 0,8962 1,00 -0,10 

Untuk α =5% dengan n = 28 diperoleh nilai tabel Kolmogorof-Smirov yaitu sebesar 

0,250. Nilai         motivasi belajar siswa terbesar yaitu sebesar -0,03. Jadi, nilai         

motivasi belajar siswa terbesar -0,03 < 0,250 nilai tabel Kolmogorof-Smirnof maka H0 diterima, 

artinya bahwa data pretes motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen berdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 33 

UJI NORMALITAS POSTTES MOTIVASI KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0 = berdistribusi normal  

H1 = tidak berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov yang 

mengunakan tabel pembanding Kolomogorof-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No 
Xi 

  
    

  
 

FT FS         

1      

2      

Dst      

Kriteria:  

Jika nilai          terbesar < nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. 

Jika nilai          terbesar > nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

 

Diketahui: 

Rata-rata ( X ) = 83,5 

Standar Deviasi (SD)  =  10,74 

 

 

Tabel Uji Normalitas Possttes Kelas Eksperimen  

No Xi F FK   
    

  
 FT FS         

1 62 2 2 -2,00 0,0228 0,07 -0,05 

2 69 4 6 -1,35 0,0885 0,21 -0,13 

3 76 2 8 -0,70 0,242 0,29 -0,04 

4 83 8 16 -0,05 0,4801 0,57 -0,09 

5 90 6 22 0,61 0,7291 0,79 -0,06 

6 97 6 28 1,26 0,8962 1,00 -0,10 

Untuk α =5% dengan n = 28 diperoleh nilai tabel Kolmogorof-Smirnof yaitu sebesar 

0,250. Nilai         motivasi belajar siswa terbesar yaitu sebesar -0,04. Jadi, nilai         

terbesar motivasi belajar siswa -0,04 < 0,250 nilai tabel Kolmogorof-Smirnof maka H0 diterima, 

artinya bahwa data posttes motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen berdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 34 

UJI NORMALITAS PRETES MOTIVASI KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0 = berdistribusi normal  

H1 = tidak berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov yang 

mengunakan tabel pembanding Kolomogorof-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No 
Xi 

𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 

FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1      

2      

Dst      

Kriteria:  

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar < nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. 

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar > nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

 

Diketahui: 

Rata-rata ( X ) = 70,89 

Standar Deviasi (SD)  =  13,40 

 

Tabel Uji Normalitas Pretest Motivasi Kelas Kontrol 

No Xi F FK 𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1 47 2 2 -1,78 0,04 0,08 -0,04 

2 56 5 7 -1,11 0,13 0,27 -0,14 

3 65 4 11 -0,44 0,33 0,42 -0,09 

4 74 8 19 0,23 0,59 0,73 -0,14 

5 83 3 22 0,90 0,82 0,85 -0,03 

6 92 4 26 1,58 0,94 1,00 -0,06 

Untuk α =5% dengan n = 26 diperoleh nilai tabel Kolmogorof-Smirov yaitu sebesar 0,259. 

Nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motvasi belajar siswa terbesar yaitu sebesar -0,03. Jadi, nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motvasi 

belajar siswa terbesar -0,03 < 0,259 nilai tabel Kolmogorof-Smirnof maka H0 diterima, artinya 

data pretes motvasi belajar siswa pada kelas kontrol berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 35 

UJI NORMALITAS POSTTES MOTIVASI KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0 = berdistribusi normal  

H1 = tidak berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov yang 

mengunakan tabel pembanding Kolomogorof-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No 
Xi 

𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 

FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1      

2      

Dst      

Kriteria:  

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar < nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. 

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar > nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

 

Diketahui: 

Rata-rata ( X ) = 72,77 

Standar Deviasi (SD)  =  9,75 

 

Tabel Uji Normalitas Posttest Motivasi Kelas Kontrol 

No Xi F FK 𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1 55 2 2 -1,82 0,03 0,08 -0,04 

2 62 4 6 -1,10 0,14 0,23 -0,10 

3 69 7 13 -0,39 0,35 0,50 -0,15 

4 76 7 20 0,33 0,63 0,77 -0,14 

5 83 3 23 1,05 0,85 0,88 -0,03 

6 90 3 26 1,77 0,96 1,00 -0,04 

Untuk α =5% dengan n = 26 diperoleh nilai tabel Kolmogorof-Smirov yaitu sebesar 0,259. 

Nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motivasi belajar siswa terbesar yaitu sebesar -0,03. Jadi, nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motivasi 

belajar siswa terbesar -0,03 < 0,259 nilai tabel Kolmogorof-Smirnof maka H0 diterima, artinya 

bahwa data posttes motivasi belajar siswa pada kelas kontrol berdistribusi normal.  



 

304 

LAMPIRAN 36 

UJI NORMALITAS PRETES TINGKAT PEMAHAMAN SISWA  KELAS 

EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0 = berdistribusi normal  

H1 = tidak berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov yang 

mengunakan tabel pembanding Kolomogorof-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No 
Xi 

𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 

FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1      

Dst      

Kriteria:  

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar < nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. 

