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ABSTRAK 

 

Studi Potensi Dan Gaya Belajar Peserta Didik Melalui  Analysis 

Fingerprint (Dermatoglyphics) Untuk Menentukan Pemilihan 

Media Pembelajaran Materi Struktur Dan Fungsi Tumbuhan  

 

Oleh: 

 

Franciska Anes Riyanti 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Membantu guru dalam 

memilih media pembelajaran yang efektif untuk peserta didik berdasarkan 

karakteristik yang dimiliki setiap peserta didik, (2) Mempersingkat waktu guru 

dalam memilih media pembelajaran yang efektif sesuai materi pelajaran 

berdasarkan ASSURE, (3) Membuat peserta didik lebih terarah memasuki jenjang 

SMA dalam memilih penjurusan dan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan 

yang ada pada dirinya, (4) Memperkenalkan pada dunia pendidikan fungsi dan 

manfaat dari analysis fingerprint yang dapat membantu sekolah meningkatkan 

mutu lulusan tiap peserta didiknya, dan (5) cara memilih media yang paling 

efektif yang dapat digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar berdasarkan 

karakteristik peserta didik ditunjuang dari potensi dan gaya belajar. 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Serta dengan pengambilan sampel menggunakan 

teknik (Purposive Sampling) yaitu peserta didik kelas VIII SMP Negeri 36 Bandar 

Lampung khususnya 27 peserta didik kelas VIII E, dengan catatan terpenting 

setiap peserta didik yang menjadi sampel tidak boleh mengalami kecacatan sidik 

jari. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, 

Analysis Fingerprint, wawancara, studi literatur dan dokumentasi.  

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data yaitu 

profil potensi peserta didik di SMP Negeri 36 Bandar Lampung khusunya kelas 

VIII E adalah 42% potensi jenis kecerdasan Visual-Spasial, 31% kecerdasan 

Logis-Matematis, 17% kecerdasan Naturalis dan 10% kecerdasan interpersonal. 

Dimana data penelitain yang dipakai dalam pembahasan adalah jenis kecerdasan 

yang paling sesuai dengan matapelajaran IPA yaitu kecerdasan Visual-Spasial dan 

kecerdasan Naturalis. Dengan jenis gaya belajar yang paling dominan adalah jenis 

gaya belajar Visual sebanyak 92% dan kinestetik 8%. Maka dari profil potensi 

yang muncul pada data hasil penelitian tersebut maka berdasarkan prosedur 
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pemilihan media pembelajaran berdasarkan anderson dan beberapa referensi  serta 

pendapat para ahli lain, jenis media pembelajaran yang memungkinkan paling 

efektif digunakan adalah media diantarnya seperti Filp Chart, Power Point 

Presentation (PPT), Film Bergerak, Gambar, Mikroskop, SAD 3D, Benda Nyata, 

dan Benda Tiruan. 

 

Kata Kunci : Potensi, Gaya Belajar, Media Pembalajaran, Analysis 

Fingerprint (Dermatoglyphics). 
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MOTTO 

 

“Jadilah kamu khalifah yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia. 

Sesuai dengan apa yang Allah SWT fitrahkan kepada kamu, kamu tidak bodoh 

temukan bagaimana cara kamu dapat berkembang dan tumbuh. Karena pada 

dasarnya setiap manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan dengan cara 

belajar yang tepat, tetaplah bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah 

manusia yang bermanfaat untuk orang lain”. 

(HR. Ahmad, ath Thabrani, ad-Daruqutni) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul terkait istilah dalam setiap penelitian sangat 

diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari suatu kekeliruan dalam 

memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun judul penelitian ini 

adalah Studi Potensi dan Gaya Belajar Peserta Didik Melalui Analysis 

Fingerprint (Dermatoglyphics) Untuk Menentukan Pemilihan Media 

Pembelajaran Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan yang kemudian 

mengenai uraian-uraian istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian yang digunakan sebagai 

pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu 

kasus secara mendalam dan utuh.
1
 

2. Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan.
2
 Potensi yang dimaksud di sini adalah potensi atau 

kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, dan menurut Amstrong dalam 

Gardner menyatakan bahwa terdapat delapan kecerdasan yang ada 

dalam setiap diri manusia yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis 

matematis, kecerdasan musikal, kecerdasan spasial, kecerdasan 

                                                             
1 Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Diakses Pada 

https://kbbi.web.id/studi, 03 Oktober 2019 pukul 14.20 WIB   
2
 Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses Pada 

https://kbbi.web.id/potensi, 03  Oktober 2019 pukul 14.25 WIB 



2 
 

 
 

kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan 

kecerdasan naturalistik.
3
 

3. Gaya belajar merupakan cara yang kompleks di mana para peserta didik 

menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, 

menyimpan dan menggali kembali apa yang telah mereka pelajari.
4
 

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran pada jalur 

pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun 

pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan 

tertentu.
5
 

5. Analysis Fingerprint (dermatoglyphichs) merupakan cara pemindai atau 

seccaner berkas jari untuk mengetahui dan membedakan-bedakan orang 

dengan meneliti garis-garis rekaman ujung jari.
6
 Melalui Analysis 

Fingerprint (dermatoglyphichs) dapat dilihat bahwa struktur otak 

sangat mempengaruhi bakat seseorang. Ini karena sejak bayi berusia 

13-24 minggu dalam kandungan sudah terbentuk pola atau tonjolan 

yang selaras dengan pertumbuhan otak seseorang. 

