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Abstrak 

Perkembangan teknologi media akhir-akhir ini telah menggeser penggunaan 
media konvensional oleh multimedia. Sehubungan dengan ha1 tersebut, maka telah 
dilakukan penelitian pengaruh penggunaan bahan ajar dalam bentuk hiperteks 
terhadap hasil belajar biologi siswa di SMA dan MAN. Pnelitian eksperimen ini 
dilakukan di SMA Negeri 2 dan MAN 2 Padang pada kelas XI dengan topik struktur 
dan h g s i  jaringan hewan. Pemilihan sekolahedan kelas dilakukan dengan 
purposive sampling dan penempatan perlakuan pada kelas dilakukan secara acak. 
Analisis data dilakukan dengan analisis varian dan uji lanjut dilakukan dengan BNT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext 
dalam proses pembelajaran di kelas berpengaruh tidak nyata terhadap has3 belajar 
biologi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Padang dibanding dengan tanpa menggunakan 
multimedia. Pemberian bahan ajar dalam bentuk CD kepada siswa berpengaruh tidak 
nyata terhadap ha i l  belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 Padang dibanding dengan 
tanpa pemberian CD. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalam proses 
pembelajaran di kelas berpengaruh tidak nyata terhadap hasil belajar biologi siswa 
kelas XI MAN 2 Padang dibanding dengan tanpa menggunakan multimedia. 
Pemberian bahan ajar dalam bentuk CD kepada siswa berpengaruh nyata terhadap 
hasil belajar biologi siswa kelas XI MAN 2 Padang dibanding dengan tanpzi 
pemberian CD 



PENGANTAR 

Kegiatan penclitian mendukung pengembangan ilniu scrta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusalia liiendorong dosen untuk 
nielakukan penclitian sebagai bagian integral dari kegiatan niengajarnya, baik yang 
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari suniber 
lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penclitian Universitas Ncgeri Padang 
belterjasania dcngun Pimpinan Universitas, tclali mcmfasilitasi pcneliti untitk 
rnelaksanakan pencl i tian tcntang Pcnguruh Pc~ggun~rciri Ik117~1n n j~rr  ur~ilum Uer71~ili 
flyper f cxl f crhadup I lusil Belajur Biologi S i s ~ ~ u  di SMA Negeri dun MAN P~idung. 

Kami menyambut gembira usalia yang ciilakulian pcnel iti untuk menjawab 
berbagai perniasalalian pembanguna~i, khususnya yang hcrkaitan clcngan pcrmasalalian 
penelitian tersebut tli atas. Dengan selcsainya pcnclitian ini. maka 1,cnibaga Pcnclitian 
Univcrsitas Ncgcri I'aclang aka11 clap;~t mcmhcrilian ~nli)l-nl;~s~ yang cl:ipat c!ipakai scbagai 
bagian upaya penting dan kompleks tlalam pcningk:~tan Inutu pc~iclidikan pacln ilmumnya. 
Di saniping itu, hasil pcnclitian ini juga diharapkan scbagai hahan I ~ I ~ S L I ~ ~ ; I I I  bagi instansi 
tcrkait dalam rangka pcnyusunan kebi.jakan pcmbangunan. 

tlasil penclitinn ini tclah ditclaali olcli tim pcmbrilias i~sul dan laporan pcnclilian 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemuclian untuk tujuan discminasi, hasil 
penelitian ini tclah diseminarkan yang melibatkan doscnl~cnaga peneliti Universitas 
Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudnli-mudahan penelitian ini 
bermanfaat bagi pcngembangan illnu pada umumnya. dan peningkatan mutu staf 
akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kescnipatan ini ka~iii ingin ~iiengucapkan tcrima kasil~ kcpada bcrbagai pihalc 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutaliia kcpada pimpinan lcmbaga tcrkait 
yang ~nenjadi objek pe~ielitian, responden yang mcnjadi sampcl penelitian, tim pereviu 
Lembaga Penelitian dan dosen-doscn pada setiap fakultas di lingkungan Universitas 
Negeri Padang yang ikut membalias dalam scminar hasil pcnclitian. Secara khusus kami 
menyanipaikari tcrima kasili kepada Pemimpin I'royck I-Iibah Kompetisi A2 Jurusan 
Biologi FMIPA UN1' yang telah berkenan memberi bantua~i pcndanaan bagi pcnclitirin 
ini. Kami yakin tanpa dcdikasi dan kerjasania yang tc~-jalin sclania ini, pcnclitian ini 
tidak akan dapat disclesaikan sebagainiana yang diharapkan dan se~noga Iicrjasania yang 
baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasil~. 

Penelitian 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mutu pendidikan di tanah air sampai sekarang masih sangat memprikiatinkan. 

Indikator rendahnya kualitas pendidikan nasional dapat dilihat pada prestasi siswa. 

Hasil Studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 

tahun 1999, menunjukkan bahwa di antara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP 

kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA (Imrani, 2004). 

Jika kualitas mutu pendidikan nasional tidak segera di atasi, maka ha1 tersebut 

bukan hanya merugikan secara nasional, tetapi juga sangat tidak menguntungkan 

terhadap daya saing bangsa di dalam era globalisasi. Berbagai penyebab rendahnya 

mutu pendidikan di Indonesia telah diidentifikasi oleh para ahli. Alasan klasik ya!lg 

sering dijadikan sebagai faktor utama penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah 

kurangnya alokasi dana yang disediakan pemerintah. Di samping itu, diskriminasi 

dalam pembangunan pendidikan di tanah air juga berdampak terhadap ketimpangar, 

mutu. Hal tersebut menurut Madjid (2003), terjadi karena fasilitas pendidikan 

menumpuk di Jawa hingga 65 persen sedang 35 persen lagi untuk daerah di luar Jawa. 

Akibatnya, pendidikan di luar Jawa sangat tertinggal di banding di Jawa 

Pemerintah sebenarnya telah berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui 

peningkatan anggaran pendidikan secara bertahap, penyempurnaan kurikulum dan 

sisteni pengujian; peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas; peningkatan 

kompetensi guru; dan pengembangan model-model penyelenggaraan pendidikan di 

SMU (Dikmenum; 2005). Namun mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh ha1 



yang tersebut. Peningkatan mutu pendidikan harus didukung perubahan pola pikir 

guru. Kekurangan fasilitas dan anggarah sebenarnya masih bisa diatasi jika pola pikir 

guru penuh inisiatif dan ide kreatif. Kecenderungan yang terjadi, guru tidak punya 

inisiatif dalarn mendidik anak yang diamanahkan kepadanya (Anonimous, 2003). 

Selama ini pemecahan masalah mutu pendidikan selalu ditangani secara makro, 

seperti memperbaiki kurikulum. Walaupun perbaikan kurikulum memang dibutuhkan, 

penyelesaian persoalan rendahnya mutu pendidikan hams dilakukan dengan 

pemberdayaan sekolah. Selama sekolah belum mampu mengelola proses belajar 

mengajar dengan baik, maka mutu pendidikan akan tetap rendah (Anonimous, 2003). 

Banyak cara yang dapat ditempuh dalam rangka pemberdayaan sekolah dalam 

mengelola proses belajar. Salah satu diantaranya adalah dengan memanfaatkan sarana 

komputer, yang selama ini penggunaanya di sekolah belum dimanfaatkan unt& 

bidang pembelajaran. Namun dengan adanya program, Dikrnenum melengkapi sekolah 

SMU dengan laboratorium komputer, diharapkan sarana tersebut juga dapat diperluas 

penggunaanya dalam proses belaj ar mengaj ar. 

Kehandalan komputer sebagai produk teknologi maju dalam membantu 

mengurangi beban kerja pengguna sudah diakui semua kalangan. Keunggulannya 

dalam merekam, menyimpan, mengolah dan penyajian data dalam waktu hitungan 

detik membuat perangkat ini semakin meluas penggunaannya. 

Menurut Kusumah (2002), melalui pembelajaran berbasiskan program 

komputer, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemarnpuannya tanpa 

harus terus menerus diberi informasi searah oleh gurunya, melakukan penemuan, 
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penyelidikan, dan melakukan latihan yang dipandang perlu tanpa dihinggapi 

kebosanan. Keterampilan proses yang dialami siswa melalui melalui kegiatan 

pengamatan, percobaan dan klarifikasi konsep bisa membuat retensi siswa lebih 1a1wcr 

dengan penalaran yang taj am. 

Komputer juga dapat diprogram untuk membuat perangkat lunak pembelajaran 

di antaranya adalah bahan ajar biologi dalam bentuk hypertext. Menurut Arsyacl 

(2002), Hypertext adalah suatu tulisan yang tak berurutan -nonsekuensial. Dengan 

suatu system authoring (menulis), pengarang marnpu menghubungkan informasi dari 

bagian manapun dalam paket pelajaran itu, menciptakan jalur-jalur melalui suatu 

korpus materi yang berkaitan, memberi keterangan teks yang tersedia, dan membuat 

catatan yang menghubungkan teks itu-teks itu. Hypertext dapat dirancang sedemikian 

rupa sehingga tampilannya menjadi menarik. Dengan demikian perangkat lunak ini 

memungkinkan guru dapat menghilangkan kebosanan siswa, karena media yang 

digunakan lebih menarik bagi siswa. 

Berbeda dengan buku teks, hiperteks dapat disajikan dengan 

menggabungkannya dengan berbagai media lain seperti vidio-klip, animasi, suara, 

gambar dan grafik. Karena sifatnya inilah kadangkala hiperteks juga disebut 

hipermedia atau multimedia. Pada hiperteks, pelajar bukan hanya sebagai pembaca 

tetapi sekaligus kreator bahan bacaannya. Pembacalah yang menetukan urutan teks',' 

yang sekaligus menentukan konteks dari bacaanya (Syukur, 2003). 

Memang benar bahwa materi subjek yang akan dihadapi pelajar sudah tersedia 

dalam sistem yang ada tetapi karena luas dan banyaknya pilihan, maka terbukn 
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peluang-peluang kombinasi dalam menentukan urutan teks. Hiperteks bisa digunakan 

sebagai salah satu sarana yang memberi kesempatan kepada pelajar untuk 

"membangun" pengetahuannya sendiri. Selama berinteraksi dengan hiperteks 

pembelajar terus berlatih menghubung-hubungkan konsep yang relevan. Pelajar dilatih 

mengorganisasikan informasi menurut kebutuhannya sebelum digunakan atau 

diterapkan pada tugas yang dihadapi menurut konteksnya (Syukur, 2003) 

Sampai sekarang, belurn ada penelitian penggunaan bahan ajar elektronik 

"hypertext" terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi. Sehubungan 

dengan ha1 tersebut, maka akan dilakukan penelitian pengaruh penggunaan buku ajar 

multimedia "hypertext " terhadap hasil belajar biologi di sekolah lanjutan. 

B. Perurnusan Masalah 

Biologi merupakan suatu cabang ilmu yang memberikan kontribusi besar 

terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tanpa Biologi, maka 

IPTEK akan sulit untuk berkembang. Menyadari akan peranan dan kontribusi biologi 

dalam perkembangan IPTEK, maka seharusnyalah siswa merasa tertarik dalarn 

mempelajari biologi . Narnun kenyataan menunjukkan bahwa biologi adalah pelajaran 

yang tidak manarik oleh sebagian besar siswa. Akibatnya hasil belajar biologi s i s w ~  

sangat rendah. 

Banyak faktor penyebab rendahnya nilai biologi siswa Salah satu diantaranya 

karena pembelajaran biologi di SMU berlangsung monoton, sehingga membosankan 



siswa. Untuk mengatasi ha1 tersebut perlu dipilih dan digunakan jenis media yang 

dapat meningkatkan motivasi siswa utltuk belajar. 

Selarna ini, penggunaan media pembelajaran di sekolah lanjutan masih terbatas 

ditinjau dari jenis dan mutu. Seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang 

teknologi khususnya dalam multimedia, maka proses pembelajaran di sekolah juga 

dapat memanfaatkan media tersebut sebagai pelengkap atau pengganti media 

konvensional yang masih dominan digunakan dalarn proses pembelajaran di sekolah. 

Menurut Sharihddin (1999), multimedia mempunyai peranan yang penting 

karena dapat menyediakan infrastruktur, kaidah dan bahan dasar untuk merancang 

berbagai alat atau mengisi ranah kognitif untuk memperluas wawasan pelajar. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa penggunaan multimedia yang mengintegrasikan audio, vidio 

serta imajinasi akan lebih menarik dibanding bahan yang berbent~k teks saja. 