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar > nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

 

Diketahui: 

Rata-rata ( X ) = 51,21 

Standar Deviasi (SD)  =  11,30 

 

Tabel Uji Normalitas Pretest Tingkat Pemahaman Siswa Pada Kelas Eksperimen  

No Xi F FK 
  

FT FS 
  

1 37,5 7 7 -1,21 0,1131 0.25 -0,14 

2 45,5 6 13 -0,51 0,305 0.46 -0,16 

3 53,5 8 21 0,20 0,5793 0.75 -0,17 

4 61,5 3 24 0,91 0,8186 0.86 -0,04 

5 69,5 3 27 1,62 0,9474 0.96 -0,02 

6 77,5 1 28 2,33 0,9901 1.00 -0,01 

Untuk α =5% dengan n = 28 diperoleh nilai tabel Kolmogorof-Smirov yaitu sebesar 0,250. 

Nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motivasi belajar siswa terbesar yaitu sebesar -0,01. Jadi, nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motivasi 

belajar siswa terbesar -0,01 < 0,250 nilai tabel Kolmogorof-Smirnof maka H0 diterima, artinya 

bahwa data pretes tingkat pemahaman siswa pada kelas eksperimen berdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 37 

UJI NORMALITAS POSTTES TINGKAT PEMAHAMAN SISWA KELAS 

EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

H0 = berdistribusi normal  

H1 = tidak berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov yang 

mengunakan tabel pembanding Kolomogorof-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No 
Xi 

𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 

FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1      

2      

Dst      

Kriteria:  

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar < nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. 

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar > nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

 

Diketahui: 

Rata-rata ( X ) = 86,89 

Standar Deviasi (SD)  =  5,96 

 

Tabel Uji Normalitas Possttes Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Eksperimen  

No Xi F FK 𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1 81 8 8 -0,99 0,16 0,29 -0,12 

2 84 8 16 -0,48 0,32 0,57 -0,26 

3 87 3 19 0,02 0,51 0,68 -0,17 

4 90 2 21 0,52 0,70 0,75 -0,05 

5 93 2 23 1,03 0,85 0,82 0,03 

6 96 3 26 1,53 0,94 0,93 0,01 

Untuk α =5% dengan n = 28 diperoleh nilai tabel Kolmogorof-Smirnof yaitu sebesar 0,250. 

Nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motivasi belajar siswa terbesar yaitu sebesar 0,03. Jadi, nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| terbesar 

motivasi belajar siswa 0,03 < 0,250 nilai tabel Kolmogorof-Smirnof maka H0 diterima, artinya 

bahwa data posttes tingkat pemahaman siswa pada kelas eksperimen berdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 38 

UJI NORMALITAS PRETES TINGKAT PEMAHAMAN SISWA KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0 = berdistribusi normal  

H1 = tidak berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov yang 

mengunakan tabel pembanding Kolomogorof-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No 
Xi 

𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 

FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1      

2      

Dst      

Kriteria:  

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar < nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. 

Jika nilai  |𝐹𝑇 − 𝐹𝑆| terbesar > nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

 

Diketahui: 

Rata-rata ( X ) = 51,65 

Standar Deviasi (SD)  =  11,4 

 

Tabel Uji Normalitas Pretest Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Kontrol 

No Xi F FK 𝒛 =
𝑿𝒊 − 𝑿

𝑺𝑫
 FT FS |𝑭𝑻 − 𝑭𝑺| 

1 38,5 3 3 -1,59 0,0559 0,12 -0,06 

2 46,5 7 10 -0,94 0,1736 0,38 -0,21 

3 54,5 1 11 -0,28 0,3897 0,42 -0,03 

4 62,5 8 19 0,38 0,648 0,73 -0,08 

5 70,5 5 24 1,04 0,8508 0,92 -0,07 

6 78,5 2 26 1,69 0,9545 1,00 -0,05 

Untuk α =5% dengan n = 26 diperoleh nilai tabel Kolmogorof-Smirov yaitu sebesar 0,259. 

Nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motvasi belajar siswa terbesar yaitu sebesar -0,03. Jadi, nilai |𝐹𝑡 − 𝐹𝑠| motvasi 

belajar siswa terbesar -0,03 < 0,259 nilai tabel Kolmogorof-Smirnof maka H0 diterima, artinya 

data pretes tingkat pemahaman siswa pada kelas kontrol berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 39 

UJI NORMALITAS POSTTES TINGKAT PEMAHAMAN SISWA KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0 = berdistribusi normal  

H1 = tidak berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov yang 

mengunakan tabel pembanding Kolomogorof-Smirnov sebagai berikut: 

Tabel Tabel Pembanding Kolomogrof-Smirnov 

No 
Xi 

  
    

  
 

FT FS         

1      

2      

Dst      

Kriteria:  

Jika nilai          terbesar < nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima; H1 ditolak. 

Jika nilai          terbesar > nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak; H1 diterima. 

 

Diketahui: 

Rata-rata ( X ) = 83,73 

Standar Deviasi (SD)  =  3,07 

 

Tabel Uji Normalitas Posttest Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Kontrol 

No Xi F FK   
    

  
 FT FS         

1 80,5 6 6 -0,12 0,45 0,27 0,18 

2 82,5 6 12 -0,05 0,48 0,58 -0,10 

3 84,5 7 19 0,03 0,49 0,77 -0,28 

4 86,5 3 22 0,11 0,54 0,85 -0,30 

5 88,5 3 25 0,18 0,57 0,92 -0,35 

6 90,5 1 26 0,26 0,60 1 -0,40 

Untuk α =5% dengan n = 26 diperoleh nilai tabel Kolmogorof-Smirov yaitu sebesar 

0,259. Nilai         motivasi belajar siswa terbesar yaitu sebesar 0,18. Jadi, nilai         

motivasi belajar siswa terbesar 0,18 < 0,259 nilai tabel Kolmogorof-Smirnof maka H0 diterima, 

artinya bahwa data posttes tingkat pemahaman siswa pada kelas kontrol berdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 40 

UJI HOMOGENITAS PRETES MOTIVASI BELAJAR KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

Untuk uji homogenitas variansi dua buah peubah bebas digunakan rumus: 

𝑓 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Hipotesis: 

Jika nilai Ftabel < Fhitung, maka H0 diterima; H1 ditolak.  

