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MOTTO 

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang di ulangi hari demi hari” 

 

Satu-satunya pengetahuan adalah sumber ‘’pengalaman’’ 
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ABSTRAK 

 RIRI AMANDA,2022, Pengaruh Penggunaan Media e-learning berbasis 
padlet terhadap hasil belajar IPA  siswa SMA Negeri 5 Bantaeng. Program Studi 
Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1 Muhammad Nawir dan Pembimbing II 
Aco Karumpa.   
 Penelitian Penggunaan Media Pembelajaran e-learning  Berbasis padlet 
terhadap hasil belajar IPA di SMA  Negeri 5 Bantaeng  bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran e-learning berbasisi padlet 
terhadap hasil belajar IPA siswa kelas XII IPA II di SMA Negeri 5 Bantaeng  
tahun ajaran 2021/2022 yang berjumlah 20 orang siswa.   
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai perbandingan nilai                
statistic, perbandingan kategori hasil belajar, dan perbandingan tingkat ketuntasan 
telah membuktikan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa kelas XII IPA II 
SMA Negeri 5 Bantaeng dapat dilihat hasil belajar siswa melalui analisis statistic 
deskriptif sebelum menggunakan media padlet rata- rata nilai siswa masih 
dibawah nilai KKM dan setelah menggunakan media  padlet  meningkat diatas 
nilai KKM. Diketahui bahwa nilai hasil posttest yaitu 80,50  lebih  besar dari nilai 
hasil pretest yaitu 46,25 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan.  
 Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui media 
pembelajaran padlet  dalam  pembelajaran dapat memberikan pengaruh terhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas XII IPA II di SMA  Negeri 5 
Bantaeng  dan memberikan respon positif terhadap media pembelajaran tersebut. 
 
Kata Kunci : Media Padlet,  Hasil Belajar  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagi kehidupan umat manusia pendidikan merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan mustahil suatu 

kelomopok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-

cita) untuk maju, sejahtrah dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 

Beberapa definisi tentang pendidikan dari para pakar pendidikan tersebut yang 

perlu kita ketahui diantaranya adalah definisi yang disampaikan oleh Prof 

Langeveld, Pakar pendidikan dari Belanda dan mengemukakanbahwa pendidikan 

ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum 

dewasa untuk mencapai tujuan kedewasaan. 

Pendidikan adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan baik secara 

formal maupun sekolah maupun secara informal dari pendidikan didalam rumah 

masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk memuat gambaran nilai-nilai yang 

baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan oleh karena itu tujuan 

pendidikan memiliki dua fungsi: memberikan arahan kepada segenap kegiatan 

pendidikan dan sebagian siatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan. Di dalam praktik pendidikan khususnya sistem persekolahan terdapat 

jarak antara tujuan umum dan tujuankhusus. 

Pendidikan adalah suatu fenomena psikis manusia berupa dorongan belajar 

untuk mendapat pengetahuan baru dari segi jenis pengalaman dan pemikiran yang 

muncul di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupannya. Dengan pengetahuan 

baru, manusia bisa menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan ini. Dalam hal ini 

1 
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arti pendidikan dirumuskan sebagai suatu sistem proses belajar mengajar 

dilakukan secara sadar, rasional, terjadwal, metodik, dan sistematik untuk 

mencapai tujuan. 

Arti pendidikan secara luas dan sempit tampaknya masih tersisa suatu 

persoalan yang cukup bernilai bagi rekonstruksi ilmu pendidikan memang dalam 

arti pendidikan menurut studi luas, dapat diperoleh wawasan kependidikan secara 

universal dan dari sudut sempit dapat diperoleh kependidikan teoritis akademik. 

Akan tetapi, di samping kehidupannya manusia sering menemui bantuan-bantuan 

dikotomis antara persoalan bersifat spiritual dan intelektual. Kedua personal itu 

tidak terhubungkan sehingga menghalangi pertumbuhan kecerdasan emosional. 

Akibatnya mereka yang berwawasan kependidikan cenderung sombong dan 

mereka yang berilmu pendidikan cenderung berperilaku serakah. 

Secara alternatif tercermin perilaku pendidikan adalah keluarga, 

masyarakat dan sekolah (di bawah otoritas pemerintah) dalam suatu sistem 

integral disebut “tripartit” pendidikan. Fungsi dan peran arti pendidikan adalah 

menjembatani pendidikan keluarga pendidikan sekolah dan pendidikan 

masyarakat luas. Pendidikan diposisikan dan diperankan secara sentral “linier” 

dan proses secara kesinambungan. Secara rinci dan sistematik, tujuan 

kependidikan pada hakikatnya adalah mencerdaskan potensi-potensi spiritual, 

intelektual dan emosional setiap individu yang ada pada dirinya dapat 

berpengaruh terhadap masyarakat luas. Telah berulangkali dinyatakan bahwa 

pendidikan adalah pendidikan yang mutlak secara kodrati di dalam diri manusia 

pendidikan berada tersebar diseluruh sektor kegiatan kehidupan masyarakat baik 
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dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Menurut hasil pengamatan dari fakta, 

menunjukan bahwa pendidikan dengan kreativitas ilmu pendidikan dan teknologi 

prindustrian secara nyata telah berhasil membuat suatu perubahan besar. 

Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa bagaimanapun mesti 

diprioritaskan sebab kualitas pendidikan sangat penting artinya, karena hanya 

manusia yang berkualitas saja yang bisa bertahan hidup dimasa depan. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut 

adalah dengan pengelolaan pendidikan dengan wawasan global. Berdasarkan 

perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses 

pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah 

dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami 

masyarakatnya dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat dunia. Pendidikan 

merupakan aspek penting dalam era globalisasi. Persoalan ini sangat berpengaruh 

di dunia pendidikan sebab peningkatan SDM yang menjadi tugas dan 

tanggungjawab utama pendidikan, sangat dipengaruhi faktor globalisasi dan 

teknologi, kemajuan teknologi dan informasi dan perubahan nilai-nilai sosial 

harus diperhitungkan dalam penyelenggaran pendidikan.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan orang-orang 

yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan Achmad (2004). 

Pendidikan diharapkan benar-benar diarahkan untuk menjadikan peserta didik 

mampu mencapai proses pendewasaan dan kemandirian. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai 
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bidang kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses pendewasaan manusia tentu di satu sisi memiliki andil 

yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, namun 

di sisi lain pendidikan juga perlu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi agar mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat 

bantu mengajar di sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dewasa ini 

pembelajaran di sekolah mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi 

informasi, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran paradigma pendidikan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses 

pembelajaran di kelas, sudah menjadi suatu kebutuhan sekaligus tuntutan di era 

global ini. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan itu sebagai suatu proses 

penyesuaian diri secara timbal balik (memberi dan menerima pengetahuan) dan 

dengan penyesuaian diri ini akan menjadi perubahan pada diri manusia lalu 

potensi pembawaannya (kekuatan, bakat, kesanggupan, minat) tumbuh dan 

berkembang sehingga terbentuklah berbagai macam abilitas dan kapabilitas. 

Pendidikan juga bisa diartikan sebagai proses dan hasil. Proses yang dimaksud 

disini adalah sebagai suatu aktivitas interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya. Sebagai hasilnya yaitu pendidikan merupakan hasil interaksi 

antara manusia dengan lingkungannya, yakni berupa perilaku hidup sehari-hari. 
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Seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa: 

Tentang sistem pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara.   

 
Di dalam AI-Quran yang terdapat pada Surah Al-Mujaadilah (58) ayat 11, 

Allah SWT berfirman:  

 

 

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 
kepadamu, “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka 
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 
apabila dikatakan, “berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang 
orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan. 

 

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa menimba ilmu pengetahuan akan 

ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang yang memiliki pengetahuan juga 

berpotensi memperoleh kehidupan yang makmur sekaligus berkah. 

Pendidikan adalah mengajar peserta didik berpikir rasional dan mendidik 

perilaku peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial 
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yang berlaku (Yakub, 2014: 56). Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan hal 

yang harus diperhatiakan tentu adalah proses pembelajaran. Pada hakikatnya, 

pembelajaran ini merupakan dasar dari aktivitas pendidikan, oleh sebab itu 

penyelesaian masalah rendahnya kualitas pendidikan harus difokuskan pada 

kualitas pembelajaran. 

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Mulyasa, (2009: 69) mengungkapkan ada delapan keterampilan 

mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yang 

meliputi: keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, 

menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok 

kecil, pengelolaan kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam berinteraksi dalam lingkungan, belajar bukan hanya 

sekedar menghafal, melainkan suatu proses mental yang terjadi dalam doro 

seseorang. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu peroses interaksi 

antara guru dan siswa baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka 

maupun secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai 

dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merumuskan kemampuan apa yang 

harus dimiliki siswa pada tingkat jenjang belajar tertentu, sehingga setelah selesai 

pokok bahasan tertentu siswa dapat pemiliki ketentuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dalam pembelajaran kontekstual, program pembelajaran merupakan 



7 
 

 
 

rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh guru, yaitu dalam bentuk skenario 

tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran.  

Unsur penting dalam proses pembelajaran terdapat pada keaktifan siswa. 

Menurut Sudjana (2010:28) belajar merupakan proses yang aktif apabila tidak di 

libatkan dalam berbagai kegiatan belajar sebagai responsi siswa terhadap stimulus 

guru, tidak mungkin siswa dapat mencapai hasil yang dikihendaki. Adapun proses 

pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreatifitas 

peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Keaktifan siswa 

dalam proses belajar merupakan upaya siswa untuk memperoleh pengalaman 

belajar, yang dapat di tempuh dengan upaya kegiatan belajar kelompok maupun 

belajar secara perseorangan. Kegiatan belajar merupakan hasil yang diperoleh 

siswa selama belajar di sekolah, yang merupakan perpaduan dari tiga ranah 

tersebut, yang menyangkut rana kognitif, rana efektif dan rana psikomotor. Hasil 

belajar merupakan prestasi yang dicapai setelah siswa menyelesaikan sejumlah 

materi pembelajaran dengan dibuktikan melalui hasil tes yang berkaitan nilai hasil 

belajar. Menurut Wahyunigsih dan Endang (2020:62) hasil belajar merupakan 

gambaran apa yang harus digali, dipahami, dan dikerjakan siswa. Hasil belajar ini 

merefleksikan, keluasan, kedalaman dan kerumitan. Hasil belajar harus 

digambarkan secara jelas dan dapat diukur dengan teknik penilaian tertentu. Hasil 

belajar seseorang dapat ditunjukan dengan perubahan tingkah laku yang dapat 

ditampilkan dan amati antara sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan 

belajar. 
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Media adalah proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, menyususn 

kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat dikatakan sebagai segala 

suatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam 

proses pembelajaran. Media adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, 

diagram, materi tercetak, komputer, dan instruktur. Media pembelajaran dapat 

digunakan untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. 

Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar 

mengajar baik didalam maupun diluar kelas. Media pembelajaran mengandung 

aspek aspek-aspek alat dan teknis yang sangat erat pelatihanya dengan metode 

mengajar. Menurut Heinich, dkk (1993) media merupakan alat saluran 

komunikasi. Media yang dirancang dengan baik dapat merangsang tumbuhnya 

proses atau dialok mental pada diri peserta didik. dengan perkaataan lain terjadi 

komunikasi antara peserta didik dengan media atau secara tidak langsung tentunya 

antara peserta didik dan penyalur pesan (guru). Peran teknologi dalam belajar 

yang dirancang sebagai tujuan pengajaran lebih efektif dan ekonomis merupakan 

peranan komunikasi yang sangat penting sebab hakikat teknologi pengajaran 

adalah upaya mempengaruhi siswa agar mencapai tujuan pendidikan. 

Elearning sebagai  model  pembelajaran  baru dalam  pendidikan 

memberikan peranan fungsi yang besar bagi dunia pendidikan yang selama ini 

dibebankan  dengan  banyaknya  kekurangan  dan  kelemahan  pendidikan 

konvensional (pendidikan pada umumnya) diantaranya adalah keterbatasan ruang 
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dan waktu dalam prosespendidikan konvensional. Manfaat model pembelajaran  

e-learning yaitu  mempermudah  interaksi  antara  siswa  dengan guru  dalam 

memahami materi pelajaran, dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan 

berulang-ulang. 

Menurut Lestari dan Kurniawan, (2018: 3) paling tepatnya padlet dapat 

diilustrasikan sebagai papan Daring dimana dapat dikreasikan oleh seorang guru 

atau peserta didik sebagai media pembelajar. Selain  itu padlet juga  dapat  

digunakan  oleh  guru  dan  siswa  untuk  mengirim konten  pada  papan/dinding  

yang  sama.  Konten  yang  diposting  dapat  berisi tautan/l ink,  konten  video,  

gambar  dan  file  dokumen  sesuai  dengan  materi pembelajaran. Sehingga 

konten yang diposting tersimpan di padlet maka siswa dan guru dapat kembali 

melihat walaupun pertemuan pembelajaran telah selesai.  Hal ini yang mambuat 

siswa dapat aktif dalam belajar, sehingga pembelajaran metematika  tidak  terasa  

sulit  dan  membosankan dan  tentunya  mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 5 Bantaeng Desa Uligalung 

Kecamatan Eramerasa Kabupaten Bantaeng, calon peneliti melihat bahwa dalam 

proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru disekolah, guru belum 

menggunakan media pembelajaran interaktif seperti padlet. Melihat hal tersebut, 

ini akan mengakibatkan kurangnya semangat belajar siswa. Terdapat beberapa 

faktor yang menjadi sebab siswa kurang semangat dan malas dalam mengikuti 

sebuah pelajaran yaitu salah satunya kurangnya penggunaan media dalam proses 

belajar mengajar. Hal tersebut terjadi dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 

5 Bantaeng yaitu guru kurang memanfaatkan teknologi dalam sebuah 
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pembelajaran sehingga siswa merasa jenuh dan tidak semangat dala m proses 

pembelajaran. Pemanfaatan media sangat dibutuhkan untuk memperbaharui 

suasana belajar dikelas juga dapat membantu siswa dalam menambah pengalaman 

belajarnya.  

Padlet merupakan aplikasi pembelajaran daring gratis berupa papan online 

yang dapat digunakan guru dan mahasiswa untuk menuangkan ide atau pikiran 

juga memposting konten pada halaman. Aplikasi Padlet telah memenuhi standar 

aplikasi pendidikan internasional yang disebut The International Society for 

Technology in Education (ISTE), lemabaga tersebut mensurvei dan menganalisis 

kelayakan suatu media pembelajaran. Lembaga tersebut juga membagi 

standarisasi mereka ke berbagai bidang Pendidikan. Antar lain kelayakan bagi 

peserta didik, bagi pengajar, bagi pemimpin pengajar, bagi pelatih, dan bagi 

edukasi pengetahuan computer. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berinisiatif melakukan penelitian 

terkait dengan judul ” Pengaruh media pembelajaran e-learning berbasis 

padlet terhadap hasil belajar IPA siswa SMA Negeri 5 Bantaeng “ 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukankan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: apakah media pembelajaran e-learning 

berbasis padlet berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa SMA Negeri 5 

Bantaeng” ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media 

pembelajaran e-learning  berbasis  padlet terhadap hasil belajar IPA siswa  SMA 

Negeri 5 Bantaeng. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai pihak, baik dari siswa itu 

sendiri, guru, maupun pihak dari luar sekolah. Manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Mendapatkan pengetahuan tentang hasil belajar pada mata pelajaran 

IPA  Kelas X SMA Negeri 5 Bantaeng melalui media padlet. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan media baru yaitu menggunakan media padlet 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang media 

pembelajaran berbasis padlet ini dapat dijadikan referensi sebagai media 

pembelajaran di sekolah. 

c. Bagi Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar di 

dalam kelas dengan memanfaatkan media pembelajaran serta menambah 

variasi media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran. 
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d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan 

diri mengenai sejauh mana Media Pembelajaran e-learning berbasis padlet dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengaruh 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:1045), pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.‖ Pengaruh merupakan suatu 

daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda 

serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang 

ada di sekitarnya (Yosin, 2012:1). Pengaruh juga bisa dikatakan kekuatan 

yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat 

memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. 

Dapat disimpulkan pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang 

dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan dan 

perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhilingkungan yang ada di 

sekitarnya. 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran   

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

memiliki arti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. (AECT), (Association 

for Education and Communication technology) mengemukakan bahwa media 

merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi (Arsyad, 2017: 3). 
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Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Gerlach & Ely (1971) dalam 

(Arsyad 2017: 3) mengemukakan bahwa media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manuisa, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis  

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. 

Gagne dan Briggs dalam (Karwono dan Heni Mularsih, 2017: 23) 

mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Yaumi (2018: 6) menyebutkan bahwa “media pembelajaran adalah 

semua bentuk fisik yang digunakan pendidik untuk penyajian pesan dan 

memfasilitasi siswa sehingga memperoleh tujuan pembelajaran”.Segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau keterampilan pebelajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar merupakan media pembelajaran. 
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Santrianawati (2018: 8) mengemukakan media merupakan sesuatu 

yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran dan 

perasaan bagi penggunanya, media dapat dikatakan sebagai sistem penyampai 

atau pengantar. 

Fikriyatur rohmah dan Nurhakiki (2013: 1) mengemukakan bahwa 

“media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang berbagai 

manfaat antara lain yaitu membantu pengajar dalam menyampaikan materi 

ajarnya, media juga dipandang sebagai suatu alat komunikasi yang 

menjembatani antara ide-ide yang abstrak dengan dunia nyata, media 

pembelajaran juga membuat proses interaksi, komunikasi dan penyampaian 

materi antara guru dan siswa agar dapat berlangsung secara tepat dan berdaya 

guna”. 

Berdasarkan penjelasan dari pendapat ahli tentang pengertian media 

pembelajaran yang ada di atas, maka peneliti menguraikan bahwa pengertian 

media pembelajaran adalah semua  yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan kesan kepada penerima pesan (umpan balik). Oleh 

karena itu, penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat menunjang 

pemahaman siswa dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru 

sehingga pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siwa. 

b. Fungsi media pembelajaran 

Lentz dalam (Arsyad, 2017: 20) mengemukakan empat fungsi 

media,  yakni: 
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1) Fungsi atensi, yang berarti menarik perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi pada isi pelajaran yang ditampilkan. 

2) Fungsi afektif, berarti media dapat menggugah emosi dan sikap 

siswa, dan siswa dapat menikmati pembelajaran. 

3) Fungsi kognitif, yaitu media memperlancar pencapaian tujuan untuk 

memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar (media visual). 

Fungsi kompensatoris, media mengakomodasi siswa yang lemah 

dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 

dengan teks/ secara verbal. 

c. Manfaat media pembelajaran 

Sudjana &Rivai 1992 dalam (Arsyad, 2017:28) mengemukakan 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran; 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi kalau 

guru mengajar pada setiap jam pelajaran 



17 
 

 
 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan memerankan. 

Maka dapat diambil kesimpulan manfaat dari penggunaan media 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar dapat mengarahkan perhatian 

siswa sehingga menimbulkan motivasi untuk belajar dan materi yang 

diajarkanakan lebih jelas, cepat dipahami sehingga dapat meningkatkan 

prestasi siswa. 

3. Padlet  

a. Pengertian Padlet 

Sesuai dengan pengertiannya Menurut Lestari dan Kurniawan, (2018: 3) 

paling tepatnya padlet dapat diilustrasikan sebagai papan daring dimana dapat 

dikreasikan oleh seorang guru atau peserta didik sebagai media pembelajaran. 

Selain itu padlet juga dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengirim 

konten pada papan/dinding yang sama. Konten yang diposting dapat berisi 

tautan/link, konten video, gambar dan file dokumen sesuai dengan materi 

pembelajaran. Sehingga konten yang diposting tersimpan di padlet maka 

siswa dan guru dapat kembali melihat walaupun pertemuan pembelajaran 

telah selesai. Hal ini yang mambuat siswa dapat aktif dalam belajar, sehingga 

pembelajaran metematika tidak terasa sulit dan membosankan dan tentunya 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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Padlet merupakan salah satu aplikasi media sosial yang membolehkan 

pengguna menyuarakan pemikiran mereka dengan topik yang sama dengan 

mudah melalui virtual. Ia berfungsi seperti kertas di mana siswa boleh 

mengirimkan konten (contoh: imej, video, dokumen, teks) dengan bebas, dan 

mengomunikasikan bersama. Peralatan teknologi yang dapat digunakan 

seperti komputer, laptop, tablet, telefon pintar (smart phone) dan sebagainya 

(Jusoh dkk, 2019:37). 

Padlet adalah sebuah aplikasi pembelajaran online yang secara 

sederhana sering disebut papan tulis online atau yang biasa dikenal sebagai 

platform sinkron online, padlet dapat digunakan pada smartphone, tablet, 

laptop ataupun komputer. Melalui aplikasi Padlet tersebut bisa memberikan 

wadah kolaborasi media pembelajaran antara guru dan siswa dalam 

berpartisipasi secara bersamaan, keduanya bisa mengirimkan dan berbagi ide 

maupun pemikiran baik berupa video, gambar ataupun tulisan (Nofrion, 

2021). 