                                                             
3 Universitas Muhammadiyah Magelang, Agrissto Bintang, and Aji Pradana, 

‘Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Multiple Intelligence Pada Tipe Kecerdasan Linguistik 

English Learning Based On Multiple Intelligence In Type Of Linguistik Intelligence’, 5 

(2018).h.43 
4 H. Darmidi. Pengembangan Model & Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar 

Siswa. (Yogyakarta: Deepublish. 2017),  h.158. 
5  Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik, 03 Oktober 2019 Pukul 14.56 

WIB 
6  Diakses dari https://kbbi.web.id/sidik, 03 Oktober 2019 Pukul 15.17 WIB 
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6. Media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan atau maksud-maksud pembelajaran.
7
 

7. Struktur dan fungsi tumbuhan merupakan salah satu materi dari mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) di kelas VIII tingkat SMP, yang 

menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Materi tersebut dikembangkan KD 3.4 dan KD 4.4 yang telah 

dikembangkan pada kurikulum 2013. Ditambah dengan KI yang 

dikembangkan dalam setiap pembelajaran yang ada pada materi 

tersebut. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis menegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini adalah suatu pembahasan 

yang terkait dengan diperlukannya pemahaman guru dalam pemilihan 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan ketika proses kegiatan 

pembelajaran di kelas. Dalam proses pemilihan media pembelajaran 

tersebut guru perlu mengetahui cara pemilihan media yang efektif 

digunakan dalam proses pembelajran. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan model ASSURE yang salah satunya membahas tentang 

Analyze learner characteristics atau menganalsisi karakteristik peserta 

                                                             
7 Rudy Sumiharsono, Hisbiyatul Hasanah. Media Pembelajaran : Buku Bacaan Wajib 

Dosen Guru dan Calon Pendidik. (Jawa Timur : Pustaka Abadi. 2017), h. 9. 

*Kata pembelajaran sengaja dipakai sebagai penanda kata dari kata bahasa inggris 

instruction. Kata instruction, mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengejaran. Jika 

kata pengajaran ada dalam konteks guru-murid di kelas (ruang) formal, pembelajaran instruction 

mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tak dihadiri guru secara fisik. Oleh karena itu 

dalam instruction yang ditekankakan adalah proses belajar maka usaha-usaha yang terencana 

dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi poses belajar dalam diri peserta didik 

disebut pembelajaran (Arief S. Sadiman. Media pendidikan. Jakarta : PT Granfindo Persada.2014, 

h.7) 
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didik. Analyze learner characteristics ini dapat dilakukan dengan cara 

menganalisis  potensi dan gaya belajar dari peserta didik menggunakan 

metode Anallysis Fingerprint (dermatoglyphichs) melalui sidik jari 

sebagai pembaca karakteristik bawaan peserta didik. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul di atas sebagai bahan untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

a. Cara guru milih media pembelajaran yang digunakan ketika proses 

pembelajaran masih sering dengan cara memilih media yang sudah 

akrab dengan guru tersebut. Guru jarang memperhatikan pemilihan 

media yang sesuai dengan cara pemilihan media yang benar. Padahal 

ketika pemilihan media tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat 

akan membuat proses dan media yang dipilih kurang efektif ketika 

digunakan.  

b. Pemilihan media yang baik seharusnya dapat dilakukan dengan 

menggunakan model ASSURE, yang di dalamnya terdapat analisis 

karakteristik peserta didik yang dapat dijadikan salah satu acuan 

dalam pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan. 

Karakteristik peserta didik tersebut dapat ditinjau dari segi potensi 

dan gaya belajar.  
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c. Analysis fingerprint merupakan suatu ilmu yang menarik untuk 

dipelajari. Hal ini karena dalam setiap guratan sidik jari yang ada 

mencerminkan keunikan setiap individu yang dibawa secara genetik. 

Hal ini mengekspresikan potensi bakat dan gaya belajar, sampai 

kepada watak sebagai dasar kepribadian setiap individu.  

2. Alasan Subjektif  

a. Ketika pemahaman guru dalam pemilihan media pembalajaran 

kurang tepat akan berdampak pada perolehan prestasi belajar yang 

dimiliki oleh peseta didik. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan dari 

pembelajaran yang ingin dicapai ketika pengguaan media tersebut 

tidak efektif. Praktik yang baik untuk penggunaan media 

pembelajaran, menurut pemikiran Pierre Bourdieu haruslah memiliki 

habitus, modal dan ranah, atau biasanya ditulis dengan rumus 

(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik.
8
 Habitus yang di maksud 

adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran seperti 

penggunaan media, sedangkan modal merupakan faktor internal dari 

peserta didik adalah potensi dan gaya belajar, serta ranah merupakan 

materi dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jika 

ketiganya dapat dipenuhi maka praktik akan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

 

                                                             
8
 Richard Harker, et.al, (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. (Yogyakarta : 

Perpustakaan Nasional, 2009), h. 13-18. 
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C. Latar Belakang Masalah  

Problematika yang paling banyak ditemukan dalam dunia pendidikan 

adalah lemahnya proses pembelajaran. Hal itu karena pembelajaran 

umumnya masih berbasis materi (content based).
9
 Proses pembelajaran 

yang demikian, yang berbasis materi kebanyakan dipicu para guru yang 

belum menggunakan media pembelajaran secara efektif. Sebagai salah 

bukti misalnya dari data hasil observasi ditemukan guru yang mengajar 

suatu materi yang media pembelajarannya belum sesuai dengan materi 

yang diajarkan, seperti pada mata pelajaran biologi khusunya materi 

struktur dan fungsi tumbuhan. Akibatnya perolehan nilai prestasi belajar 

peserta didik rendah. 