Jika nilai Ftabel > Fhitung, maka H0 ditolak; H1 diterima 

 

Diketahui: 

 Eksperimen  Kontrol 

 Pretes  Pretes  

Rata-rata ( X ) 72,43 70,89 

Standar deviasi (S2) 64,21 179,57 

Varians simpangan baku (S) 8,01 13,40 

 

𝑓 = 13,40

8,01
 

= 1,67 

dk pembilang = nb -1 = 26 - 1 = 25, 

dk penyebut = bk – 1 = 28 – 1 = 27. 

F(0,05) (25;27) = 1,92 

 

Hasil analisis uji homogenitas pretes motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diperoleh Fhitung sebesar 1,67 dan Ftabel sebesar 1,92. Jadi,  Fhitung 1,67 < Ftabel 1,92 

maka dapat diartikan bahwa data pretes motivasi belajar siswa pada kelas ekperimen dan kelas 

kontrol mempunyai varians yang sama atau homogen.  
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LAMPIRAN 41 

UJI HOMOGENITAS PRETES-POSTTES MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 

EKSPERIMEN 

Untuk uji homogenitas variansi dua buah peubah peubah terikat digunakan rumus: 

𝑡 =
𝑆1

2 − 𝑠2
2

2𝑆1. 𝑆2
√1 − 𝑟12

2

𝑑𝑘

 

Hipotesis: 

Jika nilai Ttabel < Thitung, maka H0 diterima; H1 ditolak.  

Jika nilai Ttabel > Thitung, maka H0 ditolak; H1 diterima 

 

Diketahui: 

 Pretes Posttes  

Rata-rata ( X ) 72,43 83,5 

Standar deviasi (S2) 64,21 115,25 

Varians simpangan baku (S) 8,01 10,74 

 

𝑡 = 115,25 − 64,21

2(8,01). (10,74)√1 − 0,75
28 − 2

 

𝑡 = 51.04

172,05 𝑥 0,01
= 0,003 

Pada α = 5% dengan: 

Pada α = 5% dengan: 

dk  = 28 - 2 = 26, 

t(0,05) (26) = 1,70562. 

 

Hasil analisis uji homogenitas pretes posttes motivasi belajar siswa pada kelas eskperimen 

diperoleh thitung sebesar 0,003 dan ttabel sebesar 1,70562. Jadi,  thitung 0,003 < ttabel 1,70562 maka 

dapat diartikan bahwa data pretes posttes motivasi belajar siswa pada kelas eskperimen 

mempunyai varians yang sama (homogen).  
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LAMPIRAN 42 

UJI HOMOGENITAS POSSTTES MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Untuk uji homogenitas variansi dua buah peubah bebas digunakan rumus: 

𝑓 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Hipotesis: 

Jika nilai Ftabel < Fhitung, maka H0 diterima; H1 ditolak.  

Jika nilai Ftabel > Fhitung, maka H0 ditolak; H1 diterima 

 

Diketahui: 

 Eksperimen  Kontrol 

 Posttes Posttes  

Rata-rata ( X ) 83,5 72,77 

Standar deviasi (S2) 115,25 94,99 

Varians simpangan baku (S) 10,74 9,75 

 

𝑓 = 10,74

9,75
 

= 1,10 

Pada α = 5% dengan: 

dk pembilang = nb -1 = 28 - 1 = 27, 

dk penyebut = bk – 1 = 26 – 1 = 25. 

F(0,05) (27;25) = 1,94 

 
Hasil analisis uji homogenitas posttes motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diperoleh Fhitung sebesar 1,10 dan Ftabel sebesar 1,92. Jadi,  Fhitung 1,10  <  Ftabel 1,92 

maka dapat diartikan bahwa data posttes motivasi belajar pada kelas ekperimen dan kelas kontrol 

mempunyai varians yang sama atau homogen.   
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LAMPIRAN 43 

UJI HOMOGENITAS PRETES TINGKAT PEMAHAMAN SISWA KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Untuk uji homogenitas variansi dua buah peubah bebas digunakan rumus: 

𝑓 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Hipotesis: 

Jika nilai Ftabel < Fhitung, maka H0 diterima; H1 ditolak.  

Jika nilai Ftabel > Fhitung, maka H0 ditolak; H1 diterima 

 

Diketahui: 

 Eksperimen  Kontrol 

 Pretes  Pretes  

Rata-rata ( X ) 51,21 57,89 

Standar deviasi (S2) 127,79 147,92 

Varians simpangan baku (S) 11,30 12,16 

 

𝑓 = 12,16

11,30
 

= 1,08 

dk pembilang = nb -1 = 26 - 1 = 25, 

dk penyebut = bk – 1 = 28 – 1 = 27. 