Penggunaan model pembelajaran e-learning dengan menggunakan 

media Padlet yaitu sebagai media untuk memudahkan mengutarakan 

pendapat atau hasil pekerjaan siswa pada dinding padlet, baik dalam bentuk 

dokumen, foto, tulisan, rekaman maupun vidio; dapat melihat kembali dan 

mengunduh materi yang telah disajikan dan siswa tidak perlu mendownload 

aplikasi ini (Lestari, K. E dan Kurniawan, E. H., 2018:240). Penggunaan 

model pembelajaran e-learning dengan menggunakan media Padlet yaitu 

menggunakan handphone ataupun elektronik yang lainnya, dapat digunakan 
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dalam tahap eksplorasi, elaborasi dan tahap komunikaasi sesuai tahaptahap 

pembelajaran pada kurikulum 2013. Pada tahap eksplorasi guru membagikan 

konten ke siswa dalam bentuk link. Konten tersebut berupa materi 

pembahasan/tugas yang dibahas pada saat itu. Sehingga siswa dapat belajar, 

membaca materi dan mengerjakan tugas. 

b. Cara mendaftar Padlet 

Perlu diketahui aplikasi padlet atau yang biasa disebut aplikasi papan tulis 

online merupakan aplikasi daring yang bisa di akses secara gratis. Padlet dapat di 

gunakan oleh siswa ataupun guru untuk mengirim catatan pada halaman yang 

sama, ketika kalian login pada aplikasi Padlet anda dapat membuat banyak 

dinding atau papan tulis onlain sesuka anda.Adapun tahapan untuk menggunakan 

aplikasi Padlet ini 

1) Tahapan pertama  

a) Buat akun Padlet dengan klik “sign up for free” untuk membuat 

akun Padlet kita dapat membuat akun gmail 

b)  Buat padlet dengan kelik “make a Padlet” setelah itu akan muncul 

pilihan leyout papan tukis yang diinginkanmisalnya “wall” untuk 

konteng seperti majalah dinding dan “stream” untuk konteng yang 

memumngkinkan kita membaca dari atas kebawah. 

c) Padlet sudah jadi dan kita tinggal share link padlet yang sudah jadi 

kepada siswa. 
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d) Untuk mem-posting konten, caranya sangat mudah sekali yaitu 

tinggal klik kiri 2 kali di sembarang tempat di Padlet tersebut, dan 

kita bebas menuliskan kontennya. 

2) Tahapan kedua 

a) Pertama-tama ketik “Padlet” pada google search. 

b) Setelah muncul Padlet pada google searchpilih login Padlet, 

selanjutnya pilih akun google dan pilih akun email. 

c) Akun Padlet sudah jadi dan dapat digunakan. 

c. Cara menggunakan Padlet 

a) Memulai dinding 

1) Kunjungi Padlet.com. Klik tombol bertulisan Create 

Something atau Make a Wall. Anda akan menuju dinding Anda 

sendiri dengan tautan yang unik. 

2) Tarik foto dari desktop atau direktori di komputer untuk 

menempatkannya di dinding Anda. Selama Anda menariknya ke 

jendela peramban, foto akan direkatkan ke dinding. Klik bagian 

tengah gambar untuk memindahkannya ke sekitar dinding, atau 

gunakan tanda panah di sudut untuk memperbesar atau 

memperkecil foto. 

3) Klik ganda pada foto untuk menamainya. Ketik judul atau 

keterangan foto. 

4) Klik atau ketuk di tempat kosong di dinding. Mulailah mengetik 

untuk membuat pesan. 
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5) Lihat ikon-ikon kecil di bawah pesan. Tersedia tombol tautan, 

tombol unggah dan tombol video. Gunakan tombol-tombol ini 

untuk melampirkan elemen multimedia ke dalam pesan. 

6) Klik ikon tautan melampirkan URL ke pesan. Cara ini juga dapat 

digunakan untuk melampirkan foto, karena Anda dapat menautkan 

sebuah foto di situs web tertentu. 

7) Klik pada tautan unggahan untuk memilih berkas dari komputer. 

8) Klik pada tautan video jika Anda memiliki kamera web. Anda 

dapat merekam video, termasuk audio, lalu memajangnya di 

halaman. 

9) Klik setiap elemen di dinding untuk memperbesarnya dan 

membuatnya lebih mudah untuk dilihat. Dengan mengeklik ikon 

pensil di bagian kanan atas kiriman,penulis atau dinding pemilik 

dapat menyuntingnya. Gunakan gerakan mencubit untuk mengubah 

ukuran foto pada perangkat lain, seperti ponsel atau tablet. 

10) Salin URL di peramban. URL ini dimulai dengan 

"Padlet.com/wall/" lalu diikuti dengan kodealfanumerik yang unik 

untuk dinding Anda. Rekatkan URL ini ke peramban untuk 

memberikan akses ke dinding. 

11) Pilih tanda plus di kolom sebelah kanan untuk memulai sebuah 

dinding baru. 
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b) Mengubah Pengaturan 

1) Klik ikon roda gigi di kolom kanan. Ikon ini memungkinkan Anda 

untuk mengakses pengaturan modifikasi Anda. 

2) Telusuri dari atas ke bawah di tab untuk memodifikasi 

dinding. Mulailah dengan Basic Info yang berisi judul dan 

deskripsi. Masukkan informasi ke kolom-kolom ini. 

3) Ketuk atau klik tab berikutnya, Wallpaper. Anda dapat memilih 

tekstur kertas atau kayu, lalu menggunakan gambar Anda sendiri 

atau gambar vektor yang sudah ada di daftar. 

4) Pilih tata letak di tab ketiga. Anda dapat memilih tata letak acak, 

tata letak sesuai kronologis, atau berbentuk kisi sehingga mirip 

papan Pinterest. 

5) Klik tab Privacy untuk memilih apakah dinding Anda akan bersifat 

pribadi, tersembunyi, dilindungi kata sandi, atau publik. Padlet 

akan menjelaskan masing-masing opsi ini di bawah masing-masing 

tombol radio. Klik Submit untuk menyimpan pengaturan ini. 

6) Pertimbangkan untuk mendaftar akun agar dapat berbagi 

dinding. Anda harus memiliki akun untuk bisa menggunakan fitur 

pengaturan privasi dan tab-tab yang lain. 

d. Kelebihan dan kekurangan Padlet 

a) Kelebuhan 

Kelebihan padlet ini adalah tampilannya yang menarik, akses ke 

halaman situsnya cukup ringan, gratis dan tidak diperlukan langkah 
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pendaftaran untuk menggunakan platform ini, namun sebagai guru 

tetap disarankan untuk melakukan pendaftaran agar bisa 

memanajeman halaman padletnya. 

b) Kelemahan  

Namun, kekurangan Padlet ini adalah karena kita menggunakan “free 

version”, kita hanya bisa membuat file “padlet”/papan tulis dengan 

jumlah yang terbatas. 

4. Hasil Belajar  

Belajar adalah sebuah perubahan menetap pada sebuah prilaku atau 

yang biasa disebut potensi prilaku dari sebuah hasil pngalaman atau kerja 

keras yang dilakukan. Terjadinya belajar disebabkan karna adanya sebuah 

interaksi antara stimulus dan respons, dan seseorang yang sudah di anggap 

telaj belajar sesuatu apabila dia bisa menunjukan perubahan perilakunya. 

Meyer dalam buku  Karwono dan Heni Mularsih, (2017: 13) bahwa “belajar 

adalah menyangkut adanya perubahan perilaku yang relative permanen pada 

pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman”. Demikian Bell-

Gredler, “belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam kemampuan (competencies), keterampilan 

(skills), dan sikap (attitude) yang diperoleh secara berkelanjutan”. 

Hudojo mengemukakan dalam buku Faturrahman, (2012:8) “Belajar 

merupakan kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan keterampilan, 

kebiasaan, kegemara dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan 

berkembang di sebebkan belajar.Karena itu seseorang dikatakan belajar bila 
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dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatanyang 

mengakibatkan suatu perubahan tingka laku. 

Afandi,dkk (2013:6) menyatakan bahwa “hasil belajarmerupakan 

proses perub ahan kemampuan intelektual (kognitif), kemampuan minat 

atau emosi (afektif) dan kemampuan halus dan kasar (psikomotorik) pada 

siswa “perubahan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran khususnya 

dalam satuan pendidikan diharapkan sesuai dengan tahap perkembangan 

yaitu pada tahap operiasional konkret. 

Dari pendapat yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah hasil  

belajar merupakan perubahan yang telah terjadi pada diri kita yang 

dikarnakan adanya proses belajar dan kerja keras kita. 

Dimyanti dan Mujiono (2004:25) mengatakan bahwa hasil belajar 

dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya yaitu 

“hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjukkan pada suatu perolehan 

akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional.  

Hasil belajar adalah perubahan perilaku atau kompetensi (sikap, 

pengertahuan), keterampilan yang diperoleh siswa setelah melalui aktivitas 

belajar. Ada dua factor yang mempengaruhi hasil belajar, yakni factor 

internal dari dalam diri siswa, dan factor eksternal dari luar siswa. Pada 

umumnya, hasil belajar 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa (factor 

internal) dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan (faktor eksternal).  
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Factor lingkungan yang paling berpengaruh pada hasil belajar adalah 

kualitas pembelajaran (Abdullah,2019:6). Benjamin, Abdullah (2019:6) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah mencakup kemampuan afektif, 

kognitif, dan psikomotor. Masingmasing kemampuan tersebut memiliki 

tingkatan, sehingga pengelompokan tingkatan kemampuan disebut 

taksonomi. 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu pengetahuan alam merupakan cabang ilmu yang fokus 

kajiannya adalah alam dan proses-proses yang ada di dalamnya Fitriyana, 

(2010 : 11). Pembelajaran IPA merupakan studi tentang manusia atau studi 

tentang masalah-masalah bagaimana manusia mengembangkan satu 

kehidupan yang lebih baik.  

Pendidikan sains menekankan pada pemberian secara langsung dan 

kegiatan praktis untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan sains 

diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

H.W Flowler dalam Trianto (2010: 136) menyatakan bahwa “IPA 

merupakan pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan 

dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan 

dan deduksi. Sedangkan menurut Putra (2013: 51) “ilmu pengetahuan alam 

merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari, dan menjelaskan, serta 



26 
 

 
 

menginvestigasi suatu fenomena alam dengan segala aspek-aspeknya yang 

bersifat empiris”. 

Nokes didalam bukunya Science in Education Abdullah, (2003: 18) 

menyatakan bahwa“IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) adalah pengetahuan 

teoritis yang didapat melalui suatu metode khusus”. Ilmu pengetahuan alam 

dibagi menjadi dua cabang utama yaitu ilmu hayati dan ilmu alam. 

a. Ilmu Hayati atau Biologi 

Biologi adalah ilmu yang mempelajarisemua hal berkaitan dengan 

makhluk hidup seperti karakteristik, klasifikasi dan perilaku organisme 

(makhluk hidup).Selain itu biologi juga mempelajari lingkungan hidup, 

bagaimana suatu spesies bisa terbentuk sertabagaimana hubungan antar 

spesies. 

Ilmu biologi modern membagi ilmunya dalam beberapa subdivisi 

berdasarkan tipe-tipe dan ukuran organisme yang dipelajari. Sebagai 

contoh biologi molekuler mempelajari dasar-dasar kimia dalam kehidupan, 

biologi seluler mempelajari sel-sel organisme, fisiologi mempelajari 

struktur internal makhluk hidup dan ekologi mempelajari bagaimana 

berbagai makhluk hidup bisa berinteraksi. 

b. Ilmu Alam 

Ilmu alam terbagi menjadi beberapa cabang ilmu seperti: 

1) Kimia 

Kimia mempelajari komposisi material seperti gas, molekul, 

kristal dan metal, bagaimana suatu material bisa berubah dan 
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bagaimana reaksi kimianya. Dengan kata lain kimia adalah cabang 

ilmu yang berusaha memahami mengenai atom dan molekul dan 

interaksi di antara mereka sehingga bisa diaplikasikan ke skala yang 

lebih besar.  

2) Fisika 

Fisika adalah cabang ilmu yang berusaha memahami apa yang 

terjadi di alam semesta, komponen-komponen apa yang membentuk 

alam semesta, bagaimana ikatan dan interaksi  antara komponen-

komponen tersebut dan apa hasil akhir yang terjadi jika komponen-

komponen tersebut berinterksi. Fisika juga dikatakan sebagai dasar 

ilmu sains karena semua cabang ilmu alam bekerja berdasarkan 

hukum-hukum dan prinsip-prinsip fisika. 