Pentingnya penggunaan media juga telah disampaikan dalam Al-Qur’an 

surah An Nahl ayat 89 : 

                             

                                 

Artinya : “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kam bangkitkan pada tiap-

tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan 

Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas 

seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al 

                                                             
9 Jurnal Tp and Medan Oktober, ‘VOL. 5 No. 2’, 5 (2012).h.1 
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kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan 

petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri”.
10

 

Tafsir Ibnu Katsir : 

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al Qur’an) untuk 

menjelaskan segala sesuatu.”
11

 

Ayat Al-Qur’an diatas memparkan bahwa secara tidak langsung Allah 

SWT mengajarkan bahwasannya manusia diajarkan untuk menggunakan 

sebuah alat atau benda sebagai suatu media untuk mengajarkan sesuatu. 

Sebagaimana Allah SWT menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi 

Muhammmad SAW untuk menjelaskan segala sesuatu kepada umatnya 

mengenai perintah dan petunjuk yang Allah SWT turunkan. 

 Memilih media pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan 

yang baik. Meski dalam praktek di lapangan kebanyakan guru masih 

menerapkan media yang mereka pikir sudah efektif dalam penyampain 

materi pelajaran, hal ini karena guru merasa sudah akrab dengan media 

tersebut, contohnya media seperti papan tulis dan buku. Media ini dipilih 

karena manurut guru efektif untuk menarik minat dan perhatian peserta 

didik, serta dapat menggambarkan materi lebih baik dari pada dirinya 

sendiri.  

                                                             
10 Diakses dari https://makalah27.wordpress.com/2011/09/26/tafsir-dan-analisa-ayat-ayat-

tentang-media-pendidikan, 30 Januari 2020 Pukul 10.55 WIB 
11 Diakses dari https://risalahmuslim.id/quran/an-nahl/16-89/, 21 Mei 2020 Pukul 12.34 

https://risalahmuslim.id/kamus/kitab
https://makalah27.wordpress.com/2011/09/26/tafsir-dan-analisa-ayat-ayat-tentang-media-pendidikan
https://makalah27.wordpress.com/2011/09/26/tafsir-dan-analisa-ayat-ayat-tentang-media-pendidikan
https://risalahmuslim.id/quran/an-nahl/16-89/
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Pemilihan media yang efektif menurut Heinch dkk dalam Azhar Arsyad 

menganjurkan model tentang perancangan pendayagunaan media 

pembelajaran yang efektif yang dikenal dengan istilah ASSURE” yaitu 

penjabaran dari Analyze learner characteristic, State objective, Select or 

modify media, Utilize, Require learner response, and Evaluate.
12

 Dalam 

model pembelajaran ini merekomendasikan enam kegiatan dasar dalam 

perancangan pembelajaran yang salah satunya adalah Analyze Learner 

Characteristic atau menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran 

sesuai dengan jenjang pendidikan apakah mereka peserta didik sekolah, 

perguruan tinggi, atau yang lainnya. Serta menganalisis karakteristik 

khusus yang mereka miliki diantaranya seperti pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap awal mereka. Dalam pemilihan media yang efektif semestinya 

harus benar-benar media yang telah dievaluasi dengan sebaik-baiknya 

sehingga media tersebut benar-benar layak untuk digunakan.  

Media menurut salah satu ahli yaitu Gerlach dan Ely dalam Azhar 

Arsyad mengatakan bahwa media merupakan manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang mampu membuat peserta didik 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Syarat penggunaan 

media yang efektif dalam pembelajaran harus memiliki kriteria 

diantaranya adalah, dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran, 

disesuaikan dengan kemampuan dan daya nalar peserta didik, dan 

disenangi oleh peserta didik dan guru. Seorang guru juga harus mampu 

                                                             
12 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran : Edisi Revisi. (Jakarta : Raja Wali Pers, 2016), h. 

67-68. 
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memahami pola penggunaan madia yang tepat dalam memilih ataupun 

membuat media yang efektif untuk memperoleh prestasi belajar yang baik.  

Media yang digunakan harus tahan lama, sederhana dan mudah 

dikelola, dan sesuai dengan ruang belajar mengajar.
13

 Dalam mengajar 

seorang guru akan dihadapkan oleh keberagaman karakteristik peserta 

didik, secara psikologis tidak ada peserta didik yang memiliki karakteristik 

yang sama maka di dalam hal ini guru dituntut harus mampu mengajar 

dengan ilmu dan seni. Hal ini maksudnya guru harus memiliki ilmu dan 

kreativitas dalam mengajar, kreativitas guru dapat dilihat dari pemilihan 

media pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran.  

Kreativitas guru dalam menentukan media pembelajaran yang efektif 

seharusnya dipilih dengan melihat perbedaan karakteristik antara peserta 

didik satu dengan peserta didik yang lain, diantaranya dapat  dilihat dari 

segi potensi dan gaya belajar peserta didik. Potensi merupakan bakat dan 

potensi seseorang yang sudah ada sejak lahir. Kebanyakan guru kurang 

mengetahui potensi yang dimiliki setiap peserta didik, tidak hanya guru 

yang tidak mengetahui potensi peserta didik, namun kebanyakan peserta 

didik juga tidak mengetahui potensi yang dimilikinya.  

Karakteristik peserta didik dari segi potensi adalah suatu kemampuan 

dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalam diri seseorang dan 

                                                             
13 Suyanto, Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional : Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

Dan Kualitas Guru di Era Global. (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 109. 
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menunggu untuk diwujudkan dengan nyata dalam kehidupan.
14

 Menurut 

Amstrong terdapat delapan jenis potensi atau kecerdasan yang dimiliki 

oleh manusia yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis-matematik, 

kecerdasan musikal, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan 

interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. 