F(0,05) (25;27) = 1,92 

 

Hasil analisis uji homogenitas pretes pemahaman siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh Fhitung sebesar 1,08 dan Ftabel sebesar 1,92. Jadi,  Fhitung 1,08 < Ftabel 1,92 maka 

dapat diartikan bahwa data pretes pemahaman siswa pada kelas ekperimen dan kelas kontrol 

mempunyai varians yang sama atau homogen.  
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LAMPIRAN 44 

UJI HOMOGENITAS PRETES-POSTTES PEMAHAMAN SISWA KELAS 

EKSPERIMEN 

Untuk uji homogenitas variansi dua buah peubah peubah terikat digunakan rumus: 

𝑡 =
𝑆1

2 − 𝑠2
2

2𝑆1. 𝑆2
√1 − 𝑟12

2

𝑑𝑘

 

Hipotesis: 

Jika nilai Ttabel < Thitung, maka H0 diterima; H1 ditolak.  

Jika nilai Ttabel > Thitung, maka H0 ditolak; H1 diterima 

 

Diketahui: 

 Pretes Posttes  

Rata-rata ( X ) 51,21 86,89 

Standar deviasi (S2) 127,79 35,52 

Varians simpangan baku (S) 11,30 5,96 

 

𝑡 = 127,79 − 35,52

2(11,30). (5,96)√1 − 0,36
28 − 2

 

𝑡 = 92,27

134,70 𝑥 0,15
= 0,10 

Pada α = 5% dengan: 

Pada α = 5% dengan: 

dk  = 28 - 2 = 26, 

t(0,05) (26) = 1,70562. 

 

Hasil analisis uji homogenitas pretes posttes pemahaman siswa pada kelas eskperimen 

diperoleh thitung sebesar 0,10 dan ttabel sebesar 1,70562. Jadi,  thitung 0,10 < ttabel 1,70562 maka dapat 

diartikan bahwa data pretes posttes pemahaman siswa pada kelas eskperimen mempunyai varians 

yang sama (homogen).  
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LAMPIRAN 45 

UJI HOMOGENITAS POSSTTEST MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Untuk uji homogenitas variansi dua buah peubah bebas digunakan rumus: 

𝑓 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Hipotesis: 

Jika nilai Ftabel < Fhitung, maka H0 diterima; H1 ditolak.  

Jika nilai Ftabel > Fhitung, maka H0 ditolak; H1 diterima 

 

Diketahui: 

 Eksperimen  Kontrol 

 Posttes Posttes  

Rata-rata ( X ) 86,89 83,73 

Standar deviasi (S2) 35,52 9,4 

Varians simpangan baku (S) 5,96 3,07 

 

𝑓 = 5,96

3,07
 

= 1,94 

Pada α = 5% dengan: 

dk pembilang = nb -1 = 28 - 1 = 27, 

dk penyebut = bk – 1 = 26 – 1 = 25. 

F(0,05) (27;25) = 1,94 

 
Hasil analisis uji homogenitas posttes pemahaman siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh Fhitung sebesar 1,94 dan Ftabel sebesar 1,94. Jadi,  Fhitung 1,94  <  Ftabel 1,94 maka 

dapat diartikan bahwa data posttes pemahaman siswa pada kelas ekperimen dan kelas kontrol 

mempunyai varians yang sama atau homogen.   
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LAMPIRAN 46 

UJI BEDA RATA-RATA PRETES MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Rumus: 

Uji t untuk kelompok sampel yang tidak berkorelasi yaitu menggunakan rumus: 

𝑡 =
X 1 − X 2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2) − 2 

Hipotesis: 

Jika nilai Ttabel < Thitung, maka H0 diterima; H1 ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Jika nilai Ttabel > Thitung, maka H0 ditolak; H1 diterima, terdapat perbedaan yang signifikan. 

𝑡 = 72,43 − 70,89

√(28 − 1) 64,21 + (26 − 1) 179,57
28 + 26 − 2 (

1
28 +

1
26)

 

𝑡 = 1,54

√1733,67 + 4489,25
52

(
13

364 +
14

364)

=
1,54

√119,67(0,07)
=

1,54

√8,38
=

1,54

2,89
= 0,53 

α = 5%, denga db = n1 + n2 – 2 = 28 + 26 – 2 = 52. 

ttabel (52) = 1,67469. 

Hasil analisis uji beda pretes motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh thitug sebesar 0,53 dan ttabel sebesar 1,67469. Jadi, thitug 0,53 < ttabel 1,67469 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi 

belajar siswa sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga.  
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LAMPIRAN 47 

UJI BEDA PRETES-POSSTTES MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 

EKSPERIMEN 

Uji t untuk kelompok sampel yang berkorelasi yaitu menggunakan rumus: 

𝑡 =
X 1 − X 2

√
𝑆1
2

𝑛 +
𝑆2
2

𝑛 − 2𝑟 (
𝑆1
√𝑛1

) (
𝑆2
√𝑛2

)

 

𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2) − 2 

Hipotesis: 

Jika nilai Ttabel < Thitung, maka H0 diterima; H1 ditolak.  

Jika nilai Ttabel > Thitung, maka H0 ditolak; H1 diterima 

𝑡 = 72,43 − 83,5

√
64,21
28

+
115,25
28

− 2(0,75) [
8,01

√28
+
10,74

√28
]

 

𝑡 = 11,07

√
179,46
28 − (1,5) [

8,01
5,3

+
10,74
5,3

]

 
 

𝑡 = 11,07

√(6,41 − 1,5)[3,54]
 

𝑡 = 11,07

√17,38
=
11,07

4,17
= 2,66 

α = 5%, dengan db = n1 + n2 – 2 = 28 + 28 – 2 = 54. 

ttabel (54) = 1,67356. 