3) Astronomi 

Ini adalah cabang ilmu yang mempelajari benda-benda luar 

angkasa dan fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer 

Bumi.Astronomi mengamati bagaimana evolusi, fisika, kimia, 

meteorologi dan gerakan dari benda-benda luar angkasa (bintang, 

planet, komet, galaksi dan kosmos) serta meneliti bagaimana alam 

semesta bisa terbentuk serta perkembangannya. 

4) Ilmu Bumi 

Bisa disebut juga sebagai geosains.Semua istilah-istilah cabang 

ilmu yang berkaitan dengan planet Bumi masuk ke dalam geosains 

seperti geologi, geofisika, hidrologi, meteorologi, dan geografi.Ilmu 
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bumi saat ini konsentrasi dalam mempelajari sumber daya mineral dan 

minyak bumi, iklim, serta lingkungan dan bagaimana memperbaiki 

kerusakan lingkungan. 

5) Ilmu Atmosferik 

Pada awalnya ilmu ini merupakan bagian dari ilmu bumi, namun 

seiring perkembangan ilmu pengetahuan ditemukan adanya perbedaan 

konsep, teknik dan praktik antara ilmu atmosferik dan ilmu bumi.Oleh 

karenanya ilmu atmosferik dianggap sebagai cabang tersendiri dari ilmu 

pengetahuan alam.Ilmu atmosferik mempelajari perbedaan lapisan-

lapisan atmosfer, baik planet bumi maupun planet lainnya. 

6) Oceanografi 

Oceanografi memiliki paradigma serta praktik-praktik sendiri 

sehingga ilmu ini dibedakan dengan ilmu bumi.Oceanografi mempelajari 

semua hal yang berkaitan dengan laut atau samudra. 

6. Penelitian yang relevan 

Berikut beberapa hasil penelitian yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa mengunakan media padlet pada proses belajarmengajar dapat di 

lihat bahwa:  

a. Pada penelitian Siskaliani dkk (2021) yang berjudul “pengaruh 

penggunaan model pembelajaran e-learning dengan menggunakan 

media padlet terhadap hasil belajar matematika pada mahasiswa SMA 

YP PGRI 3 Makassar”. Dalam penelitian diperoleh bahwa hasil belajar 

matematika mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran e-
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learning menggunakan media padlet lebih tinggi dari hasil belajar yang 

diajar yang diajar dengan model pembelajaran langsung. Dan respon 

siswa yang diajar cukup positif. Metode penelitian yang diguanakan 

siskaliani dkk adalah penelitian quis eksperimen digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain penelitian ini 

dilaksanakan di SMA YP 3 Makassar pada semester ganjil tahun ajaran 

2020/2021. Penelitian ini menerapkan penelitian eksperimen 

(eksperimen semu) dengan desain penelitian posttest only control grub 

design. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Siskaliani dkk dengan yang 

peneliti lakukan terdapat pada metode penelitiannya, metode yang 

digunakan Siskaliani dkk yaitu quis eksperimen sedangkan metode 

yang di ambil peneliti yaitu Pretest-Posttest eksperimen. 

b. Widyanto dkk (2021) dengan judul “pembelajaran daring mengunakan 

model pembelajaran Think Talk Write berbentuk Padlet untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa”. Dalam  penelitian ini di 

peroleh bahwa model Think Talk  Write berbentuk Padlet dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran daring. 

Umumnya hasil belajar siswa pada setiap predaran berkelanjutan. 

Sebelumnya hasil tes keahlian menalar siswa pada pra sisklus hanya 

mencapai 53,6, dan terjadilah kenaikan terhadap siklus 1 menjadi 65,7, 

dan pada siklus 11 pun mengalami peningkatan menjadi 77,8. 
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Perbedaan peneliti yang dilakukan oleh Widyanto dkk adalah berada 

pada tujuan. Widyanto dkk yaitu meningkatkan hasil belajar siswa 

sedangkan peneliti yaitu terhadap hasil belajar siswa. 

c. Astuti  dkk (2021) dengan judul “efektivitas penggunaan Padlet pada 

pembelajaran daring” Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata nilai 

awal kelas eksperimen sebelum pembelajaran menggunakan media 

Padlet (O1) sebesar 47,38. Rata-rata nilai akhir kelas eksperimen 

setelah pembelajaran menggunakan media pembelajaran Padlet 0 10 20 

30 40 50 60 70 80 90 kelas eksperimen kelas kontrol Pretest Posttest 

(O3) sebesar 75,58. Rata-rata nilai awal kelas kontrol sebelum 

pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran Padlet (O2) 

sebesar 47,69. Rata-rata nilai akhir kelas kontrol setelah pembelajaran 

tanpa menggunakan media digital (O4) sebesar 71,23. Berdasarkan data 

diatas laju peningkatannilai kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat bahwa nilai akhir kelas eksperimen lebih besar dari nilai akhir 

kelas kontrol. Sehingga dapatdisimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran Padlet pada mata kuliah Integral jauh lebih efektif dari 

pada tanpa menggunakan media pembelajaran Padlet. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi 

Experimental dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group 

Design.  
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Perbedaan peneliti yang dilakukan oleh Astuti dkk dengan yang peneliti 

lakukan terdapat pada tujuan penelitian. Astuti dkk bertujuan tuntuk 

mengetahui efektifitas pengunaan media padlet sedangkan peneliti 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengunaan media padlet. 

 
B. Karangka Pikir 

Berdasarkan hasil observasi pembel ajaran di SMA negeri 5 Bantaeng 

masih kurang dalam memanfaatkan media pembelajaran. Khususnya dalam 

memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dan 

informasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pemanfaatan media 

pembelajaran sangat penting dalam menyampaikan materi pembelajaran agar 

lebih mudah diterima oleh peserta didik. 

Dengan menerapkan media Padlet termasuk salah satu usaha untuk 

membuat suasana baru dalam proses pembelajaran agar tidak membuat siswa 

merasa bosan dengan metode pembelajaran konvensional. Dengan menggunakan 

media Padlet calon peneliti menghrapkan agar peserta didik dapat lebih antusias 

dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga membantu siswa menyerap materi 

pelajaran lebih mendalam . 

Diduga bahwa penerapan media Padlet berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa hal tersebut dapat dilihat dari penelitian relevan yang menggunakan desain 

penelitian pretest dan posttest. 

Setelah peneliti melakukan penelitian maka dapat disimpulkan apakah 

penggunaan media Padlet efektif atau tidak efektif digunakan dalam pembelajaran 
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di SMA Negeri 5 Bantaeng. Berdasarkan perkiraan maka penggunaan media 

Padlet fektif digunakan dalam pembelajaran. 

Tujuam penggunaan media pembelajaran berbasis padlet adalah untuk 

melatih keterampilan peserta didik. keunggulan media ini adalah bersit gratis 

gampang digunakan tidak butuh waktu lama untuk memahami cara kerjanya 

selain itu padlet juga memiliki tampilan yang menarik. Maka dari itu peneliti 

melakukan penelitian eksperimen pada kelas XII IPA II dengan menggunakan 

media pembelajaran elearning  berbasis padlet. untuk mengetahui hasil 

implementasi menggunakan media pembelajaran padlet pada mata pelajaran IPA 

kelas XII IPA II di SMA Negeri 5 Bantaeng. 
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Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan kerangka piker 
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C. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan dua atau lebih variabel 

yang masih perlu dibuktikan (diragukan) kebenarannya.  Berdasarkan kajian teori 

dari kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

H0: Tidak berpengaruh digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis padlet di SMA Negeri 5 Bantaeng. 

H1: Berpengaruh digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis padlet di SMA Negeri 5 Bantaeng. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitan  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. (Sugiyono, 2019: 110) 

mengatakan bahwa “metode penelitian eksperimen merupakan metode 

penelitian yang dilakukan dengan percobaan, digunakan untuk mengatahui 

pengaruh dari variabel independen (perlakuan) terhadap variabel dependen 

(hasil) dalam kondisi yang terkendalikan”.  

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Pre–Experimental Design. Desain penelitian yang digunakan adalah One 

Group Pretest-Posttest Design yaitu kelompok eksperimen diberikan pretest 

sebelum diberi perlakuan, kemudian selanjutnya diberikan posttest setelah 

proses pembelajaran dilakukan. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam penelitian ini, tempat yang dijadikan sebagai sasaran penelitian 

dalam  melaksanakan penelitian adalah berkenaan dengan judul penelitian ini 

yaitu SMA Negeri 5 Bantaeng yang beralamat di  Desa Ulugalung Kecamatan 

Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 

kurang lebih 2 bulan yakni pada bulan Agustus sampai September 2022 

3. Variabel Penelitiaan  

Variabel penelitian yaitu objek atau suatu kegiatan yang akan diteliti. 

Sugiyono (2019: 112) mengatakan bahwa  variabel adalah segala sesuatu yang 
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berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dengan demikian variabel merupakan bagian yang sangat penting pada 

penelitian, karena merupakan objek dan titik perhatian penelitian. Pada 

umumnya variabel terbagi atas variabel bebas (independen) dan variabel 

terikat (dependen). Variabel bebas atau independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Sedangkan variabel terikat atau dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

independen (bebas). 

 

Berikut kedua variabel yang di simbolkan tentang pengaruh 

penggunaan media pembelajaran E-learning (X) terhadap hasil belajar siswa 

(Y). 

4. Desain Penelitian 

Bentuk desain dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan dengan 

membandingkan keadaan sebelum dan sesudah pembelajaran yang 

digambarkan pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2. Desain Penelitian One Group Pretest-Posttest 

(Sugiyono, (2014: 75) 

 

 

O1  X  O2 
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Keterangan : 

O1: Pretest, dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum 

perlakuan. 

X: Treatment, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan media 

Pembelajaran berbasis padlet pada mata pelajaran IPA. 

O2: Posttest, dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa setelah 

perlakuan. 

Langkah–langkah untuk mengetahui pemahaman siswa selama 

proses pelajaran disajikan sebagai berikut: 

Dilakukan tes awal (pretest) pada awal pertemuan. Pretest (O1) 

dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur 

pengetahuan awal siswa sebelum penerapan perlakuan (X). 

Dilakukan tes akhir (posttest) pada akhir pertemuan. Posttest (O2) 

dilakukan setelah pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur pemahaman 

siswa setelah perlakuan (X). 

Membandingkan hasil pretest (O1) dan hasil posttest (O2) untuk 

melihat peningkatan yang timbul akibat perlakuan (X). 

Membuktikan hipotesis dengan uji-t.Menarik kesimpulan. 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan diteliti. Sugiyono 

(2019: 126), mengatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mepunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya”.Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA Negeri 5 

Bantaeng. 