Kecerdasan atau potensi ini merupakan definisi dari karekteristik yang 

bersifat biologis dan psikologis hal ini dikemukakan oleh Garned pada 

tahun 1999 dalam ABA pradana.
15

 

Gaya belajar peserta didik merupakan kunci dalam mengembangkan 

kinerja saat belajar, dan setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang 

berbeda-beda. Menurut  Bobbi DePorter dan Mike Herbnacki dalam 

bukunya yang berjudul Quantum Learning halaman 110 dan 111 

memaparkan bahwa “Gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana 

ia menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi”.
16

 

Sedangkan Menurut Rita dan Dunn yang merupakan seorang pelopor 

dalam gaya belajar telah menemukan banyak variabel yang mempengaruhi 

cara belajar seseorang dan menyatakan gaya belajar setiap orang 

merupakan kombinasi dari lima kategori yakni faktor fisik, emosional, 

psikologis, sosiologis maupun lingkungan. 

                                                             
14 Slamet Wiyono, Manajemen Potensi Diri, Strategi Jitu Mendongkrak Kesuksesan 

Pribadi dan Organisasi Tanpa Mengorbankan Integritas Moral. (Jakarta : Grasindo, 2008), h. 37. 
15 Magelang, Bintang, and Pradana.h.42 
16 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar 

Siswa. (Yogyakarta : Deepublish, 2017). h. 158. 
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 Menurut James dan Gerden dalam bukunya yang berjudul “Gaya 

Belajar” menjelaskan bahwa “gaya belajar merupakan cara yang kompleks 

di mana para peserta didik menganggap dan merasa paling efektif dan 

efisien dalam memproses, menyimpan, dan menggali kembali apa yang 

telah mereka pelajari”. Dari penjabaran beberapa ahli dapat disimpulkan 

bahwa gaya belajar merupakan cara peserta didik menyerap mengola 

informasi yang menurutnya paling efektif dalam menerima, menyimpan 

dan menggali kembali apa yang telah dipelajari degan mengkombinasikan 

fisik, emosional, psikologis, sosiologis maupun lingkungan belajar. 

Pemilihan media pembelajaran yang digunakan saat kegiatan belajar di 

kelas umumnya masih menggunakan media yang menurut guru cocok 

untuk menyampaikan materi, tanpa memperhitungkan apakah media 

pembelajaran yang digunakan saat di kelas cocok dan efektif digunakan 

dalam menyampaikan suatu materi yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik.  

Kegiatan belajar mengajar mata pelajaran biologi umumnya masih 

banyak menggunakan media yang apa adanya. Terutama dalam 

penyampaian materi struktur dan fungsi tumbuhan, media yang digunakan 

biasanya menggunakan media visual saja. Padahal tidak semua peserta 

didik dengan karekteristik yang berbeda dapat menerima dan memahami 

media visual.  

Karakteristik peserta didik seperti potensi dan gaya belajar, saat ini 

sudah dapat diidentifikasi menggunakan teknologi yang lebih canggih dan 
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memiliki tingkat aurasi yang tinggi tidak lagi menggunakan psikotes 

ataupun wawancara. Teknologi ini dikenal dengan istilah  

Dermatoglyphics yang mencakup tentang Analysis Fingerprint (analisis 

sidak jari). Penelitian ini dikembangkan di Harvard University, 

Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa ada 

hubungan erat antara karakter sidik jari dengan fungsi sistem hormon 

pertumbuhan sel otak manusia (nerve growth factor). Metode ini sudah 

masuk di Indonesia sejak tahun 2010 metode ini mampu memberi akurasi 

lebih tinggi yakni 89%.
17

 

Teknologi tersebut diharapkan mampu menganalisis karakteristik 

peserta didik sehingga dapat lebih mudah menentukan media pembelajaran 

yang sesuai untuk peserta didik khususnya dalam penyampaian materi 

struktur dan fungsi tumbuhan. Dalam beberapa dekade ini perolehan 

prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran biologi khususnya 

materi struktur dan fungsi tumbuhan masih cukup rendah, hal ini terbukti 

dari perolehan data nilai prestasi belajar setelah penggunaan media 

pembelajran yang digunakan guru pada saat kegiatan belajar mengajar. 

Maka untuk mencoba sedikit mengatasi hal tersebut dapat digunakan 

analisis potensi dan gaya belajar peserta didik dengan menggunakan 

teknologi dermatoglypich tentang stuktur sidik jari (analysis fingerprint) 

yang bertujuan agar dapat memilih media yang efektif dalam kegiatan 

                                                             
17

 IMS-Talkshow Deteksi Potensi Lewat Sidik Jari Dengan Mona Ratuliu “ (On-line, 

tersedia di: http://www.youtube.com/OfficialNetNews,  ( 1 Mei 2014). 
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belajar mengajar materi biologi khususnya materi struktur dan fungsi 

tumbuhan agar dapat meningkatkan hasil prestasi belajar peserta didik.  

D. Identifikasi Masalah 

Adapun indentifikasi masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Selama observasi di sekolah guru kerap kurang memeperhatikan dalam 

memilih media pembelajaran akibatnya peroses pembelajaran kurang 

efektif.  

2. Guru tidak menganalisis karakteristik peserta didik sebelum proses 

pembelajaran akibatnya media pembelajaran yang digunakan diduga 

kurang efektif digunakan dalam kegiatan belajar mengajar khususnya 

materi struktur dan fungsi tumbuhan. 

