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ABSTRAK 

Salah satu mata praktikum yang dilaksanakan di laboratorium Biologi 

adalah Sistematika Hewan Verterbrata (SHV). Selama ini, ketika asistensi 

SHV berlangsung media yang selalu digunakan yaitu media power point, 

sehingga membuat mahasiswa merasa jenuh, maka dalam penelitian ini 

dilakukan penggunaan media video pada asistensi praktikum SHV. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media video ketika 

asistensi terhadap nilai akhir praktikum SHV. Penelitian ini merupakan 

penelitian ex post facto dan menggunakan analisis independent sample t test. 

Untuk mengetahui pengaruh perbedaan media video terhadap nilai akhir 

praktikum SHV. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari skor pretest, 

laporan praktikum, responsi dan nilai akhir praktikum. Hasil analisis dapat 

diketahui bahwa penggunaan media video memberikan pengaruh terhadap 

nilai akhir praktikum SHV. Dari uji diperoleh probabilitas 0,013 > 0,05, 

sehingga H0 ditolak yang berarti bahwa perbedaan media pembelajaran video 

dan power point memberikan pengaruh yang berbeda terdapat hasil akhir  

praktikum SHV mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 

2011/2012. 
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PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran seringkali dihadapkan dengan sesuatu yang abstrak dan 

di luar pengalaman peserta didik sehari-hari, sehingga materi manjadi sulit 

diajarkan oleh pendidik dan sulit dipahami oleh peserta didik. Visualisasi adalah 

salah satu cara mengkonkritkan sesuatu yang abstrak. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya mampu 

menggunakan pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam 

proses belajar. Pendidik diharapkan semaksimal mungkin dapat menggunakan alat 

yang murah, efisien, dan sederhana, tetapi merupakan keharusan dalam upaya 

mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan, pendidik menggunakan hasil 

teknologi dalam proses belajar, di antara media yang dapat digunakan adalah 

media audio, media visual, dan media audio visual. 

Tidak dipungkiri bahwa teknologi multimedia mampu memberi kesan besar 

dalam bidang media pembelajaran. Multimedia telah mengembangkan proses 

pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih dinamik. Diharapkan 

penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat 

meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 

Selama ini di Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

khususnya pada mata praktikum Sistemetika Hewan Vertebrata ketika kegiatan 

asiatensi berlangsung menggunakan media power point. Hal ini sudah sering 

dilakukan di dalam asistensi, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan 

membuat mahasiswa menjadi bosan. Supaya pembelajaran menjadi lebih menarik 

maka perlu adanya suatu inovasi dalam pembelajaran salah satunya yaitu dengan 

video sebagai media pembelajaran. Berdasarkan kelebihan video yaitu mampu 

memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik 

serta mampu menjelaskan suatu proses dan ketrampilan maka pada asistensi 

praktikum Sistematika Hewan Vertebrata (SHV) pada tahun ajaran 2011/201 

media yang digunakan adalah media video. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kristanto (2011),  media 

video dapat meningkatkan pemahaman materi dalam pembelajaran mata kuliah 

produksi video/tv di program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Berdasarkan penelitian tersebut 

diharapkan dengan menggunakan video pada asistensi praktikum Sistematika 

Hewan Vertebrata dapat meningkatkan hasil praktikum bagi mahasiswa Biologi 

tahun ajaran 2011. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengadakan penelitian tentang: 

“PERBEDAAN HASIL BELAJAR PRAKTIKUM SISTEMATIKA HEWAN 



VERTEBRATA (SHV) ANTARA MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO DAN 

POWER POINT PADA ASISTENSI MAHASISWA PENDIDIKAN 

BIOLOGI   FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

TAHUN AKADEMIK 2011/2012” 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

PENGERTIAN BELAJAR 

Menurut Hakim (2005), belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain 

kemampuan 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELAJAR 

Faktor yang mempengaruhi belajar ada dua yaitu, faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Terdiri atas tiga faktor yaitu: a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat 

tubuh), b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan), c. Faktor kelelahan. Faktor ekstern yaitu faktor yang 

ada di luar individu. Dikelompokkan menjadi tiga  faktor yaitu : a. Faktor keluarga 

(cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan), b. Faktor sekolah 

(metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu pelajaran, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode serta tugas rumah), c. Faktor masyarakat (media masa, 

teman bergaul, kegiatan dalam masyarakat, dan bentuk kehidupan masyarakat) 

(Slameto, 2003). 