Table 3.1. keadaan populasi 

No Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
L P 

1 XII IPA I 6 14 20 

2 XII IPA II 5 15 20 

3 XII IPA III 4 18 22 

Jumlah 15 47 62 

(Sumber Data: Kantor Tata Usaha SMA Negeri 5 Bantaeng) 
 
 

2. Sampel  

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan cara 

sampling purposive yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Teknik ini digunakan karena penulis mempunyai pertimbangan, 

diantaranya alasan keterbatasan waktu dan tenaga. Jadi sampel dari penelitian 

ini adalah siswa kelas XII IPA II. Adapun alasan peneliti mengambil sampel 

ini karena kelas tersebut termasuk kelas yang dimana guru masih kurang 

menerapkan penggunaan media pembelajaran. 

Tabel 3.2.keadaan sampel 

No Kelas  Laki-Laki Perempuan  Total  

1 XII IPA II 7 13 20 

(sumber Data: Kantor Tata Usaha SMA Negeri 5 Bantaeng) 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menggambarkan secara operasional variabel penelitian, dibawah ini 

diberikan definisi operasional masing-masing variable yaitu sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran berbasis Padlet  

Padlet adalah sebuah aplikasi pembelajaran online yang secara 

sederhana sering disebut papan tulis online atau yang biasa dikenal sebagai 

platfo rm sinkron online, padlet dapat digunakan pada smartphone, tablet, 

laptop ataupun komputer. Melalui aplikasi padlet tersebut bisa memberikan 

wadah kolaborasi media pembelajaran antara guru dan siswa dalam 

berpartisipasi secara bersamaan, keduanya bisa mengirimkan dan berbagi ide 

maupun pemikiran baik berupa video, gambar ataupun tulisan. (Nofrion, 

2021), pada pokok bahasan IPA. Penggunaan media pembelajaran ini 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatakan 

pengetahuan serta keterampilannya. 

 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

penguasaan individu terhadap materi IPA setelah menggunakan media 

pembelajaran menggunakan padlet pokok bahasan IPA. Hasil belajar pada 

penelitian ini hanya berkenaan dengan hasil belajar pada ranah kognitif yang 

diukur menggunakan test yaitu pre-test dan post-test. 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya, dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 
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menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sugiyono (2019: 156) menyatakan 

bahwa “instrumen penelitian adalah  suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian 

juga akan di uji dengan dua teknik, yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik 

analisis inferensial. 

1. Lembar observasi 

Observasi merupakan instrumen penilitian untuk mengumpulkan data 

dengan mengamati secara langsung. Instrumen observasi yang digunakan adalah 

berupa daftar cheklist yang berisi indikator-indikator tentang aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran langsung yang dapat berfungsi sebagai pedoman 

untuk menetukan tindakan berikutnya. 

2. Lembar tes 

Tes merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa kemampuan subjek penelitian dalam penguasaan materi misalnya  

tes tertulis (berupa soal) tentang materi pelajaran yang bersangkutan (Sanjaya, 

2015: 151-152). 

 Sudjana (2010:25) Soal pilihan ganda adalah bentuk tes yang 

mempunyai satu jawabannya yang paling benar atau paling tepat. Soal tes yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu soal posttest dalam bentuk pilihan ganda 

(multiple choise) masing-masing sebanyak 20 soal. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data-data dari catatan berupa dokumen atau arsip 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti.Instrumen untuk metode dikumentasi 
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yaitu berupa data siswa dan pengambilan gambar pada saat observasi di SMA 

Negeri 5 Bantaeng. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan 

untuk mengetahui gejala-gejala subyek penelitian dan jika responden yang 

diamati tidak terlalu besar. Observasi digunakan dalam penelitian yakni berupa  

observasi kegiatan belajar siswa selama penggunaan media  elearning berbasis 

padlet. 

2. Tes    

Tes merupakan teknik untuk memperoleh data mengenai tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi dengan melihat tingkat kesadaran siswa. Tes 

ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

IPA. Tes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tes, tes 

yang diberikan kepada siswa yaitu pretest yang merupakan tes awal yang 

diberikan sebelum menerapkan media pembelajaran elearning berbasis padlet, 

kemudian posttest yaitu tes akhir yang diberikan setelah menerapkan media 

pembelajaran elearning berbasis Padlet. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengambilan gambar yang dilakukan oleh peneliti 

untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa dilakukan dengan 

berbagai bentuk seperti pengambilan tulisan, gambar atau karya-karya 
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monumental. Teknik dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan data 

dengan cara mengambil data-data dari catatan berupa dokumen atau arsip yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti di SMA Negeri 5 Bantaeng. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya 

mengolah data yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

ditelilti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 

2019: 206). 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial, yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Teknik analisis data ini akan dianalisis secara deskriptif kuantitaif, 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diolah untuk 

menghitung persentase dari setiap item pertanyaan. Untuk menggambarkan 

bagaimana Pengaruh media pembelajaran berbasis padlet terhadap hasil belajar 

mata pelajaran IPA di SMA Negeri 5 Bantaeng. Persentase dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   P =         x 100% 

 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

f 

n  
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f = Jumlah skor perolehan 

n = Jumlah skor maksimal 

100% = Bilangan Tetap 

Hasil perolehan presentase aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dianalisa dengan pedoman seperti pada tabel kategori 

aktivitas siswa menurut Yonni, dkk. (2010: 176) sebagai berikut:  

Tabel 3.3.  Kategori Aktivitas Siswa 

No. Interval (%) Kategori 

1. 75 - 100% Baik 

2. 50 - 74% Cukup 

3. 25 - 49% Kurang 

4. 0 – 24% Tidak baik 

 

Analisis data ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan perlakuan dengan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. 

Adapun kriteria penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran menurut Aqib 

dan zaenal (2009;41) dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel 3.4. kategori hasil belajar siswa 

Interval kategori 

>92-100 Sangat baik 

>83-92 Baik 

> 75-83 Cukup 

>75 Kurang 
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2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk poulasi, menentukan 

sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan 

hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jenis statistik 

inferensial pada penelitian ini adalah statistik parametrik yaitu teknik yang 

didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal 

dan menggunakan data interval dan rasio. 

 Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa 

selama pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis padlet 

maka perlu dilakukan uji hipotesis untuk melihat perbedaan hasil belajar antara 

sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Uji hipotesis 

yang digunakan adalah uji-t. Uji-t adalah salah satu uji statistik yang digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah 

sampel atau variabel yang dibandingkan. Contohnya, uji-tdapat digunakan 

untuk membandingkan hasil belajar siswa sebelum menggunakan media 

pembelajaran berbasis padlet dan setelah menggunakan mediapembelajaran 

berbasis padlet.  

Sugiyono (2019: 242) menyatakan bahwa untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan yaitu menggunakan statistik uji-t, digunakan rumus sebagai 

berikut: 
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Keterangan : 

t =  nilai yang dihitung statistik uji-t 

X = rata-rata sampel 

s = standar deviasi (simpangan baku) 

µo = rata-rata uji 

n = banyak data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Bantaeng yang terletak di Desa 

Ulugalung Kecamatan Eramerasa, Kabupaten Bantaeng. Pelaksanaan penelitian 

ini diawali dengan menjumpai Kepala sekolah dan Andi Mustafa, S.Pd. selaku 

guru mata pelajaran IPA di SMA Negeri 5 Bantaeng untuk menyerahkan surat 

penelitian yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan provinsi 

Sulawesi Selatan untuk mendapatkan izin dari pihak sekolah dan sekaligus untuk 

penentuan waktu penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan 

dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 10 Oktober 2022. 

Penelitian disetujui menggunakan kelas XII IPA II sebagai kelas sampel 

untuk penelitian pre eksperimen dengan penggunaan media pembelajaran berbasis 

Padlet pada materi Metabolisme. Peneliti melakukan proses pembelajaran dalam 

2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dimulai dengan tes awal (pretest) yang 

terdiri dari 20 butir soal berupa pilihan ganda yang telah divalidasi oleh ahli. 

Fungsi pemberian (pretest) ini antara lain untuk mengetahui kemampuan awal 

peserta didik dan untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar. 

Setelah pretest dilakukan, peneliti menjelaskan tentang materi 

Metabolisme dengan menggunakan metode ceramah kemudian setelah itu 

diterapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis Padlet 

diperangkat masing-masing. Setelah pembelajaran selesai, dilakukan tes akhir 

(posttest) yang terdiri dari 20 butir soal berupa pilihan ganda yang telah divalidasi 
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oleh ahli untuk mengetahui kemampuan akhir peserta didik setelah dilakukannya 

proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Padlet. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 5 

Bantaeng kelas XII IPA II dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang, maka data 

yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif Data Penelitian  

a. Aktivitas Belajar Hasil Observasi 

 Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran IPA dengan 

menggunakan Media Padlet. Hasil observasi aktivitas belajar dari 20 siswa di 

kelas XII IPA II SMA Negeri 5 Bantaeng selama penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi dan persentase aktivitas belajar 
siswa selama penelitian berlangsung  

NO 
 

Aktivitas belajar 
siswa 

Pertemuan/Frekuensi Persen (%) 
I II 

 
Rata-  
Rata 

I II 

1 Siswa yang hadir 
dalam 

Pembelajaran 

 
20 

 
20 

 
20 

 
100 

 
100 

2 Siswa yang 
memperhatikan 
pada saat proses 

pembelajaran 

 
18 

 
19 

 
27,5 

 
90 

 
95 

3 Siswa yang 
mencatat 

penjelasan guru 

 
17 

 
18 

 
17 ,5 

 
85 

 
90 

4 Siswa yang 
mengajukan 
pertanyaan 

 
15 

 
19 

 
16,5 

 
75 

 
95 

5 Siswa yang 
menjawab 
pertanyaan 

 
16 

 
17 

 
11,66 

 
80 

 
85 

6 Siswa yang 
meminta 

 
18 

 
19 

 
18,5 

 
90 

 
95 
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bimbingan guru 
7 Siswa yang aktif 

mengerjakan soal 
20 20 20 100 100 

Jumlah persentase aspek siswa 620 660 
Persentase aktivitas siswa 88,57 94,28 

Kategori Baik Sangat 
Baik 

(Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran) 

Hasil analisis data aktivitas siswa (terlihat pada tabel 4.1) dapat 

diketahui bahwa persentase aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung 

pada pertemuan pertama yaitu 88,57% dan pada pertemuan kedua 94,28%   

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung mengalami peningkatan dari 

pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Persentase aktivitas siswa dalam 

pembelajaran kedua pertemuan tersebut berada pada kategori baik yaitu pada 

interval 75%-100%, ini berarti indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran 

tercapai. 

b. Hasil Belajar 

Hasil evaluasi kedua tes (pretest dan posttest) tersebut dengan 

menggunakan alat evaluasi yang telah disusun oleh peneliti terhadap 20 orang 

siswa kelas XII IPA II  Inpres Bertingkat Butung dapat diketahui 

gambarannya sebagai berikut: 

1) Pengolahan pretest 

a) Nilai Statistik Hasil Belajar  

Berdasarkan hasil pretest kelas XII IPA II Pada mata pelajaran IPA 

dapat dilihat nilai Statistik pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2. Distribusi Nilai Statistik Hasil Belajar IPA (Pretest) 

NO Kategori nilai statistic NILAI 
1 Sampel 20 
2 Nilai tertinggi 70  
3 Nilai terendah 30 
4 Standar deviasi 12.76 
5 Nilai rata-rata 46,25 

(Sumber: Data primer 2022) 