3. Sejauh ini metode-metode yang digunakan untuk melihat karakteristik 

siswa dari segi potensi dan gaya belajar peserta didik diduga kurang 

akurat.  

E. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana profil potensi peserta didik SMP Negeri 36 Bandar 

Lampung, yang dianalisis menggunakan metode teknologi 

dermatoglyphics dengan analisi sidik jari (analysis fingerprint)? 

2. Bagaimana profil gaya belajar peserta didik di SMP Negeri 36 Bandar 

Lampung yang dianalisis menggunakan metode teknologi 

dermatoglyphics dengan analisis sidik jari (analysis fingerprint)? 
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3. Bagaimana menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan 

profil potensi  dan gaya belajar peserta didik ? 

 

F. Fokus Penelitian  

1. Gaya belajar menurut Deporter tahun 1999 halaman 112 mengatakan 

bahwa berdasarkan modalitas, ada peserta didik yang senang belajar 

dengan menggunakan penglihatan, pendengaran atau gerakan. 

Modalitas individu adalah kemampuan mengindera untuk menyerap 

bahan informasi maupun bahan pelajaran. Gaya belajar berdasarkan 

modalitas ini terdiri dari tipe visual, auditorial dan kinestetik.
18

 

2. Potensi menurut Amstrong tahun 2003 dalam Gardner tahun 1985 yaitu 

kecerdasaan logis-matematis, kecerdasan verbal/linguistik, kecerdasaan 

visual-spasial, kecerdasan berirama-musik, kecerdasan jasmaniah-

kinestik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan  

kecerdasaan naturalistik.
19

 

3. Sidik jari menurut menurut Reinhard Hutagaol dalam A. Dewi Ayu 

Veneza, menyatakan bahwa sidik jari merupakan khas setiap manusia, 

yang merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti 

atau dirubah. Selain itu juga dari sidik jari pula seseorang dapat 

                                                             
18 Program Studi and others, ‘Pengaruh Gaya Belajar Dan Sikap Siswa Pada Pelajaran 

Matematika Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika’, 4 (2014).h.188-195 
19 Magelang, Bintang, and Pradana.h.43 
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dikenali. “Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari 

yang sama.”
20

 

4. Tingkat keakuratan fingerprint sekitar 89% hal ini dikatakan oleh 

Fauzul Akmal yang merupakan seorang praktisi pendidikan ia 

menyatakan ini pada salah satu acara distasiun televisi swasta ketika ia 

menjadi narasumber dari fingerprint.
21

 

5. Media pembelajaran menurut Gerlach & Ely adalah menusia, materi, 

atau suatu kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta 

didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.
22

 

6. Struktur dan fungsi tumbuhan SMP kelas VIII semester ganjil dengan 

KI 1, KI 2 dan KI 3 serta dengan Kompetensi Dasar 3.4  

G. Tujuan Dan Manfaat  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Guru 

a. Membantu guru dalam memilih media pembelajaran yang efektif 

untuk peserta didik berdasarkan karakteristik yang dimiliki setiap 

peserta didik. 

b. Mempersingkat waktu guru dalam memilih media pembelajaran yang 

efektif sesuai materi pelajaran berdasarkan ASSURE  

                                                             
20 Universitas Muhammadiyah Pontianak, ‘Pada Hasil Analisa Bakat Fingerprint Pada 

PAUD Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah Pontianak Sri Nugroho Jati , Hariyati 

Agustina , Yuniarti Email : Noenoenk76@yahoo.Com’.h.49 
21 Dengan Mona Ratuliu “(On-line, tersedia di:http://www.youtube.com/OfficialNetNews 

( 1 Mei 2014). 
22  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran : Edisi Revisi, .... h.3. 
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2. Bagi Peserta Didik 

a. Membuat peserta didik lebih terarah memasuki jenjang SMA dalam 

memilih penjurusan dan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan 

yang ada pada dirinya 

3. Bagi Sekolah 

a. Memperkenalkan pada dunia pendidikan fungsi dan manfaat dari 

analysis fingerprint yang dapat membantu sekolah meningkatkan 

mutu lulusan tiap peserta didiknya 

4. Bagi Peneliti 

a. Dapat mengetahui bagaimana cara memilih media yang paling efektif 

yang dapat digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar 

berdasarkan karakteristik peserta didik ditunjuang dari potensi dan 

gaya belajar. 

H. Ruang Lingkup Penelitian  

Agar dapat lebih terarah dan trencana dalam penelitiann ini, maka ruang 

lingkup dari penelitian ini adalah : 

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini menitik beratkaan pada analisis sidik jari (Analysis 

Fingerprint) untuk melihat karakteristik peserta didik dari segi potensi dan 
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gaya belajar peserta didik agar dapat lebih mudah menentukan pemilihan 

media pembelajaran yang efektif saat kegiatan belajar mengajar. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru IPA dan peserta didik SMP kelas VIII 

SMP Negeri 36 Bandar Lampung. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Karakteristik Peserta Didik 

Heinich, dkk pada tahun 1982 dalam Azhar Arsyad mengajukan 

sebuah model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal 

dengan istilah ASSURE, yang merupakan singkatan dari Analyze learner 

characteritic, State objective, Select or modify media, Utilize, Require 

learner response, and Evaluate.
23

  

Analyze learner characteritic letakkan paling awal karena guru 

perlu mengetahui seperti apa karakteristik yang dipilih oleh setiap peserta 

didik, yang merupakan dasar dari pemilhan media pembelajaran serta 

kriteria dari pemilihan media itu sendiri. Dasar dalam pemilihan media 

sangatlah sederhana, yaitu dapat  memenuhi kebutuhan atau mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan atau tidak. Mc. Connel tahun 1974 

dalam Arief dkk, mengatakan bila media itu sesuai pakailah, “ If The 

Medium Fits, Use It!”
24

 

Namun apakah sesederhana itu dalam pemilihan media. Apakah 

setelah penggunaan media yang asal-asalan akan berhasil untuk 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jawabannya adalah 

                                                             
23

  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran : Edisi Revisi, .... h. 67  
24

 Arief S. Sadiman, R. Raharjo, et. al. Media Pendidikan . (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), h.84. 
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tidak, masih banyak prestasi belajar yang tidak sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) dan tentu indikator ataupun tujuan 

pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal.  