Mengingat multimedia menggunakan perangkat komputer, sehingga dapat dirancang 

media dalam bentuk animasi sehingga mampu memvisualisasi stmktur tubuh makhluk 

hidup dengan tampilan yang lebih menarik. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliah Negeri (MAN) adalah 

sekolah lanjutan atas yang sama-sama mempunyai mata pelajaran Biologi. Meskipun 

demikian kedua sekolah ini dibawah tanggungjawab departemen yang berbeda, tetapi 

kompentensi yang diharapkan dapat dimilki oleh siswanya tetap mempunyai acuan 

yang sama. Sebaliknya, MAN sebagai sekolah tergolong " religius " mempunyai mata 

pelajaran yang lebih banyak dibanding dengan SMA. Berdasarkan uraian di atas maka 

penelitian ini dapat dirunluskan sebagai berikut: 

5 



1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahan ajar dalarn bentuk hypertext di 

dalam proses pembelajaran di kelas terhadap hasil belajar biologi siswa SMA? 

2. Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext di 

dalam kelas yang diikuti dengan pemberian bahan ajar dalarn bentuk CD 

terhadap hasil belajar biologi siswa SMA ?. 

3. Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext di 

dalam proses pembelajaran di kelas terhadap hasil belajar biologi siswa MAN? 

4. Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalam 

proses pernbelajaran di kelas yang diikuti pemberian bahan ajar dalarn bnetuk 

CD terhadap hasil belajar biologi siswa MAN?. 



BAB 11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penggunaan Komputer Untuk Media Pengajaran 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar 

dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan 

atau media ( Ena, tt). Menurut Sadiman dkk (1986), banyak batasan yang diberikan 

orang tentang media. Asosiasi Teknologi dan komunikasi Pendidikan (Association of 

Education and Communic:ition TechnologyIAECT) misalnya membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan 

pesdinformasi. 

Para ahli telah sepakat bahwa media pendidikan dapat mempertinggi proses 

belajar siswa dalarn pengajaran yang apada gilirannya diharapkan dapat mernpertinggi 

hasil belajar yang dicapainya. (Harjanto, 1997). Lebih lanjut Sudjoko (1 985) 

menyatakan bahwa tujuan penggunaan media adalah memberi illustrasi d m  

penjelasan simbol-simbol nonverbal dan garnbaran dalam angan-angan suatu 

hubungan yang kompleks dan konsep yang abstrak, memberi kemungkinan untuk 

pembentukan sikap dan perubahan kelakuan, mempertinggi dayaltaraf serap, 

mempertinggi retensi, memperkuat minat, kemungkinan interaksi yang kompleks 

antara komponen-komponen dalam proses belajar-mengajar dan memberi penguatan. 

Retensi hasil penginderaan dapat berbeda sesuai dengan macam penginderaa. 

Menurut Sudjoko (1 985), besarnya retensi penginderaan dari apa yang dibaca , + lo%, 

didengar * 20%, dilihat 30%, didengar dan dilihat f 50%, dikatakan + 70% dan 



dikatakan dan dilakukan + 90%. Hasil Berdasarkan penelitian teknologi komputer, 

manusia hanya dapat mengingat kembali sebesar 20% dari ymg dilihat, 30 % dari 

yang didengar. Tetapi ia dapat mengingat 50% apa yang dilihat dan didengar, dan 

sebanyak 80% apa yang dilihat, didengar dan dialaminya secara serentak (Sharihddin, 

1999) 

Menurut Sadiman dkk (1986), pada mulanya media hanya dianggap sebagai 

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

yaitu gambar, model, objek dan alat lain yang dapat mempertinggi pengalaman 

konkrit, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retrensi belajar siswa. 

Narnun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang 

dipakai, orang kurang memperhatikan aspek disain, pengembangan pembelajaran, 

produksi dan evaluasinya. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio, alat visual 

untuk mengkonkritkan ajaran ini dilengkapi dengan digunakannya alat audio sehingga 

dikenal adanya alat audio visual. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir ini, prograll? 

pengajaran dengan mernanfaatkan keunggulan komputer makin banyak digunakm. 

Menurut Anderson (1 994), komputer mendapat perhatian besar karena kemampuannya 

untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran/instruksional, dengan kecepatzn 

penguasaan materi yang dapat diatur sendiri oleh pemakainya. 

Menurut Kusurnah (2002), program pengajaran yang dilaksanakan dengan 

berbasiskan komputer (CAI) telah diakui merniliki berbagai kelebihan. Menurut 

Nasution (2000), komputer dapat dilengkapi sehingga memperluas hgsinya,  



misalnya dengan taperecorder, earphones, proyektor untuk slide dan film, layar televisi 

dan "key-board" dan dapat digunakan sebagai mesin belajar atau teaching machine. 

Dalam kegiatan pembelajaran, menurut Kusumah (2002) terdapat 2 model 

CAI ymg sering digunakan yakni model tutorial pengganti (substitute tutor) dan 

laboratorium simulasi (simulated laboratory). Dalam model tutor pengganti, kegiam~ 

pembelajaran lebih berpusat pada siswa, komputer menuntun proses tutorial, memberi 

respon dengan cepat, memberi penguatan (reinforcement) sesuai dengan tingkat 

kecepatan berfikir siswa. Dalam laboratorium simulasi, komputer berfungsi sebagai 

surnber belajar dan berfungsi sebagai alat pembelajaran. Melalui simulasi siswa dilatih 

untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk tantangan. Beberapa penelitian 

mengindikasikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari suatu konsep lebih 

singkat dan hasil belajar yang diperoleh lebih tinggi. 

Hasil penelitian Mathis, Bergert dan William (1983 dalam Sikin, dkk. 2001) 

menunjukkan bahwa dari 48 orang pelajar yang diberi pembelajaran dengan bantuan 

komputer, 39 orang pelajar memperoleh nilai yang lebih tinggi debandirrgkan dengan 

pelajar yang menggunakan cara tradisional. Penggunaan Software Maple dalam proses 

pembelajaran Kalkulus Lanjut telah membawa dampak positip antara lain ; mahasiswa 

mengenali bermacam-macarn bentuk benda ruang, dapat menguji kebenaran soal yang 

mereka keiakan secara manual, lebih termotivasi dan wawasan mahasiswa bertambah 

tentang penggunaan komputer dalarn belajar matematik.(Yerizon, 2001). Selanjutnyi., 

penggunaan bantuan Maple d m  Lembaran Kerja Terstruktur dapat meningkatkan 

&ifitas positif mahasiswa dalam perkuliahan Analisa Vektor, mahasiswa sangat 
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antusias dan termotivasi waktu belajar, dan lebih terarah mengerjakan latihan (Yerizon 

dan Murni, 2002). 

Komputer juga dapat digunakan untuk membuat multimedia. Di samping itu 

ahli pendidikan juga menganjurkan bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajarn 

sebaiknya guru menggunakan media yang lengkap, sesuai dengan keperluan. 

Sehubungan dengan itu, maka multimedia adalah pilihan terbaik untuk mencapai 

tujuan tersebut tersebut. 

Multimedia telah mulai menjadi perhatian sejak 1993. Akan tetapi multimedia 

dan CD-ROM telah ada beberapa tahun sebelumnya. Pada akhir 1993 terdapat 3,6 juta 

komputer multimedia di Arnerika Serikat. Jumlah tersebut meningkat menjadi 11,4 

juta pada 1994 (http:michae100 1 .tripod.com/mrnl .htm) 

Menurut Sharifuddin (1999), multimedia adalah kombinasi teks, grafik, audio, 

animasi, vidio beserta perangkatnya yang dapat digunakan pendidik dan peserta didik 

untuk menjelaskan, berinterkasi d m  berkomunikasi dengan bantuan komputer 

Multimedia akan mengubah cara kita membaca. Ia dapat memudahkan kita membaca 

dalam bentuk dinamik. Pembelajaran secara tradisional biasanya diluar konteks. 

Multimedia memberikan contoh yang benar agar dapat memberikan contoh kerangka 

kontektual, sehingga memungkinkan pembelajaran dengan cara penemuan, koperativ, 

kolaboratif dan kontstruktiv dan mampu bertindak sebagai alat kognitif untuk 

menciptakan proses pembelajaran, berfikir kritis dan kreatif, pemecahan masalah dan 

pembelajaran mandiri (Sharifuddin, 1999). 



B. Perangkat Lunak Hypertext 

Berbeda dengan buku teks menurut Syukur (2003), hiperteks dapat disajikan 

dengan menggabungkannya dengan berbagai media lain seperti vidio-klip, animasi 

suara garnbar dan grafik. Karena sifatnya inilah kadangkala hiperteks juga disebut 

hypermedia atau multimedia, walaupun beberapa ahli membedakannya. Secara umurn 

dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari hiperteks adalah bersifat non-sekuensial 

(non-linier), ditampilkan dalam media elektronik, bisa digabungkan dengan berbagai 

jenis media (multimedia) , dan interaktif terhadap media 

Instruksi dengan hiperteks juga membiasakan pelajar melihat keluwesan mater- 

subjek. Dengan menghubungkan materi kepada berbagai media dan menampilkannya 

dalam berbagai bentuk representasi akan memperkaya persepsi pelajar terhadap materi 

tersebut. Pernyatan ini tidaklah terlalu sulit diterima karena semakin lengkap atribu? 

skema kita melihat ke-fleksibel-an dari objek atau materi-subjek tersebut. Hal seperti 

itu perlu untuk tujuan pembelajaran lanjut dimana pelajar dituntut secara luas 

menerapkan pengetahuannya pada situasi yang berbeda (Syukur, 2003) 

Bidang aplikasi multimedia menurut Syarifhdin (1 999), dapat dibedakan atas 

tiga jenis yakni berasaskan text, aplikasi interaktif dan aplikasi kawasan luas. Aplikasi 

berasaskan teks menyediakan banyak sumber yang terkait. Aplikasi ini memudahkan 

pencarian dan biasanya menggunakan hiperteks. Aplikasi interaktif biasanya termasuk 

aplikasi grafik yang interaktif dan cocok untuk pendidikan karena dapat digunakan 

untuk menyediakan modul dan sesuai dengan teori dasar pendidikan. Aplikasi kawasan 

luas merupakan aplikasi yang relatif baru dengan tujuan memberikan informasi untuk 
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kawasan yang luas atau dalam skop yang dikenali sebagai internet. Ia menggunakan 

Protocol Hipertext Transfer Protocol (http) untuk komunikasi permintaan dan 

pengiriman data di antara pengguna dengan sumber. Informasi dalam ruang web ini 

perlu disediakan dalam bentuk Hypertext Markup Language (HTML). 

Hiperteks yang pertarna kali dikembangkan oleh Ted Nelson pada tahun enam 

puluhan, adalah memberikan suatu lingkungan dinamis dan intera~tif bagi pengguna. 

Aktivitas membaca dapat dilakukan secara tidak berurutan dan pada waktu yang sama 

juga dapat ditemui suatu media yang sudah ditemui sebelumnya, dimana membaca 

dan menulis dapat gabungkan untuk membuat suatu format digital yang saling 

menguntungkan (Krysa, 1998) 

Menurut Thumlert (1997), dibanding dengan media cetak hiperteks bersifat 

dinarnis dan sangat interaktif ketika dibaca. Pembacalah yang mene~tukan hubungan 

dan lintasannya. Ini berarti bahwa pembaca dapat memilih dari sebuah menu a t a ~  

indeks, atau dengan cara selektif ingin kembali ke temuan sebelumnya. Di samping 

itu, menurut Cunningham, (2001) program hiperteks menguntungkan bagi guru karena 

kemarnpuan teknologi tersebut dalam mengakses. Hiperteks mampu mengakses secara 
' 

acak tanpa batas dan kemampuannya untuk berhubungan. Hiperteks membutuhkan 

pembaca berpartisipasi aktif, terarnpil berlatih berfikir kritis dan berfikir reflektif. 

Bentuk dasar dari kebanyakan dokumen hiperteks adalah simpul dan hubungan 

Simpul adalah sepotong informasi yang dapat berupa sebuah gambar atau sebuah 

artikel. Pengguna dapat menjelajah diantara kelompok simpul. Masing-masing 

pengguna dapat pindah di antara simpul melalui cara unik Dengan demikian, 



dimungkinkan untuk membuat bahan pengajaran hiperteks berdasarkan nodei 

pengajaran tingkah laku, tetapi Spiro dan kolekanya di Universitas Illinois telah 

mengembangkan suatu model untuk hiperteks cognitif yang fleksibel dimana 

perancangan pengajaran hiperteks menggunakan teori "Cognitive Flekxibility" yang 

dianggap menjanjikan bagi pendidikan guru ( Mehall, 1997). Hasil penelitian 

Jacobsons dkk (1996) menunjukkan bahwa liperteks yang berdasarkan indeks bahan 

d m  model dapat membantu pelajar dan mereka lebih fleksibel dalam menggunakan 

pengetahuannya yang kornplek. 