Nilai statistik hasil belajar terlihat bahwa sebelum diberikan 

perlakuan diperoleh nilai maksimum 70 dan skor terendah 30. Rata-rata 

skor ya ng diperoleh nilai rata-rata hasil pretest siswa 46,25. Dan standar 

deviasi 12,76. 

b) Kategori Hasil Belajar 

Kategori hasil belajar menunjukkan bahwa nilai pretest siswa 

pada saat sebelum adanya perlakuan dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis Padlet pada materi Metabolisme pada mata 

pelajaran IPA pada 20 siswa, terdapat 30% pada kategori sangat 

rendah, 60% pada kategori rendah, 10% pada kategori sedang, 0% 

kategori tinggi dan 0% pada kategori sangat tinggi. Lebih jelasnya 

dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.3. Distribusi Dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar IPA (Pretest) 

NO Interval Nilai Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 0-39 Sangat Rendah 6 30 

2 40-69 Rendah 12 60 

3 70-80 Sedang 2 10 

4 81-90 Tinggi 0 0 

5 91-100 Sangat Tinggi 0 0 
(Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran) 
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c) Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil pretest kelas XII IPA II pada mata pelajaran IPA 

dapat dilihat nilai statistik pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4. Distribusi Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar IPA (Pretest) 

Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase (%) 
>70 Tidak Tuntas 18 90% 
≥70 Tuntas 2 10% 

 Jumlah 20 100% 
(Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran) 

Tingkat ketuntasan hasil belajar menunjukkan bahwa nilai pretest 

siswa sebelum adanya perlakuan menggunakan media pembelajaran interaktif 

berbasis  Padlet pada materi Metabolisme pada mata pelajaran IPA terdapat 

20 orang siswa dengan persentase 80% kategori tidak tuntas dan 2 siswa 

dengan persentase 20% kategori tuntas. Hal ini mengacu pada nilai KKM 

yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 70. 

2) Pengolahan Posttest 

a) Nilai Statistik Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil posttest pada kelas XII IPA II pada mata 

pelajaran IPA dapat dilihat nilai statistik pada tabel 4.5 berikut: 

Tabl 4.5. Distribusi Nilai Statistik Hasil Belajar IPA (Posttest) 
NO Kategori nilai statistic Nilai 
1 Sampel 20 
2 Nilai tertinggi 90 
3 Nilai terendah 65 
4 Standar deviasi 7,41   
5 Nilai rata-rata 80,50 

(Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran) 
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Nilai hasil belajar terlihat bahwa sesudah diberikan perlakuan 

diperoleh nilai maksimum hasil belajar adalah 90 dan skor terendah 65. 

Nilai rata-rata hasil posttest siswa 80,50.  

b) Kategori Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil posttest kelas XII IPA II pada mata pelajaran 

IPA dapat dilihat nilai statistik pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6. Distribusi dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar IPA (Posttest) 

NO Interval Nilai Kategori Frekuensi Presentase (%) 
1 0-39 Sangat Rendah 0 0 
2 40-69 Rendah 1 5 
3 70-80 Sedang 10 50 
4 81-90 Tinggi 9 45 
5 91-100 Sangat Tinggi 0 0 

(Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran) 

c) Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar 

Tingkat ketuntasan hasil belajar menunjukkan bahwa nilai posttest 

siswa sesudah adanya perlakuan menggunakan Media Padlet pada materi 

metabolisme pada mata pelajaran IPA terdapat 1 orang siswa dengan 

persentase sebesar 5% kategori tidak tuntas dan 19 orang siswa dengan 

persentase sebesar 94,18% kategori tuntas. Hal ini mengacu pada nilai 

KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 70. 

Tabel 4.7.Distribusi Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar IPA (Posttest) 

Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase (%) 
<70 Tidak tuntas 1 5 
>70 Tuntas 19 100 

Jumlah 20 5 
(Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran) 
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3) Perbandingan Tingkat Hasil Belajar Siswa Antara Pretest dan 

Posttest 

Apabila disajikan dalam tabel akan terlihat jelas perbedaan hasil 

belajar siswa sebelum dilakukan perlakuan (pretest) dan setelah dilakukan 

perlakuan (posttest) dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

Padlet yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8. Distribusi Hasil Belajar IPA Siswa Pretest dan (Posttest) 
Kategori Nilai Statistik Nilai Statistik 

Pretest Posstest 
Jumlah Sampel 20 20 
Nilai Tertinggi 70 90 
Nilai Terendah 30 70 
Nilai Rata-rata 46,25 80,50 
Standar deviasi 12,76 7,416 

(Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran) 
 

Dari tabel 4.8. digambarkan bahwa nilai rata-rata siswa sebelum 

adanya perlakuan menggunakan media Padlet (pretest) yaitu 46,25 

dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa sesudah adanya perlakuan 

menggunakan media Padlet (posttest) yaitu 80,50. Dengan demikian, 

melihat dari hasil belajar siswa yang didapatkan meningkat setelah 

diberikan perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran E-learning 

berbasis Padlet. 

c. Analisis Statistik Inferensial Hasil Belajar 

Analisis statistik inferensial pada bagian ini digunakan untuk 

pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, dan sebelum melakukan 

analisis statistik inferensial terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 

hipotesis. 
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Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data mengenai 

perbandingan nilai statistik, perbandingan kategori hasil belajar, 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu 

keputusan, yaitu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis ini. 

Untuk pengujian hipotesis ini, peneliti menggunakan uji-t pada taraf 

signifikan α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = (n-1). Kriteria 

pengujiannya adalah hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai t 

hitung< t tabel. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis 

Padlet terhadap hasil belajar siswa kelas XII IPA II pada mata 

pelajaran IPA di SMA Negeri 5 Bantaeng.  

H1 :Terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis Padlet 

terhadap hasil belajar siswa kelas XII IPA II pada mata pelajaran IPA 

di SMA Negeri 5 Bantaeng. 

Adapun perhitungan yang dilakukan dengan memperhatikan data untuk 

menguji hipotesis tersebut dengan langkah-langkah dihalaman berikut: 

Menentukan harga t Hitung 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka di peroleh thitung 

= 6,334 selanjutnya untuk membandingkan dengan ttabel maka perlu terlebih 

dahulu dicarikan derajat kebebasan (dk) seperti berikut:  

dk = n – 1  

= 20 – 1   

= 19 

 Harga tabel dengan taraf signifikan = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) 

= 19 dari tabel distribusi diperoleh ttabel = 1,729 dengan hasil perhitungan 

thitung > ttabel atau, 6,334 >1,729 dengan demikian H0 ditolak dan terjadi 

penerimaan H1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 

media pembelajaran berbasis Padlet terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas XII IPA II di SMA Negeri 5 Bantaeng. 

B. Pembahasan  

Hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan 

bahwa menggunakan media Pembelajaran berbasis Padlet dalam pembelajaran 

IPA pada kelas XII IPA II SMA Negeri 5 Bantaeng dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil analisis statistik deskriptif 

dan inferensial. 

Selanjutnya akan diuraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

pembahasan hasil analisis deskriptif serta pembahasan hasil analisis inferensial. 

 Hasil analisis statistik deskriptif tentang aktivitas belajar siswa dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan media 
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pembelajaran berbasis Padlet, kedua aspek tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA  

menggunakan media pembelajaran berbasis Padlet pada siswa kelas XII IPA 

II SMA Negeri 5 Bantaeng  menunjukkan bahwa sudah memenuhi kriteria 

Baik. Dari hasil analisis data observasi aktivitas siswa rata-rata persentase 

frekuensi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pertemuan pertama 

88,57% dan pada pertemuan kedua yaitu 94,28%. Berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung mengalami peningkatan dari pertemuan pertama 

ke pertemuan kedua. Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran kedua 

pertemuan tersebut berada pada kategori baik yaitu pada interval 75%-100%, 

ini berarti indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran tercapai.  

Hasil analisis data hasil belajar siswa sebelum diterapkan 

pembelajaran IPA menggunakan media pembelajaran berbasis Padlet 

menunjukkan bahwa semua siswa yang tidak mencapai ketuntasan (KKM 70) 

dengan kata lain hasil belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran IPA 

menggunakan media pembelajaran berbasis Padlet cukup rendah dan tidak 

memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar. Rendahnya hasil belajar siswa 

diakibatkan oleh kurangnya inovasi yang dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. 

Hasil analisis data hasil belajar siswa setelah diterapkan media 

pembelajaran berbasis Padlet (postes) pada mata pelajaran IPA menunjukkan 

bahwa terdapat 19 siswa atau 99% yang mencapai ketuntasan (KKM 70) 
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dengan kata lain hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran IPA 

menggunakan media pembelajaran berbasis Padlet tercapai dan sudah 

memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar. Beberapa siswa mengalami 

peningkatan signifikan hasil belajar setelah menggunakan media 

pembelajaran berbasis Padlet karena proses pembelajaran menjadi lebih aktif 

dengan siswa sebagai pusat belajar. Namun masih ada salah satu siswa yang 

belum tuntas dalam pembelajaran karena diakibatkan oleh motivasi belajar 

siswa itu rendah walaupun guru telah menggunakan inovasi dalam 

pembelajaran. 

Penerapan menggunakan media pembelajaran berbasis Padlet dalam 

pembelajaran IPA menunjukkan bahwa adanya peningkatan terhadap hasil 

belajar siswa. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran. Pada saat tes awal, masih banyak siswa yang mendapat nilai 

rendah, setelah menerapkan pembelajaran IPA menggunakan media 

pembelajaran berbasis Padlet dengan mengikuti langkah-langkah yang telah 

ada, dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa mengalami peningk atan. 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran berbasis Padlet mengalami pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas XII IPA II di SMA Negeri 5 

Bantaeng. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis dengan uji-t pada 

taraf signifikan 0.05 dan derajat kebebasan 16 maka diperoleh ttabel = 1,729 

dan thitung = 6,332. Dengan kriteria pengujian yaitu jika thitung < ttable 

maka H0 diterima, dan jika thitung > ttabel maka H0 ditolak, dan diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 6,332 > 1,729 Sesuai dengan kriteria pengujian maka 



57 
 

 
 

dengan demikian H0 ditolak dan terjadi penerimaan H1. Dengan hipotesis H1 

yaitu terdapat pengaruh hasil belajar terhadap hasil belajar siswa yang 

signifikan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. 

Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial yang diperoleh, ternyata 

cukup mendukung teori yang telah dikemukakan pada bagian kajian pustaka 

yaitu teori pengaruh, teori media, toeri belajar, dan teori belajar IPA. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis 

Padlet digunakan dalam pembelajaran IPA kelas XII IPA II SMA Negeri 5 

Bantaen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka dapat disimpulkan 
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bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis Padlet berpengaruh digunakan 

pada mata pelajaran IPA kelas XII IPA II SMA Negeri 5 Bantaeng. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dikemukakan saran 

sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada guru agar meningkatkan profesionalismenya denga 

memanfaatkan media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif, 

salahsatunya dengan media interaktif berbasis Padlet agar dapat 

meningkatkan dan menunjang keberhasilan proses belejar mengajar.  

2. Diharapkan kepada peneliti agar dapat melakukan penelitian 

berkelanjutan dengan motede atau inovasi yang baru dengan judul yang 

sama. 