Lalu apakah ukuran atau kriteria kesesuaian tersebut. Hal yang 

dapat dijadikan pertimbangkan adalah tujuan intruksional, dan 

karakteristik peserta didik, serta beberapa faktor lain. Sedangakan kriteria 

dalam pemilihan media pembelajaran menurut Ely dalam kuliahnya di 

Fakultas Pascasarjana IKIP mlang tahun 1982 mengatakan bahwa dalam 

pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya. Oleh karena 

itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui faktor-faktor lain seperti 

karakteristik peserta didik, dan beberapa faktor lain harus diperhatikan.  

Karakteristik peserta didik berhubungan dengan aspek-aspek yang 

melekat pada diri peserta didik. Karakteristik peserta didik yang amat 

kompleks tersebut harus juga dijadikan pijakan dasar dalam menentukan 

media pembelajaran yang akan digunakan. Tanpa mempertimbangkan 

karakteristik peserta didik tersebut. Maka penerapan media pembelajaran 

tertentu tidak bisa mencapai hasil belajar secara maksimal.
25

 

Karakteritik peserta didik dalam setiap pendapat dan pandangan 

para ahli selalu ditetapkan di bagian paling awal atau bagian yang kedua. 

Hal ini karena sasaran dari media tersebut adalah peserta didik itu sendiri, 

jadi guru harus paham betul dengan karakteristik setiap peserta didiknya. 
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Karakteritik peserta didik yang dapat dijadikan acuan dalam pemilihan 

media pembelajaran diantaranya dalah potensi peserta didik dan gaya 

belajar. 

Pemetaan gaya belajar dan potensi yang dimiliki peserta didik akan 

memepermudah pemetaan pemilihan media dan sumber belajar yang tepat. 

Hal ini karena dari segi gaya belajar jika terdapat kesesuaian antara gaya 

belajar yang dimiliki peserta didik dengan media yang digunakan akan 

menentukan, motivasi, minat, dan juga memudahkan cara belajar peserta 

didik, sehingga potensi yang dimiliki setiap peserta didik akan 

berkembang dengan optimal, sehingga perolehan baik prestasi belajar 

ataupun hasil belajar akan lebih baik. Karena pada dasrnya terdapat satu 

gaya belajar yang komperhensif mewakili prefensi potensi atau biasa 

disebut dengan  Memletics Learning Styles Inventori.
26

 

1. Potensi Peserta Didik  

a. Pengertian Potensi Peserta Didik  

Potensi bisa diartikan sebagai kemampuan dasar dari seseorang 

yang masih terpendam di dalam yang menunggu untuk diwujudkan 

menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri seseorang tersebut. Potensi 

diri manusia merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia 

yang masih terpendam di dalam dirinya yang menunggu untuk 
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diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan  diri 

manusia.
27

  

Potensi menurut Utami Munandar adalah suatu bakat yang 

masih memerlukan ikhtiar pengembangan dan pelatihan secara serius 

dan sitematis agar dapat terwujud. Sedangkan menurut Asrori 

menyatakan bahwa potensi merupakan kemampuan alamiah untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilam, baik yang bersifat 

umum maupun khusus, yang nantinya akan digunakan untuk 

mencapai prestasi tertentu. Dan dalam mewujudkan prestasi tersebut 

diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi.
28

 

Potensi dalam istilah psikologi merupakan kemampuan yang 

dibawa sejak lahir dan jika diberi kesempatan untuk berkembang 

melalui belajar atau pendidikan akan menjadi kecakapan yang nyata. 

Sejak dini seharusnya orang tua perlu mengetahui potensi yang 

dimiliki oleh anaknya agar dapat memenentukan pendidikan yang 

sesuai dengan potensi anak-anaknya.
29

 

Interprestasi mengenai potensi keahlian yang paling respontif 

(talent) akan mengungkap mengenai potensi bakat seseorang. 

potensi bakat seseorang apat dilihat dari struktur pada lobus-lobus 

cerebral, yang merupakan area sensitivitas dan responsivitasnya. 
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Dalam pembagian potensi terdapat banyak topologi yang dapat 

digunakan, salah satunya adalah teori tentang multiple intelegence 

yang dikemukakan oleh Howard Gardner dimana teori tersebut 

merupakan salah satu teori yang mempermudah dalam memahami 

pembagian area potensi yang dimiliki seseorang.
30

 

b. Jenis-Jenis Potensi Peserta Didik  

Potensi secara utuh merupakan keseluruhan badan atau tubuh 

manusia sebagai suatu sistem yang sempurna, dan paling sempurna 

jika dibandingkan dengan sistem makhluk lainya yang Allah, baik 

itu binatang, jin, malaikat, iblis ataupun setan. jika diidentifikasi 

potensi yang ada pada diri manusia meliputi akal pikir (otak), hati, 

dan alat indera (QS. Al-Hijr ayat 30).  