PEMBELAJARAN 

Menurut Sagala (2010) menyatakan bahwa pembelajaran ialah membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan. Pembelajran merupakan proses komunikasi dua 

arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau murid. 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Indriana (2011), menyatakan bahwa media adalah alat saluran komunikasi. 

Kata media berasal dari bahasa latin, yang ,merupakan bentuk jamak dari kata 

medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber 



pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Beberapa media bisa 

dijadikan sebagai media pembelajaran jika dapat membawa pesan-pesan dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

PRAKTIKUM 

Djamarah dan Aswan Zain (2002),  menyatakan bahwa metode eksperimen 

(praktikum) adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa  melakukan percobaan 

dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam 

proses belajar mengajar dengan metode ini siswa diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakuakan sendiri, mengikuti suatu proses, mengalami 

suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulam sendiri 

mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa 

dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu 

hukum atau dalil, dan menarik kesimpulam atas proses yang dialaminya. 

MEDIA VIDEO 

Menurut Daryanto (2010), media video adalah segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara 

sekuensial. Program video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, 

karena dapat meberikan pengalaman yang tidak terduga kepada siswa. Selain itu 

juga program video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan 

kecepatan untuk mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu. 

Menurut Hujair (2011), gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara dan 

dapat ditayangkan melalui medium video dan video compact disk (VCD). Video 

mampu menyampaikan pesan pembelajaran yang realistik. Kelebihan media video 

diantaranya adalah : a. Menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan 

pembelajaran secara realistik, sehingga sangat baik untuk menmbah pengalaman 

belajar, b. Sifatnya yang audio visual, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan 

dapat menjadi pemacu atau memotivasi –pembelajaran untuk belajar, c. Sangat 

baik untuk pencapaian tujuan psikomotorik, d. Dapat mengurangi kejenuhan 

belajar, terutama juga dikombinasikan dengan teknik mengajar secara ceramah dan 

diskusi perseorangan yang ditayangkan, e. Menambah daya tahan ingatan atau 

retensi tentang obyek belajar yang dipelajari pembelajar, f. Portable dan mudah 

didistribusikan. 

HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut : 

Ada pengaruh perbedaan media pembelajaran power point dan video terhadap 

hasil akhir praktikum Sistematika Hewan Vertebrata mahasiswa pendidikan 



Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun Akademik 2011/2012. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Program Studi Biologi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

pada semester gasal bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2011. 

PROSEDUR PENELITIAN 

Asistensi menggunakan media power 

point 

Asistensi menggunakan media video 

1 2 

A.  Persiapan praktikum 

1. Kegiatan asistensi 

   Satu minggu sebelum praktikum 

dilakukan kegiatan asistensi 

dengan durasi 60 menit, terdiri 

dari : 

a. Mahasiswa diberi materi 

tentang praktikum yang akan 

dilakuakn menggunakan media 

power point. 

b. Dosen atau asisten menanyakan 

kembali kepada mahasiswa 

bagian-bagian yang belum jelas. 

A.  Persiapan praktikum 

1. Kegiatan asistensi 

   Satu minggu sebelum praktikum dilakukan 

kegiatan asistensi dengan durasi 60 menit, 

terdiri dari : 

a. Mahasiswa diberi materi tentang 

praktikum yang kan dilakukan 

menggunakan media video, dimana 

dihadapan mahasiswa disediakan preparat 

asli seperti yang ditayangkan di video. 

b. Setelah video selesai, praktikan 

mengulangi cara kerja sesuai apa yang 

ditayangkan di video. 

c. Secara acak dosen menunjuk mahasiswa 

untuk mensimulasikan kembali. 

d. Dosen mengklarifikasi jawaban 

mahasiswa. 

2. Pelaksanaan praktikum 

Mahasiswa melakukan praktikum 

tentang materi (dari Classis Pisces 

sampai Reptilia) dibawah 

bimbingan dosen dan asisten. 

Untuk Classis Aves dan 

Mammalia dilakukan pengamatan 

di luar laboratorium.  

2. Pelaksanaan praktikum 

Mahasiswa melakukan praktikum tentang 

materi (dari Classis Pisces sampai Reptilia) 

dibawah bimbingan dosen dan asisten. Untuk 

Classis Aves dan Mammalia dilakukan 

pengamatan di luar laboratorium.  

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data dan identitas mahasiswa 

antara lain seperti nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa dengan melihat 

dokumen yang ada.  

2. Menggunakan media kamera untuk mengambil gambar dari mahasiswa 

selama kegiatan asistensi.  



TEKNIK ANALISIS DATA 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian pendidikan dilakukan 

secara kuantitatif dengan menggunakan tehnik independent sample t test. Tehnik 

ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua group yang tidak 

berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua group mempunyai rata-rata 

yang signifikan atau tidak.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Data Penelitian. 

Data penelitian yang diambil adalah data nilai praktikum SHV tahun 2010 

yaitu menggunakan media power point dan  nilai praktikum SHV tahun 2011 

dengan media video melalui empat pengamatan (Tabel 1).  

Tabel 1. Rekapitulasi skor nilai praktikum SHV tahun 2010 dan nilai akhir 

praktikum SHV tahun 2011. 

Keterangan : 

1: Nilai Pretest 

2: Nilai Laporan 

3: Nilai Responsi 

4: Nilai Akhir Praktikum 

Berdasarkan Tabel 1. dilihat dari rata-rata nilai pretest, nilai laporan dan 

nilai akhir praktikum bahwa rata-rata nilai praktikum SHV yang  

menggunakan media power point  dan yang menggunakan media video 

berbeda. Dari data tersebut akan dikaji mengenai perbedaan hasil belajar 

menggunakan media video dan power point.  

2. Uji Prasyarat 

Untuk mengetahui gambaran mengenai ukuran penyebaran data 

menggunakan uji analisis deskriptif  karena jumlah data yang diperoleh lebih 

dari 50 sampel. Hasil analisis deskriptif menggunakan media power point 

dapat dijelaskan bahwa rasio kurtosis sebesar 0,613 yang diperoleh dari : 

Rasio kurtosis = nilai kurtosis/standar error kurtosis 

   = 0,227/0,370 

Nilai 
Media Power point Media Video 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Tertinggi 94,50 92,00 99,00 89,28 91,80 86,8 97,0 85,55 

Terendah 0,88 65,00 04,00 45,00 16,30 55,5 18,0 41,10 

Modus 71,25 84,00 62,00 60,93 75,50 79,00 60 67,75 

Rata-rata 71,30 92,00 55,54 69,58 68,60 77,00 55,55 67.28 



   = 0,613 

Jika rasio kurtosis antara 2 sampai 2 dapat dikatakan bahwa sampel data 

nilai akhir SHV menggunakan media power point adalah normal. Sedangkan 

analisis deskripkif untuk nilai akhir menggunakan media video, dapat dilihat 

dari analisis kurtosis sebesar -1,059 yang mengandung pengertian  bahwa 

sampel data nilai akhir SHV menggunakan media video adalah normal. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa sampel data  nilai akhir SHV menggunakan media 

power point dan video adalah normal dan dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 

3. Uji Independent Sample t Test 

Uji perbedaan rata-rata dua sampel tidak berpasangan (Independent 

Sample t test) digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua group yang 

tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua group tersebut 

memiliki rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan 

(Widiyanto,2009). Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap 

nilai akhir praktikum SHV tahun akademik 2011/2012 maka dilakukan uji 

dengan menggunakan Independent sample t test. 