Hasil analisis uji beda pretes-possttes motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen 

diperoleh thitug sebesar 2,66 dan ttabel sebesar 1,67356. Jadi, thitug 2,66 > ttabel 1,67356 maka H0 

ditolak dan H1 diterima artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media alat peraga.  
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LAMPIRAN 48 

UJI BEDA RATA-RATA POSTTES MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Rumus: 

Uji t untuk kelompok sampel yang tidak berkorelasi yaitu menggunakan rumus: 

𝑡 =
X 1 − X 2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2) − 2 

Hipotesis: 

Jika nilai Ttabel < Thitung, maka H0 diterima; H1 ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Jika nilai Ttabel > Thitung, maka H0 ditolak; H1 diterima, terdapat perbedaan yang signifikan. 

𝑡 = 83,5 − 72,77

√(28 − 1) 115,25 + (26 − 1) 94,99
28 + 26 − 2 (

1
28 +

1
26)

 

𝑡 = 10,73

√3111,75 + 2374,75
52

(
13

364 +
14

364)

=
10,73

√105,51(0,07)
=

10,73

√7,39
=

10,73

2,72
= 3,95 

α = 5%, denga db = n1 + n2 – 2 = 28 + 26 – 2 = 52. 

ttabel (52) = 1,67469. 

Hasil analisis uji beda possttes motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh thitug sebesar 3,95 dan ttabel sebesar 1,67469. Jadi, thitug 3,95 > ttabel 1,67469 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar 

siswa sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. 
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LAMPIRAN 49 

UJI BEDA RATA-RATA PRETES PEMAHAMAN SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN 

KELAS KONTROL 

Rumus: 

Uji t untuk kelompok sampel yang tidak berkorelasi yaitu menggunakan rumus: 

𝑡 =
X 1 − X 2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2) − 2 

Hipotesis: 

Jika nilai Ttabel < Thitung, maka H0 diterima; H1 ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Jika nilai Ttabel > Thitung, maka H0 ditolak; H1 diterima, terdapat perbedaan yang signifikan. 

𝑡 = 51,21 − 57,89

√(28 − 1) 127,79 + (26 − 1) 147,92
28 + 26 − 2 (

1
28 +

1
26)

 

𝑡 = 6,68

√3450,33 + 3698
52

(
13

364 +
14

364)

=
6,68

√7148,33(0,07)
=

6,68

√500,38
=

6,68

22,37
= 0,29 

α = 5%, denga db = n1 + n2 – 2 = 28 + 26 – 2 = 52. 

ttabel (52) = 1,67469. 

Hasil analisis uji beda pretes pemahaman siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperoleh thitug sebesar 0,29 dan ttabel sebesar 1,67469. Jadi, thitug 0,29 < ttabel 1,67469 maka H0 

diterima dan H1 ditolak artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman siswa 

sebelum menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga.  
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LAMPIRAN 50 

UJI BEDA PRETES-POSSTTES PEMAHAMAN SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Uji t untuk kelompok sampel yang berkorelasi yaitu menggunakan rumus: 

𝑡 =
X 1 − X 2

√
𝑆1
2

𝑛 +
𝑆2
2

𝑛 − 2𝑟 (
𝑆1
√𝑛1

) (
𝑆2
√𝑛2

)

 

𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2) − 2 

Hipotesis: 

Jika nilai Ttabel < Thitung, maka H0 diterima; H1 ditolak.  

Jika nilai Ttabel > Thitung, maka H0 ditolak; H1 diterima 

𝑡 = 51,21 − 86,89

√
127,79
28

+
35,52
28

− 2(0,36) [
11,30

√28
+
5,96

√28
]

 

𝑡 = 35,68

√
163,31
28

− (0,72) [
11,30
5,3

+
5,96
5,3

]

 
35,68

√
163,31
28

− (0,72) [
11,30
5,3

+
5,96
5,3

]

 

𝑡 = 35,68

√(5,83 − 0,72)[3,26]
 

𝑡 = 35,68

√16,66
=
35,68

4,08
= 8,75 

α = 5%, dengan db = n1 + n2 – 2 = 28 + 28 – 2 = 54. 

ttabel (54) = 1,67356. 

Hasil analisis uji beda pretes-possttes pemahaman siswa pada kelas eksperimen diperoleh 

thitug sebesar 8,75 dan ttabel sebesar 1,67356. Jadi, thitug 8,75 > ttabel 1,67356 maka H0 ditolak dan H1 

diterima artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan media alat peraga.  
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LAMPIRAN 51 

UJI BEDA RATA-RATA POSTTES PEMAHAMAN SISWA KELAS EKSPERIMEN 

DAN KELAS KONTROL 

Rumus: 

Uji t untuk kelompok sampel yang tidak berkorelasi yaitu menggunakan rumus: 

𝑡 =
X 1 − X 2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2) − 2 

Hipotesis: 

Jika nilai Ttabel < Thitung, maka H0 diterima; H1 ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Jika nilai Ttabel > Thitung, maka H0 ditolak; H1 diterima, terdapat perbedaan yang signifikan. 

𝑡 = 86,89 − 83,73

√(28 − 1) 35,52 + (26 − 1) 9,4
28 + 26 − 2 (

1
28 +

1
26)

 

𝑡 = 3,16

√959,04 + 235
52

(
13

364 +
14

364)

=
3,16

√22,96(0,07)
=

3,16

√1,61
=

3,16

1,27
= 2,49 

α = 5%, denga db = n1 + n2 – 2 = 28 + 26 – 2 = 52. 

ttabel (52) = 1,67469. 

Hasil analisis uji beda possttes pemahaman siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperoleh thitug sebesar 2,49 dan ttabel sebesar 1,67469. Jadi, thitug 2,49 > ttabel 1,67469 maka H0 

ditolak dan H1 diterima artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman siswa 

sesudah menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. 
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LAMPIRAN 52 

UJI NORMALITAS GAIN MOTIVASI BELAJAR DAN TINGKAT PEMAHAMAN 

SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Rumus: 

                        
                               

                          
  

No 
Motivasi Belajar Pemahaman Siswa 

Awal Akhir Gain N Gain Awal Akhir Gain N Gain 

1 82 95 13 0.72 66 88 22 0.65 

2 71 85 14 0.48 35 85 50 0.77 

3 64 71 7 0.19 50 85 35 0.70 

4 64 67 3 0.08 43 90 47 0.82 

5 72 68 -4 -0.14 52 80 28 0.58 

6 78 89 11 0.50 52 96 44 0.92 

7 73 89 16 0.59 46 95 49 0.91 

8 74 83 9 0.35 38 85 47 0.76 

9 81 88 7 0.37 52 81 29 0.60 

10 71 75 4 0.14 47 81 34 0.64 

11 67 88 21 0.64 37 84 47 0.75 

12 78 86 8 0.36 58 100 42 1.00 

13 75 85 10 0.40 41 86 45 0.76 

14 78 91 13 0.59 52 89 37 0.77 

15 69 95 26 0.84 57 96 39 0.91 

16 85 98 13 0.87 71 93 22 0.76 

17 81 81 0 0.00 66 100 34 1.00 

18 58 63 5 0.12 34 83 49 0.74 

19 80 85 5 0.25 44 83 39 0.70 

20 61 86 25 0.64 62 83 21 0.55 

21 80 95 15 0.75 54 85 31 0.67 

22 70 83 13 0.43 58 93 35 0.83 

23 50 59 9 0.18 79 80 1 0.05 

24 74 94 20 0.77 47 82 35 0.66 

25 79 88 9 0.43 35 80 45 0.69 

26 78 94 16 0.73 42 82 40 0.69 

27 68 74 6 0.19 54 86 32 0.70 

28 85 72 -13 -0.87 37 80 43 0.68 

Tot 2046 2327 281 10.60 1409 2431 1022 20.26 

X   73.07 83.11 10.04 0.38 50.32 86.82 36.50 0.72 
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Kriteria indeks gain motivasi belajar siswa pada kelas eskperimen diperoleh skor gain 

sebesar 0,38 denagn kategori sedang dan kriteria indeks normalitas gain tingkat pemahaman 

siswa pada kelas eskperimen diperoleh skor gain sebesar 0,72 dengan kategori tinggi. 
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LAMPIRAN 53 

UJI NORMALITAS GAIN MOTIVASI BELAJAR DAN TINGKAT PEMAHAMAN 

SISWA KELAS KONTROL 

Rumus: 

Gain Ternormalisasi (g) =
skor post test −  skor pre test 

skor ideal −  skor pre test
 

 

Tabel Uji Normalisasi Gain Motivasi dan Tingkat Pemahaman Siswa Kelas Kontrol 

No 
Motivasi Belajar Pemahaman Siswa 

Awal Akhir Gain N Gain Awal Akhir Gain N Gain 

1 69 58 -11 -0.35 60 90 30 0.75 

2 94 91 -3 -0.50 60 81 21 0.53 

3 83 77 -6 -0.35 60 85 25 0.63 

4 71 52 -19 -0.66 65 80 15 0.43 

5 82 85 3 0.17 35 83 48 0.74 

6 87 70 -17 -1.31 71 83 12 0.41 

7 43 73 30 0.53 69 82 13 0.42 

8 54 89 35 0.76 60 80 20 0.50 

9 74 73 -1 -0.04 45 83 38 0.69 

10 65 76 11 0.31 81 82 1 0.05 

11 51 71 20 0.41 48 80 32 0.62 

12 77 70 -7 -0.30 42 85 43 0.74 

13 70 63 -7 -0.23 49 88 39 0.76 

14 60 61 1 0.03 64 83 19 0.53 

15 71 71 0 0.00 71 87 16 0.55 

16 78 61 -17 -0.77 68 91 23 0.72 

17 90 79 -11 -1.10 75 86 11 0.44 

18 62 76 14 0.37 48 80 32 0.62 

19 71 67 -4 -0.14 48 82 34 0.65 

20 96 89 -7 -1.75 48 85 37 0.71 

21 55 80 25 0.56 60 84 24 0.60 

22 75 77 2 0.08 68 84 16 0.50 

23 96 81 -15 -3.75 62 88 26 0.68 

24 69 70 1 0.03 56 82 26 0.59 

25 58 61 3 0.07 37 80 43 0.68 

26 59 66 7 0.17 47 80 33 0.62 

Tot 1860 1887 27 -7.78 1497 2174 677 15.16 

  71.54 72.58 1.04 -0.30 57.58 83.62 26.04 0.58 
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Kriteria indeks gain motivasi belajar siswa pada kelas kontrol diperoleh skor gain sebesar 