               

Artinya : “Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-

sama”. 

Tafsir Quraish Shihab : 

“Mereka semua pun sujud tunduk kepada perintah Allah SWT” 

Tafsir Jalalayn : 
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“(Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama) di 

dalam ayat ini terdapat dua taukid, yaitu lafal kulluhum dan lafal 

ajma'uuna”.
31

 

Potensi apapun yang dimiliki oleh manusia masing-masing 

memiliki fungsi ataupun kegunaan dan dapat tumbuh dan 

berkembang baik dengan sendiri-sendiri ataupun juga dapat secara 

beriringan, baik itu disengaja atau secara alami sinkron dengan 

potensi yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia, dan 

semestinya manusia juga perlu mampu mengeksploitasi sebaik-

baiknya dalam kelangsungan kehidupannya. 
32

 

1) Akal Pikir ( Otak ) 

 Para ahli psikologis sepaham bahwasannya otak manusia 

merupakan cikal bakal potensi yang luar biasa dan dahsyat yang 

tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya, dan otak manusia 

dapat diklasifikasikan menjadi dua belahan yaitu belahan kanan 

(otak kanan) dan belahan kiri (otak kiri). Pada setiap belahan 

otak tersebut bertanggung jawab terhadap cara berfikir masing-

masing dan memiliki kemampuan dasar yang berbeda walaupun 

antara kedua belahan tersebut memiliki interaksi. Pada belahan 
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otak kiri bersifat logis, skuensial atau berurutan, rasional (masuk 

akal) dan linier.  

 Belahan otak ini sangat teratur meskipun berdasarkan 

realitanya mampu melakukan penafsiran abstrak maupun 

simbolik, cara berfikirnya sesuai untuk mengerjakan tugas-tugas 

teratur seperti ekspresi verbal, membaca, menulis, asosiasi 

auditorial, menempatkan fakta, fonetik, serta simbolisme. Cara 

bekerja otak kanan memiliki sifat acak, dan tidak teratur intuitif 

serta holistik. Cara berpikirnya sesuai dengan cara-cara untuk 

mengetahui mana yang bersifat nonverbal, seperti misalkan 

perasaan, emosi, dan kesadaran yang berkenaan dengan 

perasaan, memiliki kesadaran spasial, pengenalan bentuk dan 

pola, musik, seni, kepekaan terhadap warna, kreativitas, dan 

visualisasi.  

 Kedua belahan otak ini memiliki artinya penting bagi 

kehidupan manusia. Jika digunakan dengan seimbang maka saat 

belajar akan terasa lebih mudah hal ini karena mereka dapat 

memlih untuk menggunakan bagian otak yang diperlukan.
33

 

2) Hati Yang Paling Halus (Latiful Qolbi) 

Hati diibaratkan cermin yang memiliki fungsi sebagai alat 

yang digunakan untuk melihat apakah seorang wanita cantik itu  
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atau baik ataupun buruk. Hati merupakan tempat untuk 

introspeksi terhadap hal-hal yang baik dan buruk guna 

mengevaluasi apakah perbuatan yang dilakukan itu baik atau 

buruk. Hati merupakan fitrah yang bersih “suci” sehingga 

mampu digunakan sebagai alat ukur atau “radar” untuk 

menafsirkan segala macam  keadaan, situasi dan kejadian.  

Hati bersih dan suci mampu merasakan sifat-sifat Allah, 

seperti kasih sayang, cinta, simpati keindahan, kebaikan, 

pengayoman, dll. Hati merupakan tempat bersemayam rasa yang 

mencerminkan sifat dari asmaul husna. Hati manusia memiliki 

kaitan erat dengan jiwa, hati dan jiwa tidak bisa dipisahkan lagi, 

mereka menyatu dan memberikan potensi untuk manusia seperti 

kecerdasan emosional dan spiritual. Jiwa manusia merupakan 

tempat bersemayamnya sifat-sifat manusia seperti motivasi, 

kemauan atu keinginan, semangat, antusias, keberanian, 

ketakutan, rasa malu, aktif, proaktif, dll, serta mampu membuat 

mausia menuju apa yang akan ia gapai. Kekuatan jiwa ini 

mampu mengalahkan IQ (kecerdasan intelijen) dalam meraih 

suatu prestasi hidup.
34
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3) Indera  

Secara umum manusia mamiliki lima panca indera yang 

masing-masing alat indera memiliki potensinya masing-masing 

dan menunggu untuk dikembangkan, misalkan mata, mata 

merupakan alat indera yang yang dapat dikembangkan 

potensinya untuk melihat dan mengamati serta meneliti gejala-

gejala alam, sehingga mampu melahirkan ilmu-ilmu alam, 

ataupun dapat dikembangkan dengan mengamati objek lain 

sehingga memunculkan ilmu-ilmu baru. Contoh lainnya seperti 

indera pendengaran atau telinga, yang berfungsi sebagai alat 

untuk mendengarkan informasi-informasi baru ilmu dll.
35

 

Sedangkan menurut Amstrong tahun 2003 yang dikutip dari 

Gardner tahun 1985 dan Howard Gardner  multiple intelegence 

dan teori inilah yang dijadikan peneliti dalam penelitain. 