 

Tabel 2. Group Statistik nilai akhir SHV menggunakna media power point dan 

video. 

 

 
MEDIA 

PEMBELAJARAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NILAI AKHIR POWER POINT 170 69.5835 8.39194 .64363 

VIDEO 188 67.2840 9.04224 .65947 

 

Dari Tabel 2. Diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) nilai akhir SHV 

menggunakan media power point = 69,58 sedangkan nilai akhir SHV 

menggunakan media video = 67,28. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

nilai akhir praktikum SHV dengan media power point lebih tinggi dari pada 

menggunakan media video. Sehingga dapat katakan bahwa terdapat perbedaan 

antara prestasi belajar praktikum SHV menggunakan media video dan power 

point. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Independent sample t Test  nilai akhir SHV menggunakna media power 

point dan video. 

 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

NILAI 

AKHIR 

Equal 

variances 

assumed 

1.658 .199 2.486 356 .013 2.29949 .92497 .48039 4.11858 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2.495 355.754 .013 2.29949 .92150 .48721 4.11176 

 

Dari Tabel 3. dapat diketahui analisis uji F dapat diketahui bahwa 

pengambilan keputusan berdasarkan nilai porobabilitas (Sig.) dengan hipotesis 

berikut : 

H0 =  Kedua varians populasi adalah sama (homogen). 

H1 =  Kedua varians populasi adalah tidak sama (tidak homogen). 

Jika nilai probabilitas (Sig.) > 0,05, maka H0  diterima dan apabila nilai 

probabilitas (Sig.) < 0,05, maka H0 ditolak. Terlihat bahwa Fhitung adalah 1.658 

dengan nilai probabilitas 0,199. Oleh karena probabilitas 0,199 > 0,05, maka 

H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua varians populasi sama 

secara nyata artinya tidak terdapat perbedaan nilai akhir (hasil belajar) 

praktikum SHV menggunakan media video dan power point. 

Untuk mengetahui signifikansi antara prestasi belajar praktikum SHV 

menggunakan media video dan power point menggunakan analisis uji t. Dari 

Tabel 3. dapat diketahui analisis uji t bahwa pengambilan keputusan 

berdasarkan nilai probabilitas (Sig.) dengan hipotesis berikut : 

H0 = Rata- rata hasil belajar  praktikum SHV menggunakan    media video 

dan media power point  adalah sama 

H1 = Rata- rata hasil belajar  praktikum SHV menggunakan media video 

dan media power point  adalah tidak sama. 

Jika nilai probabilitas (Sig.) > 0,05, maka H0  diterima dan apabila nilai 

probabilitas (Sig.) < 0,05, maka H0 ditolak. Terlihat bahwa thitung adalah 2,486 

dengan nilai probabilitas 0,013. Oleh karena probabilitas 0,013 < 0,05, maka 

H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai akhir praktikum SHV 



menggunakan media video dan media power point  adalah berbeda, jadi 

perbedaan media pembelajaran video dan power point memberikan pengaruh 

yang berbeda terdapat hasil akhir praktikum SHV. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penggunaan media video 

pada asistensi terhadap hasil akhir nilai praktikum SHV mahasiswa Biologi tahun 

ajaran 2011. Berdasarkan jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini, maka 

analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan tehnik uji perbedaan 

rata-rata dua sampel tidak berpasangan (independent sample t test). Tehnik ini 

digunakan untuk membandingkan dua hal yang tidak ada hubungan satu sama lain, 

apakah mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak. Dalam hal ini 

membandingkan antara nilai akhir praktikum SHV 2010 dimana ketika asistensi 

menggunakan media power point dan nilai akhir praktikum SHV 2011 

menggunakan media video. 

1. Pretest 

Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya nilai akhir praktikum SHV. 

Nilai pretest merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya nilai 

akhir praktikum. Pretest dilakukan untuk menguji kesiapan mahasiswa untuk 

mengikuti praktikum. Soal-soal yang diberikan saat pretest berkaitan dengan 

materi Classis pada masing-masing latihan.  

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui besarnya rata-rata nilai pretest 

menggunakan media power point yaitu sebesar 71,30 dan nilai pretest dengan 

video sebesar 68,60. Nilai ini lebih kecil dari pada menggunakan media power 

point. Nilai pretes menggunakna media video hendaklah lebih baik 

menggunakan dari pada menggunakan media power point, hal ini dikarenakan 

ada beberapa faktor diantaranya faktor internal dari mahasiswa itu sendiri, 

yaitu Fktor kesiapan mahasiswa. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan 

nilai pretest tanpa presentasi dan dengan presentasi dapat ditunjukkan 

histogram berikut: 
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Gambar 2. Histogram perbandingan nilai Pretest SHV tahun 2010 dan tahun 

2011. 

2. Laporan praktikum  

Laporan praktikum berisi tentang preparat yang dihadapi  yaitu mengenai 

gambar, keterangan, kunci determinasi, klasifikasi, dan deskripsi. Selama 

praktikum mahasiswa menulis apa yang mereka pelajari ke dalam buku 

praktikum yang telah disediakan. Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa 

nilai laporan praktikum dengan menggunakan power point adalah 92,00. Nilai 

ini lebih baik dibandingkan menggunakan media video yaitu hanya 77,00. Hal 

ini disebabkan dari faktor internal dari mahasiswa itu sendiri yairu faktor 

perhatian, minat dan kematangan mahasiswa tersebut terhadap mata praktikum 

SHV. Untuk lebih jelas perbandingan antara nilai laporan praktikum tahun 

2010 dan tahun 2011 dapat dilihat dari histogram berikut : 

 
Gambar 3. Histogram perbandingan nilai Laporan praktikum SHV 

tahun 2010 dan tahun 2011. 

3. Responsi  

Responsi adalah ujian untuk  mata praktikum yang mana diadakan setelah 

praktikum berakhir. Nilai responsi ini juga berpengaruh terhadap nilai akhir 

praktikum SHV. Berdasarkan Tabel  1. dapat diketahui bahwa nilai responsi 

untuk nilai praktikum SHV dengan media video (55,55) lebih baik 

dibandingkan menggunakan media power point (55,54), meskipun selisih nilai 

hanya sedikit akan tetapi tetap ada perbedaan. Untuk lebih jelas perbandingan 

antara nilai responsi praktikum tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat dari 

histogram berikut: 
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Gambar 4. Histogram perbandingan nilai Responsi praktikum SHV 

tahun 2010 dan   tahun 2011. 

4. Nilai akhir praktikum  

Berdasarkan Tabel 1. Nilai akhir praktikum SHV dengan media power 

point yaitu 69,58 sedangkan nilai akhir praktikum SHV mengunakan media 

video yaitu 67,3. Supaya lebih jelas gambaran mengenai perbedaan rata-rata 

nilai akhir praktikum SHV tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat dari 

histogram berikut : 

 
Gambar 5. Histogram perbandingan nilai akhir praktikum SHV tahun 

2010 dan tahun 2011. 

5. Media Pembelajaran dan Video 

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. 

Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Dalam pengertian yang lebih luas 

media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar dan 

pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas (Oemar Hamalik dalam Hujair, 

2011). 

Video termasuk dalam kategori motion media yang mempunyai beberapa 

kelebihan daripada media-media pendidikan yang lain. Diantara kelebihan itu 
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adalah: a. Unsur multimedia,video adalah satu media pengajaran yang cukup 

berkesan untuk digunakan dalam pembelajaran karena video menggabungkan 

secara baik unsur multi media seperti audio, visual, gerak, warna dan kesan 

tiga dimensi. Penggunaan unsur-unsur gerak, bunyi, warna, dan cahaya 

menjadikan video dapat secara langsung menarik minat siswa dan seterusnya 

mendorong pembelajaran siswa. Unsur-unsur dramatik dan kegiatan yang 

terdapat dalam video berupaya meningkatkan kesan pasca proses pengajaran 

dan pembelajaran. b. Manipulasi perspektif ruang, masa dan ukuran, 

penggunaan video dapat memanipulasi ruang. Suatu fenomena dapat 

ditunjukkan dengan perspektif yang berbeda secara mikrocosmis atau 

makrocosmis. Video mempunyai kelebihan dari manipulasi masa, dimana guru 

dapat melakukan perubahan kepada masa dengan menggunakan teknik-teknik 

seperti gerak perlahan , gerak cepat, bingkai demi bingkai, penyerapan dan 

ulang tayang, c. Penyampaian pesan pengajaran, sebagai satu media 

komunikasi video dapat digunakan sebagai satu cara penyampaian pelajaran, 

video dapat menyampaikan secara terperinci dan konkrit pesan-pesan 

pendidikan. Disamping itu, video dapat digunakan untuk menonjolkan relitas 

kehidupan, dan membangkitkan emosi dan perasaan. Video dilihat sebagai satu 

media yang dinamis yang dapat merangsang umpan balik luar dan dalam yang 

kadang-kadang mempengaruhi psikologi seseorang, d. Memudahkan 

pembelajaran dan pencapaian objektif pengajaran, video dapat membantu guru 

menerangkan tentang sesuatu konsep yang abstrak atau sukar untuk 

diterangkan. Video dapat meningkatkan pemahaman pelajar, menghindari 

salah penafsiran dan memudahkan pembelajaran. Penggunaan video tertentu 

dapat diulang tayang dan dilihat berkali-kali untuk membantu meningkatkan 

daya ingat dan kemahiran. Video tetentu dapat merangsang umpan 

balik/respon, interaksi dan penyertaan pelajar terhadap apa yang dipaparkan, 

secara psikomotorik atau afektif. Rangsangan ini bisa menjadi pendukung 

terhadap kesan pembelajaran ke arah objektif yang diinginkan, e. 

Meningkatkan berbagai kemahiran dan pengalaman belajar. Dari berbagai jenis 

sumber bahan pelajaran, umumnya video film mempunyai kesan yang lebih 

tinggi untuk pembelajaran yang berkaitan dengan fakta. Selain itu melalui 

penggunaan video film, pelajar bisa memperoleh berbagai pengalaman serta 

menarik minat mereka dan menjadikan pembelajaran menyenangkan. Video 

juga bisa digunakan untuk mengukuhkan strategi pengajaran yang digunakan 

guru (Joko Purwanto, 2011). 

6. Hasil Belajar 

Dari uraian mengenai media pembelajaran hendaklah hasil belajar 

praktikum SHV  menggunakan media video dan menggunakan media power 

point ketika asistensi lebih baik yang menggunakan media video. Walaupun 



ketika pengujian uji t media video memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

praktikum SHV namun bila dilihat dari rata-rata hasil akhir antara menggunkan 

media video dan power point lebih baik ketika menggunakan media power 

point. Ada bebrapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar. Terdiri atas tiga faktor yaitu: 1. Faktor jasmaniah 

(kesehatan dan cacat tubuh), 2. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan), 3. Faktor kelelahan. Faktor ekstern 

yaitu faktor yang ada di luar individu. Dikelompokkan menjadi tiga faktor 

yaitu : 1. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan), 2. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu pelajaran, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode 

serta tugas rumah), 3. Faktor masyarakat (media masa, teman bergaul, kegiatan 

dalam masyarakat, dan bentuk kehidupan masyarakat) (Slameto, 2003). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa :  Perbedaan media pembelajaran video dan power point memberikan 

pengaruh yang berbeda terdapat hasil akhir  praktikum SHV mahasiswa 

Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2011/2012. 

SARAN  

Adapun saran yang bisa peneliti berikan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Media video bisa dijadikan alternatif sebagai media pembelajaran pada 

saat asistensi praktikum SHV. 

2. Laboratorium memfasilitasi lampu pencahayaan agar hasil rekaman 

video lebih maksimal.  

3. Pada saat praktikum, dosen pengampu dan asisten sebaiknya berada di 

setiap meja praktikan, sehingga jika ada kesulitan praktikan dapat 

langsung bertanya.  
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