-0,30 dengan kategori sangat rendah dan kriteria indeks normalitas gain tingkat pemahaman siswa 

pada kelas kontrol diperoleh skor gain sebesar 0,58 dengan kategori sedang. 
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I,AMPIRAN 54

KORILASI DATA PRETES-POST'TES KELAS EKSPERIMEN DAN KEI,AS KONTROL

Runus yang digunalla.n uniuli mcnciri nilai korelasi (R) yaitu menggunakn

rlxnus Koreiasi Praduct Moment:

r,r,: koefisien knrelasi antara variable x rjqn y

n : jumlah rcspondcn

x: skor van1brl pxetes

1' - sllcr total ','aliabcl posttcs
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A. Korelasi Data Pretes-posttes Kelas Eksperimen 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛 (∑𝑥2) − (∑𝑥)2 Ι 𝑛 (∑𝑦2) − (∑𝑦)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
28 (123037) − (1409)(2431)

√[28 (74515) − (1409)2 Ι 28 (212105) − (2431)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
3445036 − 3425279

√[2086420 − 1985281 Ι  5938940 − 5909761]
 

𝑟𝑥𝑦 =
19757

√[101139 Ι  29179]
 

𝑟𝑥𝑦 =
19757

√[2951134881]
=

19757

54324,35
= 0,36 

Jadi, nilai korelasi (R) pretes-posttes kelas eskperimen sebesar 0,36 

 

B. Korelasi Data Pretes-posttes Kelas Kontrol 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛 (∑𝑥2) − (∑𝑥)2 Ι 𝑛 (∑𝑦2) − (∑𝑦)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
26 (125418) − (1497)(2174)

√[26 (89787) − (1497)2 Ι 26 (182034) − (2174)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
3260868 − 3254478

√[2334462 − 2241009 Ι  4732884 − 4726276]
 

𝑟𝑥𝑦 =
6390

√[93453 Ι  6608]
=

6390

√[617537424]
=

6390

24850,30
= 0,26 

Jadi, nilai korelasi (R) pretes-posttes kelas kontrol sebesar 0,26 
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LAMPIRAN 55 

TABEL-TABEL STATISTIK 

A. Tabel R 

 

df =  

(N-2) 

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 

arrrraaraaraharah 
df = 

(N-2 

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 

0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 

Tingkat signifikansi untuk uji dua arah Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 

0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 

1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 

2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 

3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 

4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 

5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 

6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 

7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 

8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 

9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 

10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 

11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 

12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 

13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 

14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 

15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 

16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 

17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 

18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 

19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 

20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 

21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 

22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 

23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 

24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 

25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432 
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B. Tabel Kolmogorof- Smirnov 

 

N 

Tabel Nilai Kritis Uji Kolmogorof Smirnov 

0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

1  0,900    0,950  0,975    0,990 0,995 

2  0,684  0,776   0,842      0,900  0,929 

3  0,565  0,636   0,708   0,785    0,829 

4  0,493 0,565   0,624  0,689    0,734    

5  0,447   0,509 0,563   0,627  0,669 

6   0,410        0,468         0,519        0,577         0,617 

7  0,381        0,436         0,483        0,538         0,576 

8 0,359 0,410         0,454        0,507         0,542 

9   0,339        0,387         0,430        0,480         0,513 

10  0,323        0,369         0,409        0,457         0,486 

11   0,308        0,352         0,391        0,437         0,468 

12  0,296        0,338         0,375        0,419         0,449 

13  0,285        0,325         0,361        0,404         0,432 

14   0,275        0,314         0,349        0,390         0,418 

15  0,266        0,304         0,338        0,377         0,404 

16 0,258        0,295         0,327        0,366         0,392 

17   0,250        0,286         0,318        0,355         0,381 

18   0,244        0,279         0,309        0,346         0,371 

19 0,237        0,271         0,301        0,337         0,361 

20  0,232   

0,232       

 0,265         0,294        0,329         0,352 

21 0,226    

0,226        

0,259         0,287        0,321         0,344 

22  0,221        0,253         0,281        0,314         0,337 

23 0,216        0,247         0,275        0,307         0,330 

24 0,212        0,242         0,269        0,301         0,323 

25 0,208        0,238         0,264        0,295         0,317 
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C. Tabel F 

  dk Pembilang (k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

dk 

Penyebut 

(n-k-1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161.5 199.5 215.7 224.6 230.2 233.99 236.77 238.9 240.5 241.9 

2 18.51 19 19.16 19.25 19.3 19.33 19.35 19.37 19.38 19.4 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6 5.96 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.1 4.06 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.5 3.44 3.39 3.35 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 

10 4.96 4.1 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.2 3.09 3.01 2.95 2.9 2.85 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3 2.91 2.85 2.8 2.75 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 

14 4.6 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.7 2.65 2.6 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.9 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 

17 4.45 3.59 3.2 2.96 2.81 2.7 2.61 2.55 2.49 2.45 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 

19 4.38 3.52 3.13 2.9 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 

20 4.35 3.49 3.1 2.87 2.71 2.6 2.51 2.45 2.39 2.35 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 

22 4.3 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.4 2.34 2.3 

23 4.28 3.42 3.03 2.8 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 

24 4.26 3.4 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.3 2.25 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.6 2.49 2.4 2.34 2.28 2.24 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.2 

28 4.2 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 

29 4.18 3.33 2.93 2.7 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 

31 4.16 3.3 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.2 2.15 

32 4.15 3.29 2.9 2.67 2.51 2.4 2.31 2.24 2.19 2.14 

 

 



329

D. Tabel Z

z .OO .01 .02 .03 .04 .05 .06 .o7 .08

-3.4 .0003

-3,3 .000s
4.2 .0007*3.1 .0010

-3.0 .0013
-2.9 .0019

-?.8 .0026

-2.7 .003s

-?.6 .S847

-2.5 .0062

-2.4 .0082

-2.3 .0107
*2.2 .0139

-2.1 .0179
-) n n??a
*1.9 .4287

-1.8 .{i?59

-1.7 .ozt46

-1.6 .0548

-1.5 .0668

-1.4 .0808

-1.3 .ffi8
- 1.2 .1151

-1.1 .1357

-1.0 .1587
-o.9 .1841
-{.8 .21t9
4.7 .242A

-0.6 .2743
-0.5 .3085
--0.4 "3446
-o.3 .3821
:0.? .4?.a7
-{.1 .46A2
-o.0 .5000

.0003 .0003 .0003

.0004 .0004 .0004

.0006 .0005 .000s

.0008 .0008 .0007

.0011 .0011 .OO10

.00i5 .0015 .0014

.002:t .0021 .r.r020

.0029 .0028 .4827

.0039 .0038 .0037

.0052 .0051 .0049

.0069 .cc68 ,0056

.0091 .0089 .0087

.0119 .0116 ,0113

.0154 .0150 .0i46

.f1197 .0192 .0188

.0250 .0244 .0239

.03x4 ,0307 .0301

.0392 .0384 .0375

.0485 .A475 .0465

.0594 .0582 ,0571

.a721 .0708 .0694

.0869 .0853 .0838

.1038 .t{}?A .1003

.1230 .1210 .1190

.1446 .7423 .1401

.1685 .1660 .163s

.1949 .1922 .1894

.2236 "22ffi .2t77
"7546 .2514 .?43
.2877 .2843. .2810
.3228 .3192 .3156
.3s94 .3557 .3520
?q74 ?o?A ?Qo7.i, Jv ,Jv - I

.4364 .4325 .+286
,4761 .4721 ,4681

.0003

.0005

.0007

.0009
,0013
.0018
.00?s
.0034
.004s
.0060
.0080
.0104
.0136
.0174
-4222
.0281
.()351

.0436

.0537

.0655

.4793

.0951
1 12,'

.IAJf

.1335

.1562

.1814

.2090

.2389

.2709

.3050

.34tt9

.3783

.4168

.4562

.4960

.0003

.0005
,0006
.0009
.0013
.0018
.0024
,0033

.*044

.0059

.0078

.0102

.0132

.0170
n)1'7

.4274
o?44

.04,27

.0526

.0643

.4778

.0934

.11 12

.1314

.1539

.1788
,2061
.23s8
.2676
.3015
.3372
.3745

"41^?"9

.4522

.4920

.0003

.0004

.0006

.0009

.0012

.0017

.0023

.0032

.0043

.0057

.0075

.0099

.0129

.0166

.421?

.0268

.0336

.0418

.0516

.0630

.0764

.0918
.l noa

.L292
,1515
.L762
.2A33
.2327
.264V
.2981

,3*?36

3747

"4090
.4483
.4880

.0003

.0004

.00ffi

.0008

.0012

.0016

.00?3

.0031

.00,1L

.00s5

.007*?

.0095

.0125

.0162

.{t?ov

.0262
o??q

.0,+o9

.0505

.0618

.0749

.0901

.1075

.L27L

.7492

.t736

.2005
.2296
.2611
.2945
.3300
.3669
4A\2

.1443

.4840

.0003

.0004

.0006

.0008

.0011

.0016

"0022
.0030
nn4n

.0054
fi -t1

.0094

.ot?2

.0158

.0202

.0255

.0322

.0401

.0495

.0606

.0735

.0885
I nEt

.1251

.1469

.1711

.t977
.22:ffi
.7-578

.2912

.3?G4

.3632
,4013
.44$4
.4801

.0002

.0003
.0m5
.0007
.0010
.0014
.0019
.0026
.0s36
.00€
.0054
.0084
.0110
.0143
.0183
.0233
_a?94

.0367
.M55
.0559
.0581
.0823
.0985
.i.rzo
.1379
.1611
.1857
.2L48
.745t
.2776
.3121
.3483
.38rt9
.+247
.464
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D. Tabel T 

Pr 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.002 

1 1 3.07768 6.31375 12.7062 31.8205 63.6567 318.309 

2 0.8165 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.3271 

3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.5407 5.84091 10.2145 

4 0.7407 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 

5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 

6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 

7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 

8 0.70639 1.39682 1.85955 2.306 2.89646 3.35539 4.50079 

9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.1437 

11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.0247 

12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.681 3.05454 3.92963 

13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 

14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 

15 0.6912 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 

16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 

17 0.6892 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 

18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 

19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.5794 

20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 

21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 

22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 

23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 

24 0.68485 1.31784 1.71088 2.0639 2.49216 2.79694 3.46678 

25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 

26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.435 

27 0.68368 1.3137 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 

28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 

29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 

30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75 3.38518 

31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.3749 

32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
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