multiple intelegence dibagi menjadi 8 yaitu : 

a) Kecerdasan Linguistik  

Merupakan kemampuan seseorang yang pandai 

memadukan kata-kata. Kecerdasan ini berhubungan dengan 

penggunaan bahasa yang baik secara lisan atau bahasa verbal 

dalam menyampaikan gagasan, baik dengan membaca, 

menulis, maupun berbicara, dan secara tulisan meliputi 
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kemampuan penguasaan bahasa yang bersifat fonologis, 

semantis, sintaksis, dan pragmatis. Orang dengan bakat 

seperti ini juga memiliki keterampilan berdebat karena 

mampu menganalisis sesuatu hanya dengan mendengar 

melalui unsur permainan semantik kata.  

b) Kecerdasan Logis Matematis  

Merupakan seseorang yang dalam penggunaan angka, 

mengemukakan alasan, serta pemahaman logis terhadap 

operasi matematis, hipotesis, dan juga proposisi. Seseorang 

dengan bakat ini biasanya memiliki kekuatan dalam 

persoalan analisis dan logika, seperti menguraikan soal-soal 

hitungan dasar logika. Seseorang dengan kemampuan seperti 

ini memiliki kemampuan untuk menafsirkan soal-soal yang 

bermuatan unsur perhitungan untuk diuraikan serta 

menyelesaikannya. Seseorang dengan kemampuan seperti ini 

dapat memecahkan masalah dengan tidak hanya satu solusi 

namun juga memiliki alternatif yang banyak dalam proses 

berpikirnya.
36

 

c) Kecerdasan Musikal 

Merupakan kemampuan seseorang yang memiliki 

kecerdasan ini memiliki kepekaan dalam menyerap bunyi-
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bunyian menjadi unsur irama yang mengandung nada tertentu 

dalam bentuk melodi atau irama. Ia juga mampu mencerna 

nada-nada sumbang yang tidak sesuai dengan tempo dan 

irama lagu. Selain itu seseorang dengan kemapuan ini juga 

mudah belajar memainkan alat musik dan jika kemampuan 

ini diasah, sens-nya didalam bermain musik akan semakin 

tajam.
37

 

d) Kecerdasan Visual Spasial 

Merupakan kemampuan seseorang dengan ketajaman 

untuk memonitori celah dalam pengamatan yang 

membuatnya mahir dalam menciptakan kepiawaian 

berimajiansi dengan merefleksikan atau merekontruksikan 

gambaran mental yang hidup, mampu menciptakan ide-ide 

imajinatif dalam menghasilkan karya. Kecerdasan visual 

spasial mampu membantu peserta didik dalam memahai 

prospek dimensi, dan juga pembelajaran yang bersifat konsep 

abstrak. Dan juga mampu memvisualisasikan gambar-gambar 

serta bentuk, warna-warna yang akan diolah dalam 

pikirannya manjadi visual yang lebih nyata, karena seseorang 

dengan kecerdasan ini akan sangat menikmati kegiatan secara 
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visual sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi 

pembelajaran dengan benda-benda visual.
38

 

e) Kecerdasan Body Kinestetik  

Merupakan seseorang dengan kemampuan motorik 

kasar atau motorik halus. Seseorang dengan kemapuan 

motorik kasar biasanya mempunyai keperluan akan ruang 

gerak yang besar. Seseorang dengan kemampuan ini lebih 

cekatan dan tangkas dalam mengkoordinasikan gerakan otot 

seperti berlari, melompat, atau mempraktekan keterampilan 

fisik. Sementara seseorang dengan keterampilan motorik 

halus lebih menekankan terhadap kepekaan yang bersifat 

sentuhan dan perabaan, seperti contohnya adalah pekerjaan 

membuat miniatur dari replika bentuk aslinya. 

f) Kecerdasan Interpersonal  

Merupakan seseorang dengan bakat kepekaan dalam 

memedulikan urgensi orang lain, mencermati perbedaan 

antara satu individu dengan individu lainnya, mudah menjalin 

kerja sama, serta juga mampu mengembangkan empati 

terhadap kesulitan orang lain. Memiliki potensi tinggi pada 

jenis kecerdasan ini mempermudahkan seseorang untuk 
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berinteraksi dengan beragam orang yang dengan beragam 

macam latar belakang berbeda. 

g) Kecerdasan Intrapersonal  

Merupakan kemampuan seseorang dengan bakat 

inherent (inttrinsik) untuk melakukan intropeksi diri sebagai 

rangka memahami ide, alur perasaan, dan tujuan pribadi. 

Seseorang yang unggul dalal potensi kecerdasan ini akan 

membantu seseorang berinteraksi dengan dirinya sendiri yang 

akhirnya akan terbentuk pemahaman tentang tujuan hidupnya 

hal ini yang nantinya dapat mengontrol arah dan 

mengarahkan dirinya sendiri. 

h) Kecerdasan Naturalis 

 Merupakan seseorang dengan kemampuan yang 

memiliki tingkat sensitivitas untuk melakukan riset terhadap 

keadaan alam sekitar, flora dan fauna, secara mendetail. 

Seseorang dengan kemampuan ini memiliki ketertarikan 

dengan alam serta mampu membaca segala fenomena alam 

berdasarkan gejala-gejala yang diamatai secara visual
39,40

 . 

seseorang dengan jenis kemampuan inijuga memiliki 
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keahlian dalam bidang mengenali dan mengklasifikasikan 

dalam takson-takson baik flora ataupun fauna di alam 

sekitar.
41

 

2. Gaya Belajar  

a. Pengertian Gaya Belajar 

Pada dasarnya setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-

beda ketika sedang belajar, dan umumnya gaya belajar yang dipakai 

seseorang tersebut merupakan gaya belajar yang mereka senangi. 

Gaya belajar peserta didik merupakan kunci untuk mengembangkan 

kinerja dalam belajar. Hal ini perlu diketahui guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran kepada semua peