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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk membedakan hasil 
belajar biologi siswa kelas VIII. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Teras Boyolali 
khususnya kelas VIII. Kelas yang digunakan dalam penelitian dipilih tiga kelas secara acak 
(random) dengan menggunakan pembelajaran yang berbeda. Kelas pertama VIIIC menerapkan 
pembelajaran reading guide, kelas kedua VIIIG menerapkan pembelajaran poster session, dan 
kelas ketiga VIIID menerapkan pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini menerapkan 3 
materi yang berbeda yaitu cara pengambilan nutrisi dan transformasi pada tumbuhan hijau, 
sistem gerak pada tumbuhan, serta hama dan penyakit pada tanaman. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode tes. Analisa data 
menggunakan uji statistika One-Way ANOVA melalui program SPSS 15.0 for Windows. Hasil 
nilai rata-rata posttest siswa menggunakan pembelajaran reading guide sebesar (83,18  ± 4,88) 
lebih tinggi dari pada menggunakan pembelajaran poster session sebesar (77,42  ± 5,91) dan 
konvensional sebesar (75,00 ± 5,22). Hasil uji hipotesis bahwa terlihat nilai Fhitung (20,55) lebih 
besar dari Ftabel (3,09). Nilai Ftabel diperoleh dari nilai taraf signifikansi 5% (df=2,97) yaitu 
sebesar (3,09), maka H0 ditolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga 
pembelajaran yang diterapkan antara pembelajaran reading guide, poster session, dan 
konvensional. Hasil uji lanjut anova dengan uji LSD pembelajaran reading guide dan poster 
session 0,00 <0,05, maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. Perbandingan pembelajaran poster 
session dan konvensional 0,07<0,05, maka H0 diterima jadi tidak terdapat perbedaan. 
Perbandingan pembelajaran reading guide dan konvensional 0,00<0,05, maka H0 ditolak jadi 
terdapat perbedaan. Nilai afektif yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai pembelajaran reading 
guide lebih tinggi dari nilai pembelajaran poster session dan konvensional. Kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian ini yaitu ada perbedaan antara pembelajaran reading guide, poster 
session dan konvensional. Pembelajaran reading guide yang lebih efektif, sedangkan untuk 
pembelajaran poster session dengan konvensional memiliki selisih hasil analisis yang hampir 
sama, jadi pembelajaran poster session dan konvensional kurang efektif. 

 

kata kunci: reading guide, poster session, hasil belajar 
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A. Pendahuluan 

Pelajaran Biologi merupakan salah satu pelajaran yang 

pengaplikasiannya terdapat dalam kehidupan nyata karena itu perlu adanya 

pemahaman yang baik. Banyak siswa kelas VIII SMP N 1 Teras Boyolali 

yang mengeluh mata pelajaran biologi merupakan mata pelajaran yang sulit, 

karena adanya istilah-istilah baru atau nama ilimiah yang belum mereka kenal 

sebelumnya di sekolah dasar. Untuk menarik  minat  siswa  dalam  memahami 

konsep-konsep  yang tercakup  dalam  kurikulum  khususnya  mata  pelajaran  

Biologi  untuk  SMP secara keseluruhan tidaklah mudah. Menurut Nasrun 

dalam forum pendidikan mengemukakan  bahwa  guru  dituntut  mampu  

memiliki  dan  menggunakan media pengajaran sesuai dengan materi yang 

akan disajikan, dituntut mampu menggunakan strategi mengajar secara 

simultan untuk menghidupkan suasana pengajaran dengan baik. Strategi 

pembelajaran yang diterapkan juga harus disesuaikan baik dengan materi 

maupun dengan keadaan dan karakter siswa. Berikut beberapa karakter siswa 

dalam pembelajaran: 1. Semangat belajar rendah, 2. Mencari jalan pintas, 3. 

Tidak tahu belajar untuk apa, 4. Pasif dan acuh (Arikunto, 2003). Menurut 

Mulyasa (2006), guru harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai jenis-

jenis belajar, kondisi internal dan eksternal peserta didik, serta menciptakan 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajarkan siswa 

untuk belajar secara aktif. Belajar aktif berarti belajar untuk mendominasi 

aktivitas pembelajaran sehingga secara aktif menggunakan otak, baik untuk 

menemukan ide pokok, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa 

yang harus dipelajari. Dengan belajar aktif siswa diajak untuk turut serta 

dalam proses pembelajaran dan siswa akan merasakan suasana yang lebih 

menyenangkan, sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Bila 

pembelajaran dipandang sebagai suatu proses maka pembelajaran merupakan 

rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar 

(Zaini, 2002). 
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Tugas  guru  adalah  mendiagnosis  kebutuhan  belajar,  merencanakan 

pelajaran, memberikan presentasi, mengajukan pertanyaan, dan mengevaluasi 

pengajaran. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat yang kritis 

bagi kegiatan instruksional yang efektif agar seorang guru berhasil mengelola 

kelas hendaklah ia mampu mangantisipasi tingkah laku siswa yang salah dan 

mencegah timbulnya kebosanan dari siswa. Langkah yang dapat dilakukan 

agar dapat tercapai tujuan pembelajaran adalah  melaksanakan  pengembangan  

dalam  pengajaran  dan  pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan 

alat peraga atau prototype subyek/obyek materi sebagai alat bantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep Biologi. Untuk menarik perhatian siswa dan 

membuat siswa aktif, serta meningkatkan hasil dalam pembelajaran, maka 

guru dapat menggunakan pembelajaran reading guide dan poster session. 

Pembelajaran Reading Guide merupakan suatu pembelajaran dengan 

panduan membaca untuk memahami materi pelajaran. Strategi ini memandu 

peserta didik untuk membaca panduan materi yang telah disiapkan oleh guru 

dan yang akan diajarkan dengan waktu yang dibatasi. Tujuan pembelajaran 

reading guide antara lain: melatih peserta didik untuk membaca yang baik dan 

benar, peserta didik dapat memahami isi bacaan dengan mandiri, selain itu 

peserta didik siap untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Poster merupakan suatu gambar yang mengkobinasikan unsur-unsur 

visual, seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud untuk menangkap 

perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang 

berarti didalam ingatannya (Sufanti, 2010). Pembelajaran poster session 

bertujuan untuk menarik perhatian siswa serta mengkomunikasikan pesan 

secara singkat. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

biologi antara pembelajaran reading guide dan poster session pada siswa  

kelas VIII SMP Negeri 1 Teras Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas VIII semester II SMP N 1 Teras 

Boyolali tahun pelajaran 2012/2013. Waktu penelitian dilakukan dengan 3 

tahap yaitu 1) Tahap persiapan : bulan November - Maret 2013. 2) Tahap 

pelaksanaan penelitian: bulan Maret 2013. 3) Tahap analisa dan pengelolaan 

data: bulan April - Mei 2013. Dalam penelitian ini Populasi Penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Teras Boyolali tahun pelajaran 2012-2013 

yang berjumlah 7 kelas. Sampel dalam penelitian diambil sebanyak 3 kelas 

dari populasi 7 kelas, kelas pertama untuk pembelajaran reading guide, kelas 

kedua untuk pembelajaran poster session, dan kelas ketiga untuk pembelajaran 

konvensional. Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik random sampling, dengan teknik ini setiap kelas 

memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Setelah 

dilakukan sampling, diperoleh kelas yang akan dijadikan sampel yaitu kelas 

VIIIC (pembelajaran reading guide), VIIIG (pembelajaran poster session) dan 

VIIID (pembelajaran konvensional). 

Penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan yaitu metode 

dokumentasi dan metode tes. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan sumber data yang berupa gambar/foto saat 

kegiatan penelitian berlangsung di SMP N 1 Teras Boyolali, sedangkan 

metode tes merupakan cara untuk memperoleh data dengan postest pada 

ketiga kelas sampel setelah perlakuan dengan pembelajaran reading guide,  

poster session, dan konvensional dengan menggunakan soal yang sama. 

Data yang diperoleh berupa nilai posttest akan diuji menggunakan uji 

statistik One-Way ANOVA dikarenakan penelitian ini akan membandingkan 

antara hasil belajar kelompok kontrol (pembelajaran konvensional) dan 

kelompok perlakuan (pembelajaran reading guide dan poster session). 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program computer SPSS  

(Statistic Product and Service Solution) 15.0 for Windows. Sebelum dilakukan 

uji hipotesis, data di analisis menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas, 
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setelah data dikatakan normal dan homogen, maka dapat langsung di analisa 

menggunakan uji parametrik One Way Anova. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini menggunaan tiga pembelajaran yang berbeda 

yaitu reading guide, poster session, dan konvensional terlihat bahwa rata-

rata nilai tertinggi pada perlakuan reading guide adalah 83,18, sedangkan 

perlakuan poster session dan konvensional lebih rendah yaitu 77,42 dan 

75,00 (tabel 4.1). 

Tabel 4.1. Skor rata-rata hasil belajar siswa aspek kognitif dan afektif kelas VIII di 
SMP N 1 Teras Boyolali dengan pembelajaran reading guide, poster 
session dan konvensional. 

Penilaian Nilai Reading Guide Poster Session Konvensional 

 Maximum  96,7 91,7 86,7 
 Minimum  75,0 66,7 66,7 
Kognitif Mean ± SD 83,18  ± 4,88a 77,42  ± 5,91b 75,00 ± 5,22b 

 Median  83,3 76,7 75,0 
 Modus  80 76,7 75 
 Maximum 3,39 3,09 2,68 
 Minimum 2,76 2,64 2,29 
Afektif Mean ±SD 3,07±0,23 2,84±0,17 2,54±0,17 
 Median 3,06 2,79 2,62 
 Modus 3,00 3,00 2,00 
Kriteria Sangat Minat 20 14 7 

Keterangan : tiap nilai menunjukan rata-rata ± SD. Nilai pada kolom diikuti oleh huruf 
yang berbeda menunjukan hasil berbeda nyata berdasarkan uji Anova 
dengan taraf signifikansi α = 5%. 
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Gambar. 4.1. Histogram skor rata-rata hasil belajar kognitif dengan pembelajaran 
Reading guide, Poster Session, dan konvensional siswa kelas VIII di 
SMP N 1 Teras Boyolali. 

Berdasarkan  tabel 4.1 diperlihatkan bahwa nilai rata-rata afektif 

tertinggi pada perlakuan reading guide sebesar (3,07) dibandingkan 

dengan poster session (2,84)  dan konvensional (2,54). Dari semua data 

yang diperoleh, dinyatakan bahwa skor pembelajaran reading guide lebih 

tinggi dibandingkan pembelajaran poster session dan konvensional, hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai keaktifan siswa (Gambar 4.2.). 

 

Gambar. 4.2. Histogram nilai hasil belajar siswa ditinjau dari aspek afektif dengan 
pembelajaran Reading guide, Poster Session, dan konvensional siswa 
kelas VIII di SMP N 1 Teras Boyolali. 

Untuk mengetahui pembelajaran mana yang paling berbeda, maka 

dilakukan uji Anova dengan prasyarat. 
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a) Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji kenormalan dari sampel tersebut dilakukan dengan 

bantuan uji Kolmogorov-Smirnov.  
Tabel 4.2.  Skor rata-rata hasil uji normalitas aspek kognitif dan afektif 

dengan pembelajaran Reading guide, Poster session dan 
konvensional siswa kelas VIII di SMP N 1 Teras Boyolali. 

Penilaian Kelompok 
perlakuan Signifikansi Tetapan 

Signifikansi Keputusan 

Kognitif 

Reading guide 0,20 0,05 Normal 

Poster session 0,20 0,05 Normal 

Kovensional 0,20 0,05 Normal 

Afektif 

Reading guide 0,20 0,05 Normal 

Poster session 0,20 0,05 Normal 

Kovensional 0,18 0,05 Normal 
 

Berdasarkan (Tabel 4.2) diperlihatkan bahwa hasil belajar 

kognitif dengan tiga perlakuan yang berbeda diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,20 > 0,05, menunjukkan sampel data berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil belajar afektif 

pembelajaran reading guide dan poster session mempunyai nilai 

signifikansi 0,20 dan konvensional 0,18 lebih besar dari tetapan 

signifikansi 0,05, maka data berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dari sampel tersebut dilakukan dengan 

bantuan uji Bartleth.  
Tabel 4.3.  Skor rata-rata hasil uji homogenitas aspek kognitif dan afektif  

dengan  pembelajaran Reading guide, Poster session dan 
konvensional siswa kelas VIII di SMP N 1 Teras Boyolali. 

Penilaian Uji 
Homogenitas 

Signifikansi Tetapan 
Signifikansi 

Keputusan 

Kognitif Hasil belajar 0,55 0,05 Homogen 

Afektif Hasil belajar 0,89 0,05 Homogen 

 
Berdasarkan (Tabel 4.3.) diperlihatkan bahwa uji statistika 

nilai kognitif dan nilai afektif dari ketiga perlakuan sebesar 0,55 



8 
 

dan 0,89 lebih besar dari tetapan signifikansi 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa sampel dari penelitian ini berasal dari 

populasi yang sama atau homogen. 

b) Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini menggunakan One Way Anova atau anova 

satu jalan. Uji anova merupakan uji statistika dengan sampel data 

normal dan populasi mempunyai variansi yang sama (homogen).  
Tabel 4.4.  Skor rata-rata hasil uji hipotesis Fhitung dan Ftabel pada pembelajaran 

Reading guide, Poster session dan konvensional siswa kelas VIII di 
SMP N 1 Teras Boyolali. 

Penilaian 
 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

Fhitung Ftabel Sig. 

Kognitif 
Between Groups 1178,03 2 589,01 20,55 3,09 ,00 
Within Groups 2780,30 97 28,66     
Total 3958,33 99       

Afektif 
Between Groups ,71 2 ,35 9,51 3,88 ,00 
Within Groups ,45 12 ,04      
Total 1,15 14        

 

Berdasarkan (Tabel 4.4.) diperlihatkan bahwa hasil belajar 

kognitif mempunyai nilai Fhitung (20,55) > Ftabel (3,09). Nilai Ftabel 

diperoleh dari nilai taraf signifikansi 5% (df=2, 97) yaitu sebesar 3,09, 

maka H0 ditolak berarti terdapat perbedaan hasil belajar kognitif yang 

signifikan antara pembelajaran Reading guide, Poster session dan 

konvensional. Hasil belajar afektif mempunyai Fhitumg (9,51) > Ftabel 

(3,88). Nilai Ftabel diperoleh dari nilai taraf signifikansi 5% (df=2, 12) 

yaitu sebesar 3,88, maka H0 ditolak berarti terdapat perbedaan hasil 

belajar afektif yang signifikan antara pembelajaran Reading guide, 

Poster session dan konvensional. Taraf signifikansi 5 % yaitu  

pengambilan resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak 

hipotesis yang benar sebanyak banyaknya 5% atau 0,05. Arti dari 5% 

yaitu dalam pengambilan keputusan menolak hipotesis yang 

berpengaruh 0,95 (95%), sedangkan yang tidak berpengaruh sebesar 

0,05 (5%). 



9 
 

Tabel 4.5. Skor hasil uji lanjut anova LSD antar kelompok perlakuan Reading 
guide, Poster session dan kontrol (konvensional) siswa kelas VIII di 
SMP N 1 Teras Boyolali. 

Kelompok 
perlakuan 

Kelompok 
perlakuan Signifikansi Tetapan 

signifikansi Keputusan 

Reading guide Poster session 0,00 0,05 H0 ditolak 
Konvensional 0,00 0,05 H0 ditolak 

Poster session Reading guide 0,00 0,05 H0 dit0lak 
Konvensional 0,07 0,05 H0 diterima 

Konvensional Reading guide 0,00 0,05 H0 ditolak 

Poster session 0,07 0,05 H0 diterima 

 

Berdasarkan (Tabel  4.5.) hasil uji lanjut anova LSD antar 

kelompok perlakuan, diperlihatkan bahwa nilai signifikansi perlakuan 

dengan pembelajaran reading guide dan poster session 0,00 < 0,05 

maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata nilai postest 

siswa antara kelompok perlakuan pembelajaran reading guide dan 

poster session. Jadi antara pembelajaran reading guide dan poster 

session lebih baik pembelajaran reading guide. Perbandingan 

pembelajaran reading guide dan konvensional diperlihatkan nilai 

signifikansi 0,00< 0,05 (H0 ditolak), berarti terdapat perbedaan rata-

rata nilai postest siswa antara kelompok perlakuan pembelajaran 

reading guide dan konvensional. Jadi antara pembelajaran reading 

guide dan konvensional lebih baik pembelajaran reading guide. 

Perbandingan antara poster session dan konvensional diperlihatkan 

nilai signifikansi 0,07 > 0,05 (H0 diterima), berarti tidak ada perbedaan 

rata-rata nilai postest siswa antara kelompok perlakuan poster session 

dan konvensional. Jadi antara pembelajaran poster session dan 

konvensional adalah sama dalam hasil analisis yang diperoleh, sama 

disini terdapat sedikit selisih hasil aspek afektif dan aspek kognitifnya, 

sedangkan yang paling berbeda analisis dari keduanya yaitu 

pembelajaran reading guide.  
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2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan one way anova, aspek 

kognitif dan aspek afektif diperlihatkan H0 ditolak atau adanya perbedaan 

hasil belajar biologi menggunakan pembelajaran reading guide dan poster 

session siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Teras Boyolali tahun ajaran 

2012/2013. Penerapan pembelajaran reading guide memiliki nilai rata-rata 

lebih tinggi dari pada pembelajaran poster session dan konvensional. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian menurut Rohmawati (2011), 

dilaporkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada aspek 

kognitif melalui pembelajaran Reading Guide dan Role Playing.  

Setelah mengetahui terdapat perbedaan antara pembelajaran reading 

guide, pembelajaran poster session, dan konvensional, maka dilakukan uji 

lanjut Anova yaitu membahas kelompok mana yang berbeda dan 

kelompok mana yang sama. Proses pengujian selanjutnya menggunakan 

uji LSD (Least Significant Different) atau uji BNT (Beda Nyata Terkecil). 

Dari hasil yang diperoleh, hasil belajar kognitif antara pembelajaran 

reading guide dengan pembelajaran poster session terdapat perbedaan, 

begitu pula pembelajaran reading guide dengan pembelajaran 

konvensional juga terdapat perbedaan hasil belajar, namun pembelajaran  

poster session dengan konvensional tidak terdapat perbedaaan hasil belajar 

atau memiliki selisih nilai rata-rata yang hampir sama. 

Pembelajaran reading guide memiliki nilai rata-rata kognitif dan 

afektif paling tinggi dalam pembelajaran biologi. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu 1) dalam mengikuti kegiatan pembelajaran reading 

guide siswa lebih aktif dan bersemangat saat melihat tayangan (video) dan 

mengisi jawaban pada LKS yang diberikan oleh guru, serta siswa dituntut 

untuk dapat menyampaikan pendapatnya dengan menggunakan kata-

katanya sendiri dari hasil diskusi kelompok dengan teman sebangkunya. 2) 

siswa mampu berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerja sama dengan 

temannya dalam mengerjakan tugas, serta lebih berani dalam 

mengungkapkan pendapat kepada kelompok lain. 3) siswa lebih aktif, 
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tanggung jawab dan menjadi pendengar yang baik terhadap anggota 

kelompok lain.  Berbanding terbalik dengan pembelajaran poster session 

yang memiliki nilai rata-rata lebih rendah dikarenakan beberapa faktor, 

yaitu: 1) siswa dalam pembelajaran poster session lebih suka menunggu 

temannya yang memiliki kemampuan menggambar yang bagus untuk 

mengerjakan tugasnya, walaupun semua siswa mengerjakan tetapi siswa 

tetap menunggu gambaran atau pendapat dari anggota kelompok untuk 

membantu mengerjakan tugas sesuai LKS yang disiapkan oleh guru, 

karena difikiran siswa tugas tersebut merupakan tugas kelompok sehingga 

sebagian siswa kurang bekerja sama dan tanggung jawab dalam 

melaksanakannya. 2) siswa cenderung pasif, karena pembelajaran ini 

memerlukan keterampilan dan ide yang cukup tinggi, tetapi pada 

kenyataannya siswa memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

menuangkan ide mereka dalam suatu gambaran yang tepat. 3) siswa 

kurang berkomunikasi, bertanya dengan kelompok lain dalam presentasi, 

karena siswa terlanjur lelah saat menggambar posternya dan menjawab 

beberapa pertanyaan di LKS yang disediakan oleh guru.  

Peneliti memilih pembelajaran reading guide dan poster session 

karena kedua pembelajaran tersebut memiliki persamaan yang terletak 

pada penyajian, yaitu sama-sama menggunakan gambar untuk merangsang 

munculnya suatu ide dari para siswa, pembelajaran ini sama-sama kerja 

tim yang menuntut siswa untuk kerja sama, selain itu kedua pembelajaran 

ini siswa yang lebih aktif sehingga guru hanya sebagai fasilitator. 

Pembelajaran reading guide dan poster session dalam penelitian ini 

pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa ditinjau 

dari aspek kognitif dan aspek afektif. Pembelajaran reading guide dan 

poster session digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam berdiskusi 

kelompok serta komunikatif dengan teman-temannya. Dalam penelitian ini 

reading guide yang lebih baik dan paling berbeda dilihat dari nilai afektif 

dan kognitif yang diperoleh, sedangkan pembelajaran poster session dan 

konvensional sama tidak ada perbedaan.  
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D. Simpulan 

Ada perbedaan hasil belajar biologi menggunakan pembelajaran reading guide 

dan poster session  siswa kelas VIII SMP N 1 Teras Boyolali tahun ajaran 

2012/2013. Pembelajaran yang berbeda ada pada hasil belajar biologi dengan 

pembelajaran reading guide. 
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