3. Bagi sekolah, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

kualitas guru, dan pada akhirnya kualitas sekolah, memberikan 

sumbangan yang berharga dalam upaya perbaikan pembelajaran 

sehingga dapat menunjang target pembelajaran dan daya serap siswa 

yang diharapkan. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Sekolah/Kelas : SMA Negeri 5 Bantaeng 

 Nama Guru : Nur Ahmad Rafiuddin patta S.Pd., M.Pd  
Nama Observer : RIRI AMANDA 

 
Tujuan 

1. Merekam data berapa banyak siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran 

2. Merekam data kuantitas aktivitas belajar siswa 

Petunjuk: 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu 

pembelajaran tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang 

dilakukan siswa 

2. Observer harus teliti dalam memantau setiap kegiatan yang 

dilakukan siswa 

 
No 

 
Aktivitas Belajar Siswa 

Pertemuan/Frekuensi 

I 
Siswa 

II 
Siswa 

1. Siswa yang hadir dalam pembelajaran   

2. Siswa yang memperhatikan penjelasan 
guru 

  

3. Siswa yang mencatat penjelasan guru   

4. Siswa yang mengajukan pertanyaan   

5. Siswa yang menjawab pertanyaan   

6. Siswa yang meminta bimbingan guru   

7. Siswa yang aktif mengerjakan soal   

 
Makassar, 

November 2022 
 
 



68 
 

 
 

(RIRI AMANDA) 
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SOAL PRETEST 

1. Perhatikan senyawa atau unsur enzim berikut 
1) Antibiotik 
2) Penisilin 
3) Paration 
4) DDT 
5) Mg2+ 
6) Asam malonat 

Yang merupakan inhibitor kompetitif adalah .... 
a. 1 dan 2 
b. 3, 4, dan 5 
c. 1 dan 6 
d. 6 

 

2. Berikut adalah persamaan reaksi glikolisis: A + B + 2Pi + 2NAD+ C + 
2H2O + D + E + 2H+ Senyawa A dan B serta C, D dan E adalah .... 
a. 2 ATP dan 2 NADH serta glukosa, 2 piruvat, dan 2 ADP 
b. Glukosa dan 2 ATP serta 2 ADP, 2 NADH, dan 2 piruvat 
c. Dua piruvat dan glukosa serta 2 ADP, 2 ATP, dan 2 NADH 
d. Glukosa dan 2 ADP serta 2 piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP  

 

3. Jumlah energi total hasil respirasi aerobik dari 2 molekul glukosa adalah 
.... 
a. 4 ATP 
b. 76 ATP 
c. 38 ATP 
d. 16 ATP 

 

4. Proses pembentukan ATP pada glikolisis adalah .... 
a. Fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif 
b. Karboksilasi 
c. Fosforilasi tingkat substrat 
d. Fosforilasi oksidatif 

 
5. Di bawah ini adalah contoh anabolisme, yakni .... 

a. Fotosintesis dan kemosintesis 
b. Siklus Krebs dan siklus Calvin 
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c. Glikolisis dan siklus Krebs 
d. Respirasi aerobik dan respirasi anaerobic 

6. Asam piruvat merupakan produk dari metabolisme.. 
a. Kemosintesis 
b. Siklus krebs  
c. Glikolisis 
d. Fotosintesis 

 

7. Jumlah energi yang dihasilkan pada tahap glikolisis melalui fosforilasi 
tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif Aladdin .... 
a. 36 ATP 
b. 2 ATP 
c. 1 ATP 
d. 6 ATP 

 
8. Berapa molekul ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis... 

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

 

9. Berikut ini yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi kerja enzim 
adalah ... 
a. Kelembapan 
b. Ph 
c. Suhu 
d. Inhibitor 

 

10. Reaksi siklus Kreb terjadi di dalam…. 
a. Bagian dalam membrane mitokondria 
b. Sitoplasma 
c. Mitokondria 
d. Membrane sel 

 

11. Bagian dari enzim yang merupakan komponen non protein berupa molekul 
anorganik dinamakan .. 
a. Gugus prostetik 
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b. Koenzim 
c. Apoenzim 
d. Kofaktor 

 

12. Siklus Krebs menghasilkan molekul-molekul …. 
a. CO2, NADH, dan FADH 
b. CO2, NAD, dan FAD 
c. H2O, NADH, dan FADH 
d. H2O,NAD,danFAD 

 

13. Di bawah ini yang merupakan contoh koenzim adalah.... 
a. Mn 
b. NAD+ 
c. Mg2+ 
d. Fe2+ 

 

14. Inhibitor kompetitif dalam enzim memiliki sifat.... 
a. Salah satu contohnya adalah pestisida DDT 
b. Irreversibel 
c. Berikatan lemah dengan enzim pada sisi aktifnya 
d. Merupakan zat yang mempercepat reaksi enzimatis 

 

15. Di bawah ini yang merupakan salah satu sifat enzim yaitu enzim dapat .... 
a. bereaksi dan terlibat langsung dengan substrat untuk membentuk 

senyawa produk 
b. berikatan dan dapat mengenal bermacam-macam substrat 
c. menaikkan energi aktivasi 
d. menurunkan energi aktivasi 

 

16. Berdasarkan kebutuhan energi dan reaksinya, metabolisme dibedakan 
menjadi dua,yaitu...... 
a. Fotosintesis dan fermentasi 
b. Anabolisme dan katabolisme 
c. Respirasi aerobik dan respirasi anaerobic 
d. Fotosintesis dan respirasi 
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17. Berikut ini yang bukan ciri reaksi terang fotosintesis yaitu ... 
a. Pengikatan karbondioksida 
b. Dihasilkan ATP dan NADPH2 
c. Penyerapan energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia 
d. Fotolisis air 

 

18. Enzim yang berperan pertama kali dalam tahapan glikolisis adalah .... 
a. Fosfofruktokinase 
b. Aldolas 
c. Heksokinase 
d. Isomerase 

 

19. Dalam peristia siklus Calvin-Benson terjadi pengikatan CO2 oleh senyawa 
…. 
a. ATP 
b. Ribulosa bifosfat (RuBP) 
c. Asam fosfogliserat (PGA) 
d. Fosfogliseraldehid (PGAL) 

 

20. Di bawah ini yang merupakan salah satu tahapan pelepasan energi pada 
glikolisis .... 
a. aldolase membagi molekul gula (fruktosa 1,6 bisfosfat) menjadi 2 

molekul gula berkarbon 3 yang berbeda dan merupakan isomernya, 
yaitu dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehid fosfat. 

b. Penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan 
enzim heksokinase dan ion Mg2+ sebagai kofaktor. 

c. Triosafosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan 
H+ dari substrat (gliseraldehid fosfat) ke NAD+ membentuk NADH. 

d. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. 
 

Kunci Jawaban Pre-Test 

1. D   

2. D 

3. B 
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4. A 

5. A 

6. C 

7. D 

8. B 

9. A 

10. C 

11. A 

12. A 

13. B 

14. C 

15. D 

16. B 

17. A 

18. A 

19. B 

20. C 
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SOAL POSTES 

1. Perhatikan senyawa atau unsur enzim berikut 
7) Antibiotik 
8) Penisilin 
9) Paration 
10) DDT 
11) Mg2+ 
12) Asam malonat 

Yang merupakan inhibitor kompetitif adalah .... 
e. 1 dan 2 
f. 3, 4, dan 5 
g. 1 dan 6 
h. 6 

 

2. Berikut adalah persamaan reaksi glikolisis: A + B + 2Pi + 2NAD+ C + 
2H2O + D + E + 2H+ Senyawa A dan B serta C, D dan E adalah .... 
e. 2 ATP dan 2 NADH serta glukosa, 2 piruvat, dan 2 ADP 
f. Glukosa dan 2 ATP serta 2 ADP, 2 NADH, dan 2 piruvat 
g. Dua piruvat dan glukosa serta 2 ADP, 2 ATP, dan 2 NADH 
h. Glukosa dan 2 ADP serta 2 piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP  

 

3. Jumlah energi total hasil respirasi aerobik dari 2 molekul glukosa adalah 
.... 
e. 4 ATP 
f. 76 ATP 
g. 38 ATP 
h. 16 ATP 

 

4. Proses pembentukan ATP pada glikolisis adalah .... 
e. Fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif 
f. Karboksilasi 
g. Fosforilasi tingkat substrat 
h. Fosforilasi oksidatif 

 
5. Di bawah ini adalah contoh anabolisme, yakni .... 

e. Fotosintesis dan kemosintesis 
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f. Siklus Krebs dan siklus Calvin 
g. Glikolisis dan siklus Krebs 
h. Respirasi aerobik dan respirasi anaerobic 

6. Asam piruvat merupakan produk dari metabolisme.. 
e. Kemosintesis 
f. Siklus krebs  
g. Glikolisis 
h. Fotosintesis 

 

7. Jumlah energi yang dihasilkan pada tahap glikolisis melalui fosforilasi 
tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif Aladdin .... 
e. 36 ATP 
f. 2 ATP 
g. 1 ATP 
h. 6 ATP 

 
8. Berapa molekul ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis... 

e. 1 
f. 2 
g. 3 
h. 4 

 

9. Berikut ini yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi kerja enzim 
adalah ... 
e. Kelembapan 
f. Ph 
g. Suhu 
h. Inhibitor 

 

10. Reaksi siklus Kreb terjadi di dalam…. 
e. Bagian dalam membrane mitokondria 
f. Sitoplasma 
g. Mitokondria 
h. Membrane sel 

11. Bagian dari enzim yang merupakan komponen non protein berupa molekul 
anorganik dinamakan .. 
e. Gugus prostetik 
f. Koenzim 
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g. Apoenzim 
h. Kofaktor 

 

12. Siklus Krebs menghasilkan molekul-molekul …. 
e. CO2, NADH, dan FADH 
f. CO2, NAD, dan FAD 
g. H2O, NADH, dan FADH 
h. H2O,NAD,danFAD 

 

13. Di bawah ini yang merupakan contoh koenzim adalah.... 
e. Mn 
f. NAD+ 
g. Mg2+ 
h. Fe2+ 

 

14. Inhibitor kompetitif dalam enzim memiliki sifat.... 
e. Salah satu contohnya adalah pestisida DDT 
f. Irreversibel 
g. Berikatan lemah dengan enzim pada sisi aktifnya 
h. Merupakan zat yang mempercepat reaksi enzimatis 

 

15. Di bawah ini yang merupakan salah satu sifat enzim yaitu enzim dapat .... 
e. bereaksi dan terlibat langsung dengan substrat untuk membentuk 

senyawa produk 
f. berikatan dan dapat mengenal bermacam-macam substrat 
g. menaikkan energi aktivasi 
h. menurunkan energi aktivasi 

 

16. Berdasarkan kebutuhan energi dan reaksinya, metabolisme dibedakan 
menjadi dua,yaitu...... 
e. Fotosintesis dan fermentasi 
f. Anabolisme dan katabolisme 
g. Respirasi aerobik dan respirasi anaerobic 
h. Fotosintesis dan respirasi 

 

17. Berikut ini yang bukan ciri reaksi terang fotosintesis yaitu ... 
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e. Pengikatan karbondioksida 
f. Dihasilkan ATP dan NADPH2 
g. Penyerapan energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia 
h. Fotolisis air 

 

18. Enzim yang berperan pertama kali dalam tahapan glikolisis adalah .... 
e. Fosfofruktokinase 
f. Aldolas 
g. Heksokinase 
h. Isomerase 

 

19. Dalam peristia siklus Calvin-Benson terjadi pengikatan CO2 oleh senyawa 
…. 
e. ATP 
f. Ribulosa bifosfat (RuBP) 
g. Asam fosfogliserat (PGA) 
h. Fosfogliseraldehid (PGAL) 

 

20. Di bawah ini yang merupakan salah satu tahapan pelepasan energi pada 
glikolisis .... 
e. aldolase membagi molekul gula (fruktosa 1,6 bisfosfat) menjadi 2 

molekul gula berkarbon 3 yang berbeda dan merupakan isomernya, 
yaitu dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehid fosfat. 

f. Penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan 
enzim heksokinase dan ion Mg2+ sebagai kofaktor. 

g. Triosafosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan 
H+ dari substrat (gliseraldehid fosfat) ke NAD+ membentuk NADH. 

h. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. 
 

Kunci Jawaban Post-Test 

1. D   

2. D 

3. B 

4. A 
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5. A 

6. C 

7. D 

8. B 

9. A 

10. C 

11. A 

12. A 

13. B 

14. C 

15. D 

16. B 

17. A 

18. A 

19. B 

20. C 
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LAMPIRAN C 

DATA DAN HASIL PENELITIAN 
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Daftar Hadir Siswa 

NO Nama Pertemuan 
I II 

1 Asrianto    
2 Gusti Randa    
3 Khagrul Kamran   
4 Ihram dwi kurniawan   
5 Iin Roslaeni   
6 Irmawati    
7 Mage   
8 Muh. Rehan   
9 Muh. Agung    
10 Nayla Putri    
11 Nur Alim   
12 Nur glisa sari   
13 Nurliana sardini   
14 Putri alamsyah   
15 Italiyah    
16 Risma    
17 Rudi    
18 Sinar    
19 Mutmainnah    
20 Nurfadillah    

 

  



81 
 

 
 

Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

NO 
 

Aktivitas belajar 
siswa 

Pertemuan/Frekuensi Persen (%) 
I II 

   
 Rata-  
Rata 

I II 

1 Siswa yang hadir 
dalam 

Pembelajaran 

 
20 

 
20 

 
20  

 
100 

 
100 

2 Siswa yang 
memperhatikan 
pada saat proses 

pembelajaran 

 
18 

 
19 

 
27,5 

 
90 

    
95 

3 Siswa yang 
mencatat 

penjelasan guru 

 
17 

 
18 

 
17 ,5 

 
85 

 
90 

4 Siswa yang 
mengajukan 
pertanyaan 

 
15 

 
19 

 
16,5 

 
75 

 
95 

5 Siswa yang 
menjawab 
pertanyaan 

 
16 

 
17 

  
11,66 

 
80 

 
85 

6 Siswa yang 
meminta 

bimbingan guru 

 
18 

 
19 

 
18,5 

 
90 

 
95 

7 Siswa yang aktif 
mengerjakan soal 

19 20 20 95 100 

Jumlah persentase aspek siswa 615 660 
Persentase aktivitas siswa 87,85 94,28 

Kategori Baik  Baik  
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Hasil Pretest 
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Hasil pretes yang berhasil 
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Hasil Posttest 

 

 

 



91 
 

 
 

 

 



92 
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94 
 

 
 

Hasil postes tidak berhasil 
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Daftar hasil belajar siswa Nilai Siswa sebelum penggunaan Media Pembelajaran 
Berbasis padlet (pretess) 

NO Nama Pertemuan 
Nilai Akhir Tuntas/Tidak 

Tuntas 
1 Asrianto  40 Tidak Tuntas 
2 Gusti Randa  60 Tidak Tuntas 
3 Khagrul Kamran 55 Tidak Tuntas 
4 Reskiani 30 Tidak Tuntas 
5 Iin Roslaeni 55 Tidak Tuntas 
6 Irmawati  30 Tidak Tuntas 
7 Mage 50 Tidak Tuntas 
8 Muh. Rehan 70 Tuntas  
9 Muh. Agung  60 Tidak Tuntas 
10 Nayla Putri  40 Tidak Tuntas 
11 Nur Alim 40 Tidak Tuntas 
12 Nur glisa sari 35 Tidak Tuntas 
13 Nurliana sardini 45 Tidak Tuntas 
14 Putri alamsyah 70 Tuntas 
15 Italiyah  35 Tidak Tuntas 
16 Risma  40 Tidak Tuntas 
17 Rudi  55 Tidak Tuntas 
18 Sinar  30 Tidak Tuntas 
19 Mutmainnah  35 Tidak Tuntas 
20 Nurfadillah  50 Tidak Tuntas 
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Daftar Hasil Belajar Siswa Nilai siswa setelah penggunaan media pembelajaran 
berbasis padlet (Posttest) 

NO Nama Pertemuan 
Nilai Akhir Tuntas/Tidak 

Tuntas 
1 Asrianto  70 Tuntas 
2 Gusti Randa  75 Tuntas 
3 Khagrul Kamran 80 Tuntas 
4 Ihram dwi kurniawan 80 Tuntas 
5 Iin Roslaeni 65 Tidak Tuntas 
6 Irmawati  75 Tuntas 
7 Mage 80 Tuntas 
8 Muh. Rehan 85 Tuntas  
9 Muh. Agung  90 Tuntas 
10 Nayla Putri  90 Tuntas 
11 Nur Alim 90 Tuntas 
12 Nur glisa sari 85 Tuntas 
13 Nurliana sardini 85 Tuntas 
14 Putri alamsyah 70 Tuntas 
15 Italiyah  75 Tuntas 
16 Risma  85 Tuntas 
17 Rudi  75 Tuntas 
18 Sinar  90 Tuntas 
19 Mutmainnah  80 Tuntas 
20 Nurfadillah  85 Tuntas 
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one-tail p 0.001 0.0025 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0.25 

df = 1 318.3 127.3 63.66 31.82 12.71 6.314 3.078 1.000 

2 22.33 14.09 9.925 6.965 4.303 2.920 1.886 0.816 

3 10.21 7.453 5.841 4.541 3.182 2.353 1.638 0.765 

4 7.173 5.598 4.604 3.747 2.776 2.132 1.533 0.741 

5 5.893 4.773  3.365 2.571 2.015 1.476 0.727 

6 5.208 4.317 3.707 3.143 2.447 1.943 1.440 0.718 

7 4.785 4.029 3.499 2.998 2.365 1.895 1.415 0.711 

8 4.501 3.833 3.355 2.896 2.306 1.860 1.397 0.706 

9 4.297 3.690 3.250 2.821 2.262 1.833 1.383 0.703 

10 4.144 3.581 3.169 2.764 2.228 1.812 1.372 0.700 

11 4.025 3.497 3.106 2.718 2.201 1.796 1.363 0.697 

12 3.930 3.428 3.055 2.681 2.179 1.782 1.356 0.695 

13 3.852 3.372 3.012 2.650 2.160 1.771 1.350 0.694 

14 3.787 3.326 2.977 2.624 2.145 1.761 1.345 0.692 

15 3.733 3.286 2.947 2.602 2.131 1.753 1.341 0.691 

16 3.686 3.252 2.921 2.583 2.120 1.746 1.337 0.690 

17 3.646 3.222 2.898 2.567 2.110 1.740 1.333 0.689 

18 3.610 3.197 2.878 2.552 2.101 1.734 1.330 0.688 

19 3.579 3.174 2.861 2.539 2.093 1.729 1.328 0.688 

20 3.552 3.153 2.845 2.528 2.086 1.725 1.325 0.687 

21 3.527 3.135 2.831 2.518 2.080 1.721 1.323 0.686 

22 3.505 3.119 2.819 2.508 2.074 1.717 1.321 0.686 

23 3.485 3.104 2.807 2.500 2.069 1.714 1.319 0.685 

24 3.467 3.091 2.797 2.492 2.064 1.711 1.318 0.685 

25 3.450 3.078 2.787 2.485 2.060 1.708 1.316 0.684 

26 3.435 3.067 2.779 2.479 2.056 1.706 1.315 0.684 

27 3.421 3.057 2.771 2.473 2.052 1.703 1.314 0.684 

28 3.408 3.047 2.763 2.467 2.048 1.701 1.313 0.683 

29 3.396 3.038 2.756 2.462 2.045 1.699 1.311 0.683 

30 3.385 3.030 2.750 2.457 2.042 1.697 1.310 0.683 

 



101 
 

 
 

 

Keadaan populasi 

No Kelas Jumlah Siswa 
 
1 

 
 

X 

X.1 30 
X.2 30 
X.3 27 
X.4 30 

 
 
2 

 
 

XI 

XI IPA.1 20 
XI IPA.2 22 
XI IPS 1 26 
XI IPS 2 25 
XI IPS 3 26 

 
3 

 
 

XII 

XII IPA 1 22 
XII IPA 2 20 
XII IPS 1 27 
XII IPS 2 28 

Jumlah Populasi 333 
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Persentase Kenaikan Hasil Belajar dari Pretest ke Posttest 

NO Kode Nama Nilai 
Pretest (X) 

Nilai 
Posttest (Y) 

1 Asrianto  40 70 
2 Gusti Randa  60 75 
3 Khagrul Kamran 55 80 
4 Ihram dwi kurniawan 30 80 
5 Iin Roslaeni 55 65 
6 Irmawati  30 75 
7 Mage 50 80 
8 Muh. Rehan 70 85 
9 Muh. Agung  60 90 
10 Nayla Putri  40 90 
11 Nur Alim 40 90 
12 Nur glisa sari 35 85 
13 Nurliana sardini 45 85 
14 Putri alamsyah 70 70 
15 Italiyah  35 75 
16 Risma  40 85 
17 Rudi  55 75 
18 Sinar  30 90 
19 Mutmainnah  35 80 
20 Nurfadillah  50 85 

Jumlah 925 1,610 
Rata-rata 46,25 80,50 
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Dokumentasi kegiatan 

 
Dokumentasi bersama guru mata pelajaran sekaligus wawancara  

 
 

 
 

 
Dokumentasi Proses Evaluasi Pretest  



104 
 

 
 

 
Dokumentasi Penjelasan Materi Pembelajaran  
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Dokumentasi proses Treatment/perlakuan  
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Dokumentasi Proses Evaluasi Posttest  
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Dokumentasi Bersama Guru dan Siswa  
 
 
 
 
 
 



108 
 

 
 

 



109 
 

 
 



110 
 

 
 



111 
 

 
 



112 
 

 
 

 
  



113 
 

 
 

 
  



114 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Riri amanda, Lahir di kecamatan Penrang   Kabupaten 

Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 02 

Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 

pasangan suami istri Samsu dan Nurnensi yang 

beralamat di Doping, Dusun Apalah, Kecamatan 

Penrang, Kabupaten Wajo, Penulis pertamakali masuk pendidikan di SDN 227 

Doping pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama 

penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Penrang. Dan  tamat pada tahun 

2015, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Wajo, Dan 

tamat pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai 

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan S1 pada tahun 2018 dan selesai 

pada tahun 2022 dengan menyelesaikan study dengan judul “Pengaruh Media E-

learning Berbasis Padlet Terhadap Hasil Belajar IPA SMA NEGERI 5 

BANTAENG. 