Usaha meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara 

diantaranya dengan mendayagunakan metoda atau cara mengajar misalnya 

penggunaan media pengajaran yang dapat meningkatkan motivasi anak dalam proses 

belajar mengajar. Menurut Sikin (2001), untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajaran yang bermutu 

tinggi seperti multimedia. Kehadiran media seperti ini tidak berarti menghilangkan 
. 

peranan guru sebagai dalam proses pembelajaran. Guru pada gilirannya lebih bany& 

berperan sebagai fasilitator 

Multimedia termasuk tentunya hiperteks mempunyai keisteimewaan yang tidak 

dimiliki oleh media lain. Menurut Anonimous (tt) multimedia dapat bersifat interaktif 

dan memberikan kemudahan umpan balik, kebebasana menetukan topik pembelajaran 

d m  memberikan bimbingan yang sistematis dalarn pembelajaran. Menurut Burnet 
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(1993), hiperteks bekerja mirip dengan proses berfikir pada manusia yakni nonlinear. 

tidak berurutan dan interaktif. Dengan demikian, jika ha1 tersebut diaplikasikan dalam 

proses pembelajaran biologi yang mempelajari makhluk hidup yang didalarnnyz 

mengkaji struktur tubuh makhluk hidup mulai dari tingkat sel sarnpai individu, 

diperkirakan punya daya tarik sendiri bagi siswa. Hasil suatu penelitian menunjukkan 

bahwa waktu untuk latihan menggunakan multimedia lebih pendek dibanding dengan 

tanpa multimedia yakni 16% berbanding 37% (http:michae1001 .tripod.com/mml .htm) 

Menurut Foltz ((1996), hiperteks membuat pembaca lebih mudah menemukan 

materi yang dibutuhkannya. Di sarnping itu, pembaca juga dapat menentukan urutan 

teks yang akan dibaca sesuai dengan kebutuhannya. Fleksibelitas tersebut merupakan 

suatu keuntungan bagi pembaca dalam memilih teks dan pindah ke bagian lain dengan 

mudah 

Pada program hiperteks, satu teks tersebar pada berbagai bagian dimana 

pembaca dapat langsung pindah ke bagian tersebut. Hal tersebut dapat memudahkan 

siswa pindah dari satu bagian ke bagian lainnya dengan cara "menklik" suatu indeks 

atau kode tertentu. Dalam hitungan detik, siswa akan menemukan teks atau gambar 

yang dimaksud (Foltz, 1996). 

Hiperteks juga dapat menampilkan kembali bahan-bahan pelajaran dan data 

yang telah tersimpan dengan cepat dan mudah. Penjelajahan seperti ini telah lama 

dipraktekkan dalarn dunia pendidikan. Sistim hiperteks dan pangkalan data dapet 

menelusuri masalah melalui kode-kode yang telah disediakan yang selanjutnya dapat 



dihubungkan dengan berbagai bentuk informasi berupa teks, grafik, vidio atau suara 

(Anonimous, tt). 

Seperti diketahui, hiperteks adalah salah satu bentuk multimedia. Sehunbungan 

dengan itu menurut Sikin dkk (2001), pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran 

dengan multimedia dapat mempelajari ilmu yang ada di dalamnya sesuai dengan 

keinginan, kesukaan, bakat, keperluan, pengetahuan dan emosinya. Kemampuan 

multimedia untuk memberi pengajaran mandiri bukan berarti tanpa guru. 

Keuntungannya, guru tidak perlu mengulang jika pelaj ar tidak mengerti karena pelaj ar 

dapat melmpelajari beberapa kali sampai dia mengerti. Menurut Anonimous (tt) 

multimedia juga dapat memperjelas suatu masalah dengan menggunakan animasi atau 

vidio. Hal tersebut sangat penting karena dapat mengubah masalah yang abstrak 

menjadi lebih nyata, sehingga mudah dipahami. Meskipun demikian, perancang paket 

multimedia hams mendalami rancangan pembelajaran agar paket tersebut terarah dan 

dirancang sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan (Sikin, dkk.2001). 

Menwut Karsa (2002), Pembelajaran menggunakan komputer dan proyektor 

d m  sarana multimedia lainnya dapat membawa kemajuan dalam proses belajar 

mengajar. Pertama, bisa memacu kreativitas siswa dan mereka terkesan kerasan atau 

betah dengan adanya metode belajar mengajar melalui multimedia. Kedua, bisa 

membangkitkan gairah siswa untuk senantiasa menyimak pelajaran dengm alasan 

sarana yang dipakai lebih menonjolkan garnbar dan sangat efektif untuk menangkap 

nalar dan materi pelajaran. Ketiga, memacu siswa rajin sekolah dan ada perasaan 

dikalangan siswa jika mereka tidak masuk atau absen merasa rugi karena ketinggalan 



dari teman lain dalam menangkap materi ajar. Keempat, membuat membuat betah 

siswa di sekolah. Memang harus diakui kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan 

proses belajar mengajar ini juga berdampak pula kepada siswa sekolah, apabila semua 

terpenuhi bisa saja mereka setelah jam sekolah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. 

Dengan berkembangnya teknologi multimedia, saat ini pembelajaran berbasis 

komputer juga telah tersedial di pasaran khususnya dalam bentuk CD-ROM. Misalnya 

CD-ROM ensiklopedi juga dapat digunakan untuk belajar karena penggunaanya juga 

bukan hanya untuk mengingat tapi juga melibatkan pemikiran kritis dalam mencari 

matari (http:michae100 1 .tripod.com/mm 1 .htm). 

D. Belajar mandiri 

Kata mandiri mempunyai arti yang sangat relatif. Pada dasamya kata mandiri 

mengandung arti tidak tergantung pada orang lain, bebas, dan dapat melakukan 

sendiri. Kata ini seringkali diterapkan untuk pengertian dan tingkat kemandirian yang 

berbeda-beda 

Menurut Wedemeyer seperti yang disajikan oleh Keegan (1983 dalam 

Haryono, tt), siswdpeserta didik yang belajar secara mandiri mempunyai kebebasan 

untuk belajar tanpa harus menghadiri pelajaran yang diberikan gudinstruktur di kelas. 

Siswdpeserta didik dapat mempelajari pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu 

dengan membaca buku atau melihat dan mendengarkan program media pandang- 

dengar (audio visual) tanpa bantuan atau dengan bantuan terbatas dari orang lain. Di 



sarnping itu siswdpeserta didik mempunyai otonomi dalam belajar. Otonomi tersebut 

tenvujud dalam beberapa kebebasan sebagai berikut: 

a. Siswdpeserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

belajarnya. 

b. Siswdpeserta didik boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin 

dipelajarinya dan cara mempelajarinya. 

c. Siswdpeserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan 

kecepatannya sendiri. 

d. Siswafpeserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan 

untuk menilai kemajuan belajarnya. 

Kemandirian dalarn belajar ini menurut Wedemeyer (1983 dalam Haryono, tt ) 

perlu diberikan kepada siswa/peserta didik supaya mereka mempunyai tanggung jawab 

dalarn mengatur dan mendisiplinkan dirinya dan dalarn mengembangkm kemampuan 

belajar atas kemauan sendiri. Sikap-sikap tersebut perlu dimiliki siswdpeserta didik 

karena ha1 tersebut merupakan ciri kedewasaan orang terpelajar. 

Belajar mandiri tidak berarti belajar sendiri (Panen, 1997 dalam Haryono, tt). 

Belajar mandiri bukan merupakan usaha untuk mengasingkan siswalpeserta didik dari 

teman belajarnya dan dari guru/instrukturnya. Hal yang terpenting dalam proses belajar 

mandiri ialah peningkatan kemarnpuan dan keterampilan siswafpeserta didik dalarn 



proses belajar tanpa bantuan orang lain, sehingga pada akhirnya siswdpeserta did& 
. 

tidak tergantung pada gudinstruktur, pembimbing, teman atau orang lain dalam 

belajar. Dalam belajar mandiri siswdpeserta didik akan berusaha sendiri dahulu untuk 

memahami isi pelajaran yang dibaca atau dilihatnya melalui media pandang dengar. 

Kalau mendapat kesulitan, barulah siswdpeserta didik akan bertanya atau 

mendiskusikannya dengan teman, guru/instruktur, atau orang lain. Siswdpeserta didik 

yang mandiri akan mampu mencari sumber belajar yang dibutuhkannya. 

Tugas guru/instruktuf dalam proses belajar mandiri ialah menjadi fasilitator, 

menjadi orang yang siap memberikan bantuan kepada siswdpeserta didik bila 

diperlukan. Terutama, bantuan dalam menentukan tujuan belajar, memilih bahan dan 

media belajar, serta dalam memecahkan kesulitan yang tidak dapat dipecahkan 

siswdpeserta didik sendiri. 

Teman dalam proses belajar mandiri itu sangat penting. Kalau menghadapi 

kesulitan, siswdpeserta didik sering kali lebih mudah atau lebih berani bertanya 

kepada teman dari pada bertanya kepada gudinstruktur. Teman sangat penting karena 

dapat menjadi mitra dalam belajar bersama dan berdiskusi. Di samping, itu temm 

dapat dijadikan alat untuk mengukur kemampuannya. Dengan berdiskusi bersama 

teman, siswdpeserta didik akan mengetahui tingkat kemampuannya dibandingkan 

dengan kemampuan temannya. Bila siswalpeserta didik merasa kemampuannya masih 

kurang dibandingkan dengan kemampuan temannya, ia akan ierdorong untuk belajar 



lebih giat. Bila kemampuannya dirasakan sudah melebihi kemampuan temannya, ia 

akan terdorong untuk mempelajari topik atau bahasan lain dengan lebih bersemangat. 
/ 

Bila menghadapi kesulitan dalam memahami isi pelajaran tertentu, siswdpeserta didik 

I 
I 

seringkali merasa bahwa dirinya bodoh dan karenanya menjadi putus asa. Tetapi kalau 

mengetahui bahwa teman-temannya juga mengalami kesulitan yang sama, perasaan di 

atas dapat dihilangkan dan karenanya tidak menjadi mudah putus ma (Haryono, tt) 

Sungguhpun belajar mandiri tidak berarti belajar sendiri, dan dalam belajar 

1 mandiri siswdpeserta didik boleh bertanya, berdiskusi, atau minta penjelasan dari 

1 orang lain, menurut Knowless, 1975 (dalam Panen, 1997 dalam Haryono, tt)) 

siswalpeserta didik yang belajar mandiri tidak boleh menggantungkan diri dari 

bantuan, pengawasan, dan arahan orang lain termasuk guru/instrukturnya, secara terus 

menerus. Siswafpeserta didik hams mempunyai kreativitas dan inisiatif sendiri, serta 

mampu bekerja sendiri dengan merujuk pada bimbingan yang diperolehnya. 

Kemandiriari belajar diberikan kepada siswa/peserta didik dengan maksud 

supaya siswdpeserta didik mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan 

mendisiplinkan dirinya dan mengembangkan kemarnpuan belajar atas kemauan 

sendiri. Sikap-sikap tersebut perlu dimiliki siswdpeserta didik karena ha1 tersebut 

merupakan ciri kedewasaan orang yang terpelajar (Haryono,tt) 



BAB 111. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh : 

1. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalarn proses pembelajaran di  

kelas terhadap hasil belajar biologi siswa SMU 

2. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalarn proses pembelajaran di 

kelas terhadap hasil belajar biologi siswa MAN 

3. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalam proses pembelajaran di 

kelas dan pembelajaran mandiri terhadap hasil belajar biologi siswa SMU. 

4. Bahan ajar dalam bentuk hypertext dalam proses pembelajaran di kelas dan 

pembelajaran mandiri terhadap hasil belajar biologi siswa MAN. 

B. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan bahan ajar dalam bentuk multimedia. Dengan 

demikian, bahan tersebut bukan hanya dapat didesiminasikan dan dimanfaatkan oleh 

guru-guru biologi di sekolah tempat penelitian, tetapi juga di sekolah lain. Disamping 

itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bukan hanya menyumbang terhadap khasanah 

ilmu pengetahuan khususnya penggunaan multimedia, tetapi juga dapat merangsang 

dan mepercepat institusi penyelenggara pendidikan (sekolah) mengadopsi teknologi 

informasi untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 



BAB IV. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan cara memberikan 

perlakuan terhadap populasi. Perlakuan yang diberikan terdiri atas 3 bentuk 

yaitu: 

1. Proses belajar mengajar menggunakan media dan bahan ajar biasa 

(konvensional) seperti yang dilakukan guru selama ini (Kontrol) 

2. Proses belajar mengajar di kelas menggunakan multimedia (hypertext) 

3. Proses belajar mengajar di kelas menggunakan multimedia (hypertext) dan 

siswa dibekali dengan bahan ajar tersebut untuk tugas mandiri dalar:: 

bentuk CD. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI dari 2 sekolah lanjutan yaitv 

SMA Negeri dan MAN yang terdapat di Kota Padang. Pengambilan sarnpel dari 

masing-masing sekolah menggunakan metoda pertimbangan (Purposive ~ a m ~ l i n ~ ) .  

Penggunaan teknik ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja. 

Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri 

tertentu yang telah didapatkan sebelumnya (Mardalis, 2003). Pertimbangan dalam 

penentuan sekolah tempat eksperimen adalah memiliki fasilitas komputer dan LCD. 

Berdasarkan ha1 tersebut maka dipilihlah SMA 2 dan MAN 2 Padang. 



Diantara beberapa kelas yang ada pada kelas I1 (SMA dan MAN) dipilih 3 kelas 

yang mempunyai rata-rata nilai biologi tidak begitu berbeda. Masing-masing kelas 

terpilih diperlakukan sesuai dengan perlakuan yang telah dirancang. Penentuan 

pemberian jenis perlakuan pada kelas terpilih dilakukan secara acak 

C. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum kegiatan penelitian berlangsung maka terlebih dahulu dipersiapkan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanakan penelitian meliputi Observasi 

sekolah tempat penelitian, konsultasi dengan wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum dan guru mata pelajaran biologi, mendiskusikan konsep yang akan 

digunakan dalam penelitian, menyusun bahan ajar, merancang bahan ajar dalam 

bentuk hipertext dan membuat bahan ajar dalam bentuk hipertext. Bahan ajar 

yangsudah dalam bentuk hipertext selanjutnya diperbanyak dalam bentuk CD. 

Selanjutnya, bahan ajar tersebut disosialisasikan kepada guru biologi yang ada ai 

sekolah dan selanjutnya dilakukan latihan pengopersian bahan tersebut kepada guru 

yang bersangkutan. 

2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian berlansung pada semester ganjil 2005 yaitu pada bulan 

September. Proses pembelajaran pada setiap perlakuan di lakukan selama 5 kali 

pertemuan. Perlakuan yang dilakukan terhadap kelas kontrol adalah pembelajaran 

seperti biasa yang telah dilakukan gum sew- Sedangkan perlakuan pada 



kelas eksperimen dilakukan sesuai dengan perlakuan yang telah dirancang 

sebelumnya. Sebagai data tambahan, selama berlangsungnya proses pembelajaran 

dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa. Pemberian CD bazi perlakuan 

perlakuan tersebut dilakukan setelah pemebelajaran hari pertama selesai. 

D. Instrumen Penelitian 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tes Tes 

dilakukan sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan selama perlakuan 

berlangsung dan dilakukan setelah penelitian berakhir. Agar didapatkan tes yang 

benar-benar valid, reliabel serta memperhatikan taraf kesukaran dan daya beda 

soal, maka terlebih dahulu dilakukan uji coba tes di SMA Negeri 8 Padang 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar siswa, maka data 

diolah dengan analisis varian (ANAVA). Jika terdapat perbedaan, maka data diuji 

lanjut dengan BNT . 



BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Paket bahan ajar dalam bentuk hypertext 

Bahan ajar yang dibuat dalam bentuk hypertext adalah konsep struktur dan 

fungsi jaringan hewan. Materi ini diberikan kepada siswa dalam dalarn jangka walrtz 

15 jam tatap muka di kelas. Dengan dibuatkan program ini dalam bentuk hipertext, 

proses pembelajaran akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh siswa 

mengingat struktur jaringan tersebut bersifat mikroskopis. Di samping itu, pembuatan 

paket tersebut juga dapat mengefisienkan penggunaan waktu karena penampilannya di 

depan kelas tidak perlu dibuat lagi dalam bentuk gambar biasa yang butuh waktu untuk 

membuatnya di papan tulis. 

Struktur jaringan hewan merupakan struktur yang terdiri dari berbagai 

kelompok meliputi jaringan epitel, otot, saraf serta jaringan ikat dan penyokong. 

Dengan bantuan LCD, maka penampilan struktur dari jaringan yang hanya bisa 

diamati dengan bantuan mikroskop ini menjadi lebih jelas. Paket ini juga dilengkapi 

dengan animasi, sehingga sewaktu diklik maka jenis jaringan akan muncul dari salah 

satu tempat dimana mereka ditemukan di tubuh hewan. Dalam satu kali klik, maka 

siswa akan melihat konsep dan fungsi dari jaringan yang tertulis dengan huruf. 

Bersarnaan dengan itu, juga akan muncul bentuk dari jaringan yang dimaksud. Hal 

tersebut diperkirakan dapat diingat oleh siswa dengan lebih baik dibanding dengan 

media lain yang bersifat statis. 



Dalam operasional berikutnya, bila diklik jaringan epitel oleh siswa, maka akan 

tanpak tulisan dari jenis-jenis jaringan epitel. Dalam lembar tersebut juga akan terdapat 

tulisan tentang fungsi dari jaringan bentuk tersebut. Bersamaan dengan itu, juga 

muncul gambar jenis jaringan epitel tersebut serta tempat ditemukannya jaringan 

tersebut pada tubuh hewan. Untuk lanjut ke halaman berikutnya, kembali ke halaman 

sebelumnya, atau kembali ke halaman awal atau akhir maka guru atau siswa cukup 

mengklik pada menu perintah yang sudah tersedia di pojok kanan bawah. Dengan 

dibuat mnedia seperti itu, maka siswa juga dapat mengingat dengan lebih mudah 

materi yan mereka terima baik konsep, fungsi maupun bentuk dari jaringan epitel 

tersebut. 

Pembuatan paket multimedia dari struktur dan fungsis jaringan hewan ini juga 

dapat membantu guru dan siswa mengatasi hambatan untuk berpraktikum. Dengan 

paket tersebut, meskipun siswa tidak memperoleh kegiatan praktikum di laboratoriur, 

tetapi mereka dapat memahami bentuk dari jaringan tersebut. Hal tersebut terjadi 

karena paket yang ditayangkan diambil dari hasil pemotretan yang bersumber dari 

buku teks luar negeri yang diakui mempunyai kualitas yang bagus. Meskipun pada 

pengamatan dibawah mikroskop objek terlihat kecil, namun dengan bantuan paket ini 

ukuran dari objek bisa terlihat lebih besar sesuai dengan perbesaran yang dibuat oleh 

surnber kepustakaan. 

Paket materi pelajaran yang sudah dibuat tersebut mulai dari jaringan epitel 

sampai dengan jaringan ikat dan penyokong dicopykan ke compac disc (CD). 



Selanjutnya paket tersebut dipakai untuk proses pembelajaran di kelas maupun 

dimanfaatkan untuk belajar mandiri bagi siswa. 

2. Penggunaan Paket materi pelajaran dalam bentuk multimedia pada proses 

pembelajaran di kelas dan dalam pembelajaran mandiri di luar jam sekolah 

a. SMU Negeri 2 Padang 

1). Deskripsi Data 

a). Nilai rata- rata, standar deviasi dan keragaman tes akhir 

Berdasarkan hasil tes akhir terhadap 44 butir soal yang diujikan maka 

didapatkan nilai rata-rata siswa pada perlakuan A ( kontrol ) adalah 29,97, perlakuan 9 

31,58 dan perlakuan C adalah 29, 68. Standar deviasi pada perlakuan A, B dan C 

secara berturut turut adalah 3,53; 3,02 dan 3,80. Nilai keragaman pada perlakuan k 

adalah 12,461, perlakuan B, 9,120 dan perlakuan C yakni 14,48. Untuk lebih jelasnya 

deskripsi data tersebut dapat dilihat pada table 1 berikut. 

Tabel 1. Nilai rata-rata, standar deviasi dan keragaman hasil tes siswa SMA Negeri 
2 Padang. 

Perlakuan 

A (Kontrol) 

B. Penggunaan multimedia di Kelas 

C. Penggunaan Multimedia di kelas 
dan pemberian materi berupa CD 
kepada siswa 

Rata-rata 

29,97 

31,58 

29,68 

Standar deviasi 

3,53 

3, 02 

3,80 

Keragaman 

12,46 

9, 12 

14,48 



b) Normalitas 

Hasil uji normalitas tes akhir pada ketiga kelas dengan uji Liliefors didapatkan L 

hitung dan L tabel untuk taraf kepercayaan 95% seperti tercantum dalam tabel 2 berikut. 

Tabel. 2. Hasil uji normalitas tes akhir pada ketiga perlakuan 

Dari tabel dapat diketahui bahwa ketiga kelas memiliki L o < L tabel sehingga 

Perlakuan 

A. (Kontrol) 

B. Penggunaan multimedia di Kelas 

C. Penggunaan Multimedia di kelas 
dan pemberian materi bempa CD 
kepada siswa 

disimpulkan skor hasil belajar siswa ketiga kelas terdistribusi normal. 

c) Homogenitas 

Berdasarkan hasil analisis data ,maka ketiga kelas mempunyai kehomogenan 

Ket 

Normal 

Normal 

Normal 

L hitung 

0,0623 

0,1010 

0,0901 

yang sarna. Nilai F hitung untuk perlakuan Kontrol (A) dan B pada taraf 

kepercayaan 95 % adalah 1, 37 < F table 1,73. Hal yang sama juga ditemnuka: 

L tabel 

0,1401 

0,14 76 

0,1591 

pada perlakuan A dan C. Nilai F hitungnya pada taraf kepercayaan 95 % adalall 



2). Pengaruh Penggunaan bahan ajar hiperteks di kelas terhadap hasil belajar biologi 
siswa 

Berdasarkan hasil tes yang dilakukan, nilai rata-rata siswa pada kelas kontrol 

adalah 29,97 dan kelas eksperiment adalah 31,58. Setelah dilakukan analisis dengan 

analisis varian, ternyata F hitung (3,09) lebih sama dengan F table (3,09). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa penggunaan multimedia tidak mempengaruhi hasil 

belajar siswa. khususnya pada pokok bahasan struktur dan fungsi jaringan pada hewan 

di SMAN 2 Padang Tahun Pelajaran 200512006. 

b. MAN 2 Padang 

1). Deskripsi data di MAN 2 Padang 

a). Nilai rata - rata, standar deviasi dan kersagaman tes akhir siswa 

Berdasarkan hasil tes akhir yang dilakukan terhadap siswa maka didapatkan 

nilai rata-rata siswa pada perlakuan A ( kontrol ) adalah 21,86 perlakuan B 18,30 dan 

perlakuan C adalah 24, 38. Standar deviasi pada perlakuan A, B dan C secara berturut 

twut adalah 5,01, 4,79 dan 5,6. Nilai keragaman pada perlakuan A adalah 25,15 

perlakuan B, 22,88 dan perlakuan C yakni 3 1,36. Untuk lebih jelasnya deskripsi dat;: 

tersebut dapat dilihat pada table 3 berikut. 



Tabel 3. Nilai rata-rata, standar deviasi dan varians hasil tes di 
MAN Negeri 2 Padang. 

b) Normalitas 

Hasil uji normalitas tes akhir pada ketiga kelas dengan uji Liliefors didapatkan L 

hitung dan L tabel untuk taraf kepercayaan 95% seperti tercantum dalam tabel 4 berikut. 

Tabel. 4. Hasil uji normalitas tes akhir pada ketiga perlakuan 

Keragaman 

25,15 

22,88 

31,36 

- 

Perlakuan 

A (Kontrol) 

B. Penggunaan multimedia di Kelas 

C. Penggunaan Multimedia di kelas 
dan pemberian materi berupa CD 
kepada siswa 

Dari table 4 diketahui bahwa ketiga kelas memiliki L hitung < L tabel sehingga 

disimpulkan skor hasil belajar siswa ketiga kelas terdistribusi normal 

c) Homogenitas 

Rata-rata 

21,86 

18,30 

24,38 

Perlakuan 

A (Kontrol) 

B. Penggunaan multimedia di Kelas 

C. Penggunaan Multimedia di kelas 
dan pemberian materi berupa CD 
kepada siswa 

Standar deviasi 

5,Ol 

4,78 

5,6 

L hitung 

0,0938 

0,123 

0,0901 

L tabel 

0,1496 

0, 143 

0,1591 

Ket 

Normal 

Normal 

Normal 



Berdasarkan hasil analisis data ,maka ketiga kelas mempunyai kehomogenan 

yang sama. Nilai F hitung untuk perlakuan Kontrol (A) dan B pada taraf kepercayaan 

95 % adalah 1, 099 < F table 1,72. Hal yang sarna juga ditemukan pada perlakuan A 

dan C. F hitungnya pada taraf kepercayaan 95 % adalah 1,247 < F Tabel 1,74. 

2). Pengaruh Penggunaan bahan ajar hiperteks terhadap hasil belajar biologi 
siswa MAN Negeri 2 Padang 

Nilai Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol Perlakuan (A) adalah 21, 

86, B adalah 18,36 dan C adalah 24,38. Setelah dilakukan analisis data dengan analisis 

varian didapat F hitung (13,54) > F Tabel (3,09), yang berarati penggunaan 

multimedia hypertext berpengaruh terhadap terhadap hasil belajar biologi siswa. Uji 

lanjut menunjukkan bahwa perlakuan C berbeda terhadap perlakuan B, tetapi tidak 

berbeda dibanding dengan kontrol. Sebaliknya, kontrol (A) tidak berbeda dibandii~g 

dengan perlakuan B atau C. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Penggunaan bahan ajar hiperteks terhadap hasil belajar biologi 
siswa di SMA Negeri 2 Padang 

Berdasarkan hasil penelitian , ternyata penggunaan bahan ajar hiperteks di 

kelas belurn dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa di SMA negeri 2 Padang. 

Ada beberapa ha1 yang diduga sebagai penyebab tidak berbedanya hasil antara siswa 



yang diajar dengan bantuan multimedia dibanding dengan kontrol maupun pemberian 

bahan ajar berupa CD kepada siswa. 

SMA Negeri 2 terrnasuk salah satu dari sekolah favorit di kota Padang bersama 

dengan SMA N 1 dan SMA N 10. Dengan demikian, siswa yang belajar di sekolah ini 

mempunyai kemampuan belajar yang relatif lebih baik dibanding dengan sekolah lain. 

Dengan demikian, ketergantungan siswa terhadap perolehan materi yang bersumber 

dari guru di sekolah relatif kecil dibanding dengan siswa dari sekolah lain. 

Kemampuan belajar mandiri siswa di sekolah ini juga diperkirakan lebih baik, 

I sehingga media pembelajaran yang paparkan selama proses pembelajaran di kelas 
1 

kemungkinan menjadi kurang menarik buat mereka. Apalagi, media yang dibuat untuk 

pertarna kali ini memang belum sempurna. Secara umum rancangannya masih 

sederhana dan lebih terpusat teks dan gambar. Animasi media relatif belum banyak darl 

juga belurn dilengkapi dengan suara Kondisi demikian, diperkirakan tidak memberikan 

perbedaan yang signikan dibanding dengan buku sumber yang mereka miliki yang 

\ 
I 

L 

t 
I 

I 

I 

juga mernuat gambar yang benvarna, sehingga belum dapat meningkatkan motivasi 

mereka dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah melalui CD. Menurut 

Foltz (1 996), penggunaan media pembelajaran yang menarik yang dilengkapi dengan 

animasi, suara, gambar, serta adanya link (hubungan) dan flesibelitas kepada para 

pembacafpemakai akan lebih meningkatkan motivasi dan aktifitas siswa dalam belajar 

sehingga siswa tidak cepat merasa bosan dalarn mengikuti pelajaran. Dengan 

demikian, keterbatasan kualitas media yang dirancang juga diperkirakan sebagai 

penyebab tidak adanya pengaruh yang berarti terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 
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Program hypertext bukan merupakan program yang sempurna. Program ini 

juga memiliki kelemahan yaitu hypertext dapat membuat siswa bingung . Spiro dalam 

Syukur (2003 ) menyatakan bahwa sebagian besar cara ini (hypertext) tidak akan 

membuahkan hasil belajar yang baik karena membuat pelajar jadi bingung. 

Kebingungan ini timbul karena adanya cabang-cabang dalam link yang agak banyak 

dan ha1 ini akan terlihat jelas bagi pengguna yang pemula 1 baru mengenal. 

Menurut Syukur (2003) penyebab utama kegagalan pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia ini adalah adanya oversimplikasi, dan salah satu bentuk 

oversimplikasi yang menonjol adalah melihat sesuatu konsep 1 fenomena ataupun 

kasus dari satu sudut pandang saja, ha1 ini akan memiskinkan pemahaman terhadap 

konsep dan konsep tersebut hanya terserap pada konsep yang terbatas. Disamping itu, 

I mungkin juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam dan luar 

diri siswa itu sendiri. 

Faktor lain yang diduga tidak berpengaruhnya penggunaan media terhadap 

hasil belajar siswa adalah lalu lintas informasi di antara kelas kontrol dengan kelas 

perlakuan tidak dapat dikendalikan. Ketiga kelas yang digunakan untuk penelitian 

terletak berdarnpingan. Hal tersebut diperkirakan memberikan dampak terhadap arus 

informasi dari kelas eksperimen ke kelas lainnya (kontrol) tidak dapat dikendalikan. 

I Biasanya, sekolah favorit punya siswa lebih cerdas dan punya inisiatif dibanding 

I 

f 

I 

I 

Informasi tersebut misalnya berupa CD dapat saja diperoleh kelas kontrol dari kelas 

eksperimen. Meskipun kepada siswa yang mendapat CD sudah diingatkan untuk tidak 

mengizinkan CD dipakai oleh kelas kontrol, tetapi ha1 tersebut bisa saja terjadi. 



dengan sekolah lain. Kondisi demikian sangat menunjang untuk terjadinya bias hasil 

penelitian karena ha1 tersebut tidak bisa dikontrol secara pasti. 

Faktor lain yang diperkirakan sebagai akibat perbedaan perlakuan adalah 

faktor psikologis yang muncul pada siswa kontrol yang tidak memperoleh 

pembelajaran melalui multimedia. Icelas mereka yang berdampingan mungkir, 

menimbulkan perasaan diperbedakan tersebut justru meningkatkan motivasi mereka 

untuk belajar lebih gigih agar nilai tes mereka tidak kalah dibanding temannya di kelas 

perlakuan., Hal tersebut didukung oleh data kualitas belajar siswa pada kelas kontrol 

lebih tinggi dibanding dengan kelas eksperimen. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan, ternyata keaktifan siswa di kelas kontrol yang tidak menggunakan 

multimedia justru lebih tinggi dibanding dengan kelas eksperimen. Keaktifan siswa 

dalarn menjawab pertanyaan yang diajukan guru pada siswa pada kelas eksperimen 

untuk 4 kali pertemuan adalah rata-rata 39,5 %, sedangkan pada kelas kontrol adalah 

53 %. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan siswa juga lebih 

tinggi pada kelas kontrol dibanding dengan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol 4,s 

% dari siswa aktif menjawab pertanyaan, sedangkan pada kelas eksperimen hanya 2 ,6  

%. 

Faktor lain yang diduga juga penyebab tidak berpengaruhnya penggunaan 

multimedia terhadap hasil tes siswa yang dibekali dengan CD adalah siswa tidaic 

menggunakan kembali CD yang diberikan kepada mereka di luar jam pelajaran 

sekolah. Hal tersebut tidak dapat dikontrol dalam penelitian ini. Pengontrolan yang 

dilakukan hanya dengan cara menghimbau mereka untuk belajar kembali di rumah. 
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2. Pengaruh penggunaan bahan ajar hiperteks terhadap hasil belajar biologi 

siswa MAN Negeri 2 Padang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian CD yang berisi bahan ajar', 

kepada siswa MAN Negeri 2 Padang, ternyata dapat meningkatkan hasil belajamya. 

Siswa yang hanya diberi pembelajaran di sekolah dengan multimedia hanya 

mendapatkan nilai tes rata-rata 18,30, sedangkan siswa yang dibekali dengan CD untuk 

digunakan dalam pembelajaran mandiri di rurnah memperoleh rata-rata ha i l  tes 24,38. 

Terjadinya peningkatan hasil ini diduga karena mereka punya kesempatan untuk dapat 

mengulang kembali belajar dengan materi yang sarna seperti yang didapat di sekolah. 

Sikin (2001) menyatakan dengan penggunaan multimedia siswa akan terlibat 

aktif untuk mempelajari materi pelajaran sesuai dengan minat, kesukaan, keperluan 

dan pengetahuanya. Ia memudahkan pelajar untuk mengulang kembali materi 

pelajaran, membuat latihan, mengukur kemampuannya sendiri, karena ia dapat 

berinteraksi dengan media tersebut. Apabila pemakainya paham dan cakap maka 

aktifitas belajar akan baik dan ia dapat menguasai bahan pelajaran dan sebaliknya. 

Dalam proses memahami materi pelajaran dengan baik seseorang hams 

melihat, mendengar, melakukan, merasa, dan mengecap sehingga akan terbentuk 

rekaman yang baik di otak. Retensi hasil penginderaan dapat berbeda sesuai dengan 

macarn penginderaan. Menurut Sudjoko (1 985), besarnya retensi penginderaan 82ri 

apa yang dibaca , + lo%, didengar + 20%, dilihat 30'76, didengar dan dilihat + 50%, 

dikatakan 2 70% dan dikatakan dan dilakukan 5 90%. Berdasarkan penelitian 



teknologi komputer, manusia hanya dapat mengingat kembali sebesar 20% dari yang 

dilihat, 30 % dari yang didengar. Tetapi ia dapat mengingat 50% apa yang dilihat dan 

didengar, dan sebanyak 80% apa yang dilihat, didengar dan dialaminya secara serentak 

(Sharifuddin, 1999) 

Lebih lanjut Foltz (1996) menyatakan bahwa dengan menggunakan media 

pembelajaran yang menarik yang dilengkapi dengan animasi, suara, gambar, serat 

adanya link (hubungan) dan flesibelitas kepada para pembacaJpemakai akan lebih 

meningkatkan motivasi dan aktifitas siswa dalarn belajar sehingga siswa tidak cepat 

merasa bosan dalam mengikuti pelajaran. Dengan diberikannya kesempatan untuk 

mengulang pelajaran dengan materi yang sama seperti yang diperoleh di dalam kelas 

diperkirakan telah marnpu meningkatkan pemahamamya. 

Ditinjau dari segi latar belakang siswanya, kebanyakan dari mereka adalah 

berasal dari luar kota dan tinggal pada rumah sewaan. Diduga kebanyakan mereka 

juga mempunyai latar belakang ekonomi yang rata-rata lebih rendah misalnya 

dibanding dengan siswa SMA 2 Padang. Hal tersebut diperkirakan mengakibatkan 

mereka belurn begitu banyak terpapar dengan teknologi informasi . Dengan demikian, 

begitu diperkenalkan teknologi tersebut misalnya dalam bentuk CD diperkirakan 

mereka lebih banyak memanfaatkan sarana tersebut. Hal tersebut pada giliramya 

mampu meningkatkan motivasi belajar mereka di luar jam pelajaran di sekolah. 

Meskipun demikian ada data dari penelitian ini yang tidak sesuai dengan teori 

pembelajaran. Data tersebut adalah hasil tes pada kelas kontrol tidak berbeda 

dibanding dengan perlakuan pembelajaran di kelas menggunakan multimedia maupun 
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dengan siswa yang dibekali dengan CD untuk kegiatan pembelajaran di luar jam 

sekolah. Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan teori pembelajaran yang ada. Oleh 

sebab itu ha1 tersebut diduga terjadi karena kegagalan dalam pengnedalian terhadap 

kelas eksperimen dan kontrol. Fakta yang paling tepat untuk menjelaskan ha1 tersebut 

adalah pelaksanaan tes tidak dilakukan pada hari yang sama. 

Waktu pemberian tes akhir yang tidak sama memungkinkan terjadinya 

perpindahan informasi soal tes antar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Perpindahan informasi ini sukar dikontrol karena siswa-siswa MAN ini cukup banyak 

yang kost tak terkecuali siswa-siswa kelas sampel. Di samping itu, siswa yang tidak 

kost juga punya peluang besar berinteraksi karena banyaknya kegiatan eksrakurikuler 

yang diadakan sekolah. Rencananya, tes diberikan tanggal 17 oktober 2005, namun 

karena kehadiran siswa kelas kontrol kurang dari separohnya, maka tes pads kelas 

kontrol tidak jadi dilaksanakan. Tes pada kelas ini diundur sampai tanggal 21 oktober 

2005. Pemberian tes secara serentak tidak bisa diundur pada minggu berikutnya karena 

siswa mulai libur dan akan mengikuti pesantren ramadhan dan libur hari raya idul fitri 

1426 H.. Kondisi tersebut diduga kuat telah mengakibatkan terjadi aliran sebagian 

informasi dari kelas eksperimen ke kelas kontrol, sehingga meskipun hasil tes kelas 

kontrol tidak berbeda dibanding kelas eksperimen pada kelas eksperimen yang 

menggunakan multimedia di dalam kelas, narnun rata-rata nilainya kelas kontrol 

lebih tinggi. 

Faktor lain yang didilga sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian adalah 



Validasi tidak dilakukan dengan pertimbangan belum adanya pakar media multimedia 

khsuusnya di juiisan biologi. Di samping itu, keterlambatan dalarn pelaksanaar. 

penelitian karena harnbatan kepastian pendanaan dari pemberi dana dari juga tidak 

memungkinkan dilakukan validasi ke pakar media yang ada di perguruan tinggi lain. 

Ketiadaan validasi media yang dibuat mengakibatkan media yang dirancang 

kemungkinan masih mempunyai banyak kelemahan ditinjau dari segi tampilan teks, 

garnbar arau masih kurangnya animasi maupun suara. Sehubungan dengan itu Sadiman 

(1986) menyatakan bahwa alat bantu visualo berupa gambar, model, objek dan alat- 

alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkrit, motivasi belajar serta 

mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Namun sayang, karena terlalu 

memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang dipakai kurang memperhatikan 

aspek disain, pengembangan pembelajaran, produksi dan evaluasinya. 

Lebih lanjut Wright & Shade (1994) mengatakan bahawa keberkesanan 

pembelajaran dengan menggunakan komputer bergantung kepada kualitas paket 

(perish). Ini bermakna bahwa pembangunan paket untuk keperluan pembelajaran 

tidak semudah untuk paket hiburan semata. Karena itu paket untuk keperluan 

pembelajaran memerlukan rekabentuk yang sesuai dengan matlamat pembelajaran. 



BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan : 

1. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalam proses 

pembelajaran di kelas berpengaruh tidak nyata terhadap hasil belajar 

biologi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Padang dibanding dengan tanpa 

menggunakan multimedia. 

2. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalam proses pembelajaran 

di kelas yang diikuti dengan pemberian bahan ajar dalam bentuk CD 

kepada siswa berpengaruh tidak nyata terhadap hasil belajar siswa kelas XI 

SMA Negeri 2 Padang dibanding dengan tanpa pemberizin CD 

3. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalam proses 

pembelajaran di kelas berpengaruh tidak nyata terhadap hasil belajar 

biologi siswa kelas XI MAN 2 Padang dibanding dengan tanpa 

menggunakan multimedia 

4. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk hypertext dalam proses pembelajaran 

di kelas yang diikuti dengan pemberian bahan ajar dalam bentuk CD 

kepada siswa berpengaruh nyata terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 

XI MAN 2 Padang dibanding dengan tanpa pemberian CD 



B. Saran 

Penelitian pengajaran khususnya yang berbentuk eksperimen sering mengaiami 

berbagai hambatan di dalam pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan te rjadinya bias 

yang sangat signifikan terhadap data yang diperoleh. Untuk menghindari ha1 tersebut 

maka untuk melakukan penelitian sejenis di masa datang perlu di disarankan hal-ha1 

sebagai berikut; 

1. Perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif dengan sekolah, sehingga 

penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana sesuai 

dengan kebutuhan peneliti. Dalam pengaturan jam pelajaran misalnya perlu 

ditempatkan pada hari yang sama, sehingga waktu tes akhir nantinya tidak 

menimbulkan bias yang disebabkan kemungkinan bocornya soal ujian ke 

kelas lain. 

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian di sekolah sebaiknya jangan sampai 

memasuki bulan puasa, karena pada bulan tersebut efektifitcs 

pembelajaran sangat rendah disebabkan pengurangan jam pelajaran yang 

cukup mengganggu untuk pencapaian target materi yang hams dicapai. 

3. Untuk menghindari bias penelitian karena interaksi yang tidak bisa 

dikontrol di antara siswa pada perlakuan yang berbeda jika dilakukan pada 

sekolah yang sama,' maka sebaiknya peneliti dapat mempertimbangkan 

untuk melakukan pada sekolah lain dengan mencegah kemungkinan 

munculnya bias lain. 



4. Sebaiknya jam pelajaran untuk penelitian tidak ditempatkan pada jam 

pelajaran awal, untuk mengantisipasi kegiatan sekolah yang tidak terduga 

yang berakibat terhadap pengurangan jam pelajaran. 

5. Untuk menghindari perasaan diskrimanan pada siswa kelas kontrol, maka 

mungkin dapat dilakukan system rooling atau cara lain. Dengan demikian, 

diharapkan bias karena pengaruh psikologis siswa dapat dihindsui sehingga 

data yang diperoleh lebih valid. 

6. Sebelum digunakan untuk penelitian, media yang telah dirancang 

sebaiknya divalidasi terlebih dahulu secara kolegial maupun oleh pakar 

media sehingga memenuhi persyaratan ditinjau dari ukuran, variasi warna 

dan animasi. 

7. Sebelurn dilakukan pemberian perlakuan pengajaran dengan multimedia, 

sebaiknya penggunaan multimedia diadaptasikan terlebih dahulu untuk 

beberapa kali pertemuan sehingga siswa tidak merasa asing lagi dengan 

dengan media tersebut. 
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MEDIA PEMBELAJARAN KOMPUTER 
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STAN DAA PETENSI 

S ~ h m  pendidikm : 
I 

1gs1 Jarlngan Hewan 

I oloai dim masyaraka 

MenaesKnpslKan d m  fimgsi janngan h 

Membedakm berbagai j-gan (epitel, otot, saraf dan ikat) pembentuk organ hewan 
Menjelaskan fungsi masing-masing jaringan pada hewan 
Menggunakm pengetahurn yang diperoleh tentang jaringan pada situasi baru atau 
pemecahm mnsalnh seperti penggunoan transplantasi kulit unalk penyembuhm luka bd-ar, 
kulit havan untuk keperluan aksesoris atau kebutuhan hidup manusia dan sebagairrya. 

I 



Menu Utama 



annl;ann 
asi. 
lses p t l ~ ~ b  

proses di 

gan Ika 
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A. J ~ x - ~ I ~ H I ~  Epitel 

Yaitu jaringm ymg melapisif menutupi permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuN 
pemlukaan salwan hewan yang tersusun atas sd-sel epitd. 

Berdaswkan bentuk dm sunman sehya 
a. Epitel sederhana, meliputi : 

1.  Epifel pipih selapis 
Terdapat padn : 
Peritonium, pmbuluh darah, pembuluh 
limfa, alveolus, selaput bagian dalatn 
telinga. 
Fungsi : 
Berfungsi dalam proses difusi, filtrasi, 
d m  proteksi 

Peritonial 

Pernbuluh Oarah 

lnr<ngnn Plpih S e l a ~ i ~  

ALMOLUS 

..-........... .i . S T ?  

2. Epitel selnpis hbus  
Terdapat pada : pamukaan dalam lensa mata, kelenjar d m  saluran pennukaan 
ovqtit~dung telur, saluran nefron ginjal, gitel berpigmen pada retina. 

rm 

, I - 
I-.--- ' ' 

, I  Epitel Solapis Kubus 
ovarium 1'. 

3. Epitel selupis silinder 
Terdapnt pada : permukaan dalam lambung, jonjot usus, kelenjat pencemaan, kantung 
empedu, saluran rahim, uterus, saluran pemnpasan bagian atas. 

Epitel klapir Silindris 



Terclapat pada : salwan ekskresi besar, sebagian besor salu~.an reproduksi jantan, saluran 
pernapasan dan rongga hidung. 

b. Epitel berlapis, mellputi : 

yang berhubungan dengan ujung dekstra vesica urinaria (kantung kemih). 
Fungsi : sebagai proteksi 

Epltel kubut bcrlapls banyak 

Kclcnpr kcrlngat 

Terdapat pada : saluran kelenjar minyaklkeringal pada kulit, pengembangan epitel pada ovary 
dan buah znkor. 

3. Epitel silindns berlapis banyok 
Terdapat pada : saluran ekslcresi kelenjar ludah, uretra, laring, bagian dari faringlpangkal 



4.  Ep~tel allndris bers111a 
Terdapat pada : saluran ekskresi besar, sebagim besru saluran reproduksi jantan, saluran 
pernapasan dan rongga hidung. 

b. Epitel berlapis, melipntl : 5alur.n pmnatrwn 

1 .  Epitel pipih berlapis banyak 
Terdapat pada : R o n s a  muIut, epidermis tubuh, esofagus, vagina, rongga hidung, ujung ureh  
yang berhubungan dengan ujung dekstra vesica urinaria (kantung kemih). 
Fungsi : sebagai proteksi. 

&-. . . C.- 

2. Epitel h b u s  berlapis banyak 

Epitcl kubw krlapis bmgk 

Terdapnt pada : saluran kelenjar minyawkeringat pada kulit, pengembangan epitel pada ovary 
dm buah znkar. 

3. Epitel silindris berlupis banyak 
Terdapat pada : saluran ekskresi kelenjar ludah, uretra, Inring, bagan dmi fari@pangkd 



4. Epitel tranas~onal 
Epitel ini tidak bisa dibedakan berdasarkan bentularya. 
~ e r d a ~ a t  pada : ureter, vesica urinaria (kantung urin).x ., .*.-.--- ,--- . . .. . . - 

I Epitel translslonal 

Berdasarlzan struktur dan rungs1 jw3ngan epitel dibedakan atas : 
1. Jmingan epitel penuhlp 

Jaringan ini berperm melapisi perrnukaan tubuh dan jaringan lain. Terdapat di pwmukaan tubuh, 
organ, nielapisi rongga atau merupakan lapisan badat1 sebelah ddam dari sduran tubtlh, s e p d  
saluran pencemaon. 

2. J W g m  tpitel keIenJm 
Jaringan hi tersustn oleh sel-sel khusus yang miunpu menghasilkan sekret atau getah cair. Oetah 
cair ini babeda dengan darah dan cairan antar sel. 
Dibedakan atas : 
a). Kelenjar cksolaln yaitu kelenjar yang mempunyai saluran untuk menselaesikan 

sekretlgetahnya, coatohtya kelenjar keririgat. 
b). ICelenjar endokrin tidak mempunyai saluran Gelenjar buntu), d m  h a d  sekretnya dialirkan 

bersama darah yang disebut hormon, contohnya kelenjar tiroid yang mengha '- 
t irokn. rm 

00 0 ; 0 -- 
~ - a * - - ~  

ICelenjar Eltsokrin, meliputi : 
a. Kelenjar tubuler sederhana, contohnya 

libcrkuhn pada diding usus. 
b. Kelenjar tublller bergelung sederhana, 

contohnya kelenjar keringrit pada hdt. 
c.Kelenjar tubuler bercabang sederhana, 

contohnya kelenjar fundus pada &dig 
lambung 

d. Kelenjar alveolar sederhnna, contohrrya 
kelenjer mukus dan kelenjar racun pada 
katak. 

e. Kelenjar alveolar bercabang, contohnya pada 
kulit. 

f. Kelenjar tubuler mnjemuk, contohnya kelenjar 
burner pnda usus dan kelenjar mamae. 

g. Kelenjar alveolar majemuk, contohnya 
kelenjar mamae. Em 

h Kelenjar tubular-alveolar mnjetnuk, 
contollnya kelenjar ludah sub-mnxilatis 
(rallang atas). 

000 0 9  - 
. . 



B. J<lringslll otot 
Yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang tugaslrja menggerakkan bagan h~buh, 
banyak mengandung protein kontraksi dan serabut-serabut halus (miofibd). 
Di bedakan atas : otot polos, otot lurik dan ototjantung. 
1. Jwhlgm otot polos 

Ciri-citinya : 
6 Bentuk seperti kumparan, polosl tidak ada serabut otot, dan inti di tengah. 
6 Bekeja diluar kesadwan (involunter). 

Titlak cepat lelah dm reaksi terhadap rangsangan lambat. 
Dipenganlhi oleh sistern satiotonom. 

Terdapat pada : dimding saluran pernapasan, saluran pencemaan, pembuluh darah, pembuluh 
- - .  , 

1 
! 

1 Saluran 
pcnccrnaan 

i I 
I 
1 Otot Polos Sel Otot Polos 

1 Fungsi : memb&an gerak di luar kesadaran kita. 
Contohnya gerakan makan pada saluran pencemaan. 

I 

Bentuk lurik karma b q a k  mengandung serabut otot, inti banyak dan terletak di ping& 

Bekeja di bawah kesad- (volunter). 
Cepat lelah dan reaksi terhadap nngsangan cepat. 
Dipengaruhi oleh sistem s a d  pusat. 

Terdapat : melekat pada rangka 

Fungsi : menggerakan tulang d m  melindungi dari benturan benda lain. 



3. JarQlgar1 otot janilmg 
Ciri-cirinya : 

Bentuk menyerupai otot lurik, inti di tengah dan mengadakan percabangan. 
Bekerja di luar kesadaran (involunter). 
Tidak mudah lelah dan reaksi terhadap rangsangan lambat. 
Dipengaruhi oleh sistem s a d  otonom. 

Terdapat : hanya pada jantung 
Fungsi : membantu pergernkan jantung dalam berkontraksi dan berelaksasi dalam memompakan 

darah. 

Jantung 

Jaringan Otot Jantung 
Set otnt jantung 

Berda 
1. Ne .-. 

juluran sitoplasma yang pajang. 
Satu neuron te rd i  atas : 
a. Badm sel 

Mengandung inti sel dan berfungsi menerirna 
rangsangan dari dendrit dan mmeruskannya ke 

lain menuju bndan sel. 
c. Alcson yaitu juluuan sitc 

lsorik be 
nrlvwa uut d r a  ke p a u r .  

:rperan menyanlpaikan 
ke organ efektor. 

Isarkan fur 
uron ser 
,...I- .l..A :. 
mon r n c  
puls diui s 
:won nsc . . .  

ngan dar 

ang parjar 

uron di be 
rfimgsi r 
mF,-...onC 

dakan ata2 
nenYmPa 



Jaringan saraf terdapat pada : 
Otnk, sumsun1 tulang belakang dan urat saraf. 

F~mgsi : 
Sebagai pusat iritabilitas (merespon pen~bahati lingkungan) da11 k~nd&%~i!aas (nietnbawa Ii i:r 
impuls dan pesan). t 

Li 

rang Sumsum tulang belab 

r 

I f f -  
&' 
i t ,  

-- 

organ 
tubuh 

i yang ma 

nunit as) 

rupakan PI 

." n. Fil 

ngan jariq 

erryusun d 
broblnst 

D. J N ~ I ~ ~ R I I  &at dm ~)erlyol<otlg 
Merupakan jaringan yang selalu bwhubungan dc gan lain atau organ-organ lainnya. 

2. Membungkus organ 
3. Mengisi rongga diautara I 

4. Menghasilkan kekebalan 

ari jaringan mesenkim, terdm atas : 
yaitu sel yang rnenshtesis dm 

" mensekresikan protein pada sernbut 
b. Makrofag yaitu sel yang bentuknya tidqk bmturan, 

umumrrya terletak pada pernbuluh darah, Berfungsi 
-I,* sebagai pinositosis dan fagositosis yang banyak 

didishibusikan pada daerah yang mengalami 



hut ini m i  
Benhlkq 

npunyai d 
ra bempa 1 

igm ikat n neliputi : 

ning dalan 
dn berhw: 

wng banyi 
1 tlengan p 

Ik. Twda~ 
ertnmbaha 

c. Serab~ 
Serabi 
rendal. . - 

, 2. Serahrlt 1 Serat 

b. Brabut Elasti3 (seraout Lunink) 
Bersifat elastis~kenyal, benvama ku~ hat pada pembuluh 
dwah dan ligamen. Jumlahuya semal 

1, merupaltam serabut yang paling 
~lalus dan bercabmg mernbentuk seperti jala. 
Bwfungsi menghubungkan jaringan ikat 
dengm jaringan lainnya. 

3. Bdlm Dasnr 
Merupakan zat yang amorf (tak babentuk), tak 

[bran yar 
mt. 

lg memb 

. . 
vnnw 



m a  pnd: 
edikit su 
rat-." 

at. 

bstmsi dasar dar 

b. Jaringan ikut padaf ..... :. . ..... ;.-. ..* .y. ...-,. c ... ., . . . . . . . .  Cii-r5inyn : ..s~ . . . , 
: . .  .. . . .  ~. .". . . , .  - Susunnn ser 

C. :": . . . . . . .  7' 
Z 

, . ,  
~Memiliki s .. . ,.,: ".." .I 

sedikit jenis acll,y a. 

6 Dibedaknn menjadi s ;7 1 
dan tidak twatur. ~ ~ f 

--% 

Fungsinya : . . 
- Menghubungkm sat I 

jiningan lain. l 

- Menyelubungi h ~ I q  men~pakm 
baginn dermis kulit. 2 

Terdapnt pada : 
Tendon, periosteum tulang, lapisan retikular 
pada d m &  kulit. 

m disebut 

Jen 
1) 7 

m 

; Rawm : 
nvm Hla 
,-..-...,.-... vrr;u- rurrruutur sent kolagen y m ~ g  

ing kebirunn sepwti 

ulang rangka dewasa d m  membaitu 
pergeraknn persendinn. 



Y"e; 
Terda, 

ulat atan 1: 
pat pada 

Tulang bclakang 

c) Tulang Rawan Elastis 

Mengandung serot kolagen dm swat elastis dengan komposisi serat elastis lebih banyak. t li 
Terdopat pada : 

m telinga), giglotis, saluran eustacllius,. 

I . nltmvcri fleksibiltas dm seba~ai ~envokong. 



2). Jmingan hl(mig sejati (osteo~l) 
Merupakm jaringan yang tan~i t i e ra l i s~~~ urur* ill=neandut~r. IIUIIFI ~ 1 .  Matrik t>eqvsunnya kolagen 
dan kalsium fosfat. Sel tulo t osteosit, 'e&t tedapat ddarn ng disebu 

3 satu den 
wen-. Di 

a .  a , . .  

diientu k 
lain dihub' 
itu juga I . ... 
~atur p ern1 
edakan ata 

- 
oleh ostec 
ungkan olc 
mengandu . . .  

lakuna, antara osteosit yaq gan uli, ymg sk~uruhnya j 
tersusun ddam nkfctn lu sampu~g far ynitu sel yang j 
b e r u k ~ m  besar dengan jurman mu 6-50, mengnasumn e m  Kolagenase aan enzim proteolitik 
lain yang b-gsi merombak tulang serta men1 ulmg. 
Berdasarkan susunan matrik jaringal tulang dibl lamela. (kt Z l h m  Ha 

1. Tulmg Kompak 
Mernitiki banyak sistirn h koserltris 
dan rapat 

2. Tulang Bunga Karang (sl Ostfon 

Pada lulang ini tidak terdapat tamela >I,. mluran .- ..... 
(risteni H a h  

sistirn havers, susunannya .. . (H?vc:~) PUS"',, 

longgar dan berongga. , .*I..>: .*. ~ i ; p  .-- M 

Punnsi : 

g tersusun 

* s;ba8ai penyakon8 tubuh 
* Sebagai alat gerak pasif 
* Pelindung organ dotarn 

mnya add 
lel darah n 
P : .. . 

dari volul 
I lain-lain. 

ah: 
leral~) 

lengan real 
(Oksihem 

Volumenya 52-56 YO ung protein darah seperti 

Macam-maca 

Tidak mempunya mr. 
Umurnyn 120 hari 
Bentuk bikonkaf (dat 
Mengandung HI> ( ~ ~ I I U K I U U U I J  

ukuran 7.5 - 7,7 
Fungsi : mengikat d 



lndung Hb 
tetap . .. 

un sitopla: 
tu: 

> Bentuk tidak 
> Mempurryaiinn 

Dibedakan atas : 
1) Leukosit agranuler 
Inti bulat sederhana, dala 
Terdiri atas 2 macam yai 

Basofl 
si leukosit 

:1u 

~iru tua sa 
2 - 4  . 

2) Leukosit grarluler 
Inti polirnorf, dalam sitoplasma twdapat banyak granul- 

3) Trombosit (kepin~ darahl 

*:* Bentuk ti& 
*:* Tidak b~ 
Q Berwarna 1 
*:* Berukuran 
Fungsinya : berperan aalam proses pembekun. ,,,.. 

15 



4). Jnringan linda / getall 11 
Menlpakan bagian dari d a r ~ ~  Y ~ I X  K F I U ~ ~  rcinb~luh darah. Koan~umriulva limfosit clan I 

! 

! 

i 

1 
! 

Terdapat pada ; pemou11-.- 

j 

, 
! 

! 
I 

1 , 

i 

- Tersusun atas sel-sel 1etn.t 
- Bentuk bulat ahu polyg 

Mengandung serabut kc 

laringan lemak 

Dd8t11 uw~riarl senurn- pmendian 
- Sumsum tulang pnnjang 

at pada : 
ermis kuli t - l- --.-l-- 
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ULANGAN LiARlAN STRUKTUR DAN FUNGSI JARLiYGAN PADA HEWAN 
KELAS II SMA 1 MA SEMESTER 11 TH PELAJARAN 200512006 

1 

a. Pemukaan ovary 

1. Pernyataan yang benar dari garnbar dan lokasinya 
di bawah ini adalah : Gambar jaringan disamping terdapat pada.. 

a. pembuluh darah 
b. saluran kelenjar keringat 

h. Alveolus paru-paru 

Jaringan epitel yang berfungsi sebagai tempat 
ibsorpsi makanan terdapat pada.. . 

a. ginjal 
b. dinding usus halus 
c. lambung 
d. kulit 

* e. tenggorokan 

c. rongga mulut 
d. jonjot usus 

j aringan 

Keterangan yang benar dari no 1-5 adalah.. 
a. cpitel kubus selapis, e. silindris 

selapis, e. kubus berlapis, e. 
silindris bersilia, e. transisional 

1). epitel pipih selapis, e. silindris 
selapis, e. kubus berlapis, e. 
silindris bersilia, e. transisionai 

c. epitel pipih selapis, e. silinciris 
selapis, e. pipih berlapis, e. 
silindris bcrlapis, c. kubus bcrlapis 

d. epitel kubus selapis, e. kubus 
berlapis, e. silindris selapis,e. 
silindris bersilin, e. .transisional 

e. epitel transisional, e. silindris 
bcrsilia, c. pipih berlapis, e. 
silindris berlapis, e. transisional 

lokasi 

5. Jaringan penvusun kulit yang berfungsi 
melindungi kehilangan panas tubuh adaiah 
jaringan : 

a. lernak 
b. tulang 
c. darah 
d. saraf 
e. limfe 

6. Jika dibandingkan antar otot polos, lurik 
dan jantung, maka pernyataan yang benar 
adalah.. 

a. otot polos, reaksi .terhadap 
rangsangan lambat dan 



\ 

dyengaruhi oleh sistem saraf pusat 
b. otot lurik dan otot polos secara fisiologis 

sama, tetapi tidak dipengaruhi oleh 
I sistem saraf pusat 
I c. otot lurik, reaksi terhadap rangsangan 
1 lambat dan dipengaruhi oleh sistem saraf 

pusat 
d. otot lurik, reaksi terhadap rangsangan 

cepat dan dipengaruhi oleh sistem saraf 
pusat 

e.  otot poles, reaksi terhadap rangsangan 

I cepat dan dipengaruhi oleh sistem sarar 
tepi 

Rerikut ini merupakan ciri khas dari otot jantung 
adalah.. 

ii. memiliki sebuah inti dan terletak di 
tengall 

b. kerjanya diluar kehendak kita 
c. rcaksi tcrl~adap rdngsangdn lambal 
d. berada di bawah kontrol saraf otonom 
e. hanya terdapat pada jantung 

Perllatikan cambar [ulang scjati di batvah ini i 

I 

'$Otot polos melnpunyai c.iri. .. 
, a. miofibril (serabut) berwama polos, 

berinti satu dan perifer 
1 b. miofibril berinti banyak, benvarna gelap 

Ragian a m b a r  yang dilunjuk diisi oleh jaringan 

, 

... 
a. epitel 
b. otot 
c. ikat longgar 
d. ikat padat 

dan lcrang 
c. bekerja dibacvah kesadaran, kontraksi 

cepat, dan tidak teratur 
d. rniolibril sarlgat sedikib'tidak ada, ir~ti di 

tengah, dan bersifat involunter 
c. rniofibril sepcfii otot sadar, inti ditengah, 

dan invnlunter 

e. tulang keras 

10. Tulang rawan hialin terdapat pada.. . 
a. sambungan sumsum tab.ng 

belakang 
b: ujung tulang rusuk 
c. saluran eustachius 
d. simphisis pubis 
e. telinga luar 

1 I .  Komponen sel jaringan ikat yang 
berrungsi sebagai anti koagulan 
(pembekuan darah) adalah.. . 

a. fibroblast 
b. sel mast 
c. makrofage 
d. sel adiposa 
e. leukosit 

13. Rcrikul i r ~ i  mcrupakari ciri-ciri jaringan 
epitel, kecuali.. 

a. bentuk teratur dan letaknya 
berdekatan 

b. melekat pada jaringan .ysng berada 
iii bawahnya 

c. lne~npunyai bulu getar / selaput 
lendir 

d. mampu menghasilkan getah yang 
biasa dipakai dari getah yang 
di buang 

e. i)er~tukr~ya tidak l)eratur.ar~ dar~ 
letaknya berjauhan 

.I aringan epitel berfungsi sebagai kelenjar 
, karena.. . 

a. mampu memakan baklcri i bi-!!da 
asing yarlg n~asuk ke dalanl tubuh 

b. terletak menjorok ke dalam dan 
rnarrlpu ~r~er~ghzrsilkarr getah pakai 

c.. mebentuk rongga untuk 
melindungi organ-organ halus 

d. mampu mengliasil kan antibodi 
e. marnpu berkontraksi secara sadar 

maupun tidak sadar 

14. Yang merupakan sel penyusun jaringan 
ikat adnlah.. 
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a. sel fibroblast, sel retikular, sel elastis, sel 

plasma, sel mast, sel lemak 
b. sel rnakropfag, sel mast, sel retikular, sel 

sekret, sel schwan, sel plasma 
c. sel fibroblast, sel mast, sel plasma, sel 

lemak, sel pigmen,sel sekret 1 d. sel makrofag, sel lemak, sel fibroblast, 

I sel plasma, sel pigmen 
e. sel makrofag, sel lemak, sel pigrnen, sel 
. schwan, sel sekret, sel retikular 

/ tirutan yang henar sel yang menyusun jaringan / ikat dari gambar adalah.. . . 
, a. scl fibroblast, scl makrofag, scrabut 

kolagen, serabut elastis 
I b. sel makrofag, sel mast, serabut elastis, 
I surabut kolagcn 

c. sel makrofag, sel fibroblast, serabut 
kolagen, serabut elastis 

. Jaringan epitel transisional terdapat pada.. 
a, kantung urin (vesica urinaria) 
b. kantung empedu 
c. alveolus 
d. permukaan dalam lambung 

I 

. Yang Jilrasilkan olch scl tnast bcscrla rungsinpa 
ndalah.. 

e. rongga mulut 

d. sel fi\)r.ot)last, sel rttakrohg, serat)ui 
elastis, serabut kolagen 

c. scl makrofag, sel fibroblast, scrabut 
kolagen, serabut retikuler 

1 
t 

18. Pada bagian berikut terdapat jaringan 
epitel, kecuali: 

a. kelenjar ludah 
b. kulit 
c. salurarl usus 
d. dinding pembuluh darah 
e. otak bagian dalam 

a. antibodi, untuk pertahanan 
b. laparirt, sebagai attti artti kuguulart 
c. fagosit, 111emakan benda asing yang 

masuk / baktcri 
d. trombosit, sebagai anti koagulan 
e. pigmen, memberi warna pada tubuh 

19.Berikut ini yang termasuk kedaiain 
kelenjar eksokrin adalah: 

a. kelenjar tiroid 
b. kelenjar adrenalin 
c. kelettjar kelarriirt 
d. kelenjar ludah 
e. kelenjar pankreas 

20.0rgan berikut yang memiliki jaringan 
epilcl siiindris bersilia adalah: 

a. rongga hidung 
b. kulit 
c. kantung ketnih 
d. ovarium 
c. kapilcr darah 

2 1 .  Kulit rnanusia diantaranya tersusun oleh 
kuli t  ari (cpidcrmis) yarlg swing 
mengalami pengelupasan, epi tel yang 
mengelupas ir,i jenisnya dalah: 

a. epitel pipill selapis 
b. epitel kubus selapis 
c. epitel silindris selapis 
d. epitel pipih berlapis banyak 
e. epitel kubus berlapis banyak 

bcrilasarkan gdmbar ditrtas, ' pcnryaiaan 
berikut yang benar adalah: 

a. struktur sistem tulang seperti 
gambar diatas dapat ditemui pada 
tulang telinga. 

b. pada. nonor 3 ditemukan osteosit 



c. struktur gambar diatas dapat ditemui pada 
struktur tulang bunga karang 

d. sel-sel penyusun tulang sejati terdapat 
pada nomor 1 

e. nomor 4 pada gambar dikenai sebagai 
saluran havers 

23. Beberapa ciri serabut: 
1. bersifat liat, ulet 
3. bersifat kenyal 

.3. sangat halus dan bercabang 
4. berwama pulih 
5. bewarna kuning 
6. berbentuk seperti jala 

dari ciri diatas, yang termasuk ciri serabut 
kolagen adalah: 

a. 1 dan 3 
1,. 3 dan 5 
c. 3 dan 6 
d. 1 clan 5 
e. 2 dan 4 

24. larir\garl ikat padu periosteurn tularlg melniliki 
sifat' ciri sebagai berikut, kecuali: 

a. stlstlnan sera1 p d a l  
I). susutiati serat lotiggar 
c. substansi dasar sedikit 
d. jcnis selnya scdiki~ 
e. bersifat menyelubungi tulang 

25. Jaringan yang dapat menyerang benda asing di 
dalnm tubuh (bersiht imunitas) adalah: 

a. jaringan epilcl 
11. jaringan syaraf 
c. jaringan otot 
d. jaringan ikat atau pcnyokong 
e. jaringan pelindung 

26. Rerikut ini sel-sel penyusun jaringan ikat, 
kecuali: 

a. fibroblast 
k. sel neuron 
c. sel mast 
d. leukosit 
e. sel adiposa 

27. Saat lrwan memotong tungkai y a m  didaerah 
pertemuan dua tulang ia melihat adanya tulang 
rawan yang kemudian diamatinya. Tulang 

tersebut tersusun atas anyaman serat 
kolagen yang halus dan rapat dan bening 
kebiruan, tulang rawan tersebut tergolong: 

a. tulang rawan hyalin 
b. tulang rawan fibrosa 
c. tulang rawan elastis 
d. tulang kartilago 
e. tulang embrionik 

28. Miofibril dapat kita jumpai pada: 
a. sel saraf 
b. sel otot 
c. sel epitel 
d. sel mast 
e. sel adiposa 

29. Pada usus dan lambung otot yang sapgat 
berpran adalah: 

a. otot jantung 
b. orot lurik 
c. otot polos 
d. otot pencemaan 
e. otnt rangka 

30. Perhatikan tabel berikut! 
, -- 

' I i\i I Yang i Jantuuny i Otot j 'otot -. ' 1  
I o f diamati i lengan I rektum 1 
II 1 Sel otot/ Otot polos Otot lurik I Otot polos 
I 1 penyusur~r~ya 1 I 

2 1 Inti sel I Di tenyah 1 Di pinyyir 
i i 

8 ,  

I i I I I 5 ( Reaksi I Lambat 1 Lambaf I cepaf / 
tcrhadap 
MtlXUIIKdIl I 

I I I I 
_i 

I 

Di tengah 1 

1 pengendali / pusat I pusat 

Dari tabel, pernyataan yang benar ddalah 
nomor: 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

\ 

e. 5 
31. Organ berikut yang Lersusun oleh oLcjt 

lurik adalah: 
a. otot pada lidah 
b. otot pada usus 

I I 0'9"Y.. . . . . ,.. ... . . . ., . . .. . 1 
1.Y '1 s i r a f  / Saraf I Saraf - 1 Saraf j 

otonom 
1 4 ( Cara Lelia j Volunler 1 InvoIu~~ler I llivolur~~er 1 



c. otot pada aorta 
d. otot pada lambung 
e. otot pada jantung 

32.Pernyataan berikut yang benar adalah: 
a. serabut otot jantung dan otot polos 

sama-sama mengalami percabangan 
b. otot polos dan otot lurik sama-sama 

involunter (dil uar kesadaran) 
c. otot jantung dan otot polos sama-sama 

dikendalikan saraf pusat 
d. serabut oto lurik dan otot jantung sama- 

sama memiliki inti ditengah 
e. serabut otot polos dan otot jantung 

sama-sama me~niliki inti sel ditengah 

33. Neuron yang terlebih dahultr bekerja saat kaki 
tertusuk -duri yang berfungsi membawa ilnpuls 
dari kulit ke sum-sum tulang belakang adalah: 

a. neuron sensorik 
b. neuron motorik 
c. neuron penghubung 
J. neuron transmitter 
2. neurolemnla 

berdasarkan gambar diatas pernyataan berikut 
yang benar adalah: 

a. impuls berasal dari nomor 3 
b. nomor 2 berfungsi menerima rangsang 

dari nomor 1 
c. impuls merambat dari nonlor 3 nienuju 

nomor 3 dan nomor 1 
d. noinor 1 dikenal dengat) tlarrla akson 
e. nomor 3 menerima rangsangan dari se,l 

Iainnya \ 

. Organ yang mampu mendeteksi adanya 
gelombang suara lergolong kedalam: 

a. organ dalam 
b. organ luar 
c. organ khusus 
d. organ pendeteksi 
e. . organ luar dalam 

36. Berikut ini yang tennasuk penyusun 
sistem endokrin, kecuali: 

a.' kelenjar tiroid 
b. kelenjar ludah 
c. kelenjar adrenal - 
d. kelenjar kelamin 
e. kelenjar pankreas 

37. Penyusun jaringan darah yang berfungsi 
sebagai antibodi adalah : 

a. eritrosit 
b. leukosit 
c, trombosit 
d. plasma darah 
e. seluruh sel-sel darah 

/'I< 77 I'IV J( iK .]A kVA BA IV 
a. ji ka pernyataan 1,2,3 betul 
b. jika 1 dan 3 yang betul 
c. jika 3 dan 4 yang betul 
d. jika hanya 3 saja yang betul 
c. jika scmua bet111 

berdasarkan gambar pernyataan yang 
benar adalah : 
i. gatnbal- di atas adalah garnbar tulatlg 

ratvan hialin 
2. terdapat pada daun telinga 
3. rangka utama pada embrio 
4. jumlah serat elastis pada gambar lebih 

banyak dari sera1 kolagen 

39. Yang merupakan ciri dari kartilago fibrosa 
adalah : 
1. memiliki anyaman serat kolagen !rang 

kasar dan padat 



I 
1 2. mei.liliki lakuna yang bu1at atau buIat telur. 

3. terdapat pada sambungan atau persendian 
tulang belakang . 

4. juga terdapat pada saluran eustachius. 

I 40. Ciri- ciri jaringan tulang sejati antara lain.. 
1. matrik penyusunnya adalah kolagen 

dan kalsium posfat 
2. sel tulang terdiri atas osteosit, yang 

dibentuk oleh osteoblast 
3. mengandung osteoklas, enzim 

kolgenase dan proteolitik 
4. tidak rnempunyai inti dan 

mengandung Hb 

I 

43. Di bawah ini yang terlnasuk kelenjar tubuler 
adalah ... 

41. Yang termasuk fungsi jaringan darah di bawah 
ini adalah.. 

42. Jaringaniixt-tak pada tubuh kita ditemukan di.. 
1. epidermis kulit dan sumsum tulang 

44. Pemyataan berikut yang benar adalah 
1. osteosit dibentuk dari osteoblast 

6 

I 1. mampu mengi kat oksigen 
2. mampu bereaksi dengan Natrium 
3. betperan dalam proses pembekuan darah / 4. berperan dalarn proses cadangon lemak 

I 
1 
i 

2. pada mas vertebrae terdapat tulang 
rawan hialin 

3. pada jaringan tulang spons tidak 
, terdapat sistem havers 
4. jaringan otot polos bersifat 

volunter 

bclakang 
3. dalam pembuluh limfe 
3. dalam bantalan sekitar persendian dan 

seki~ar ginjal 
4. pelipatan ligamen dan simphisis pubis 

45. Pernyataan berikut yang benar adalah : 
1. osteum merupakan jaringan ikat 

yang terrnineralisasi 
2. Jaringan Iimfe dan darah 

merupakan jaringan ikat 
3. Osteosit adalah sel-sel tulang yang 

berada dalam lakuna 
4. Kartilago lebih kuat dari osteum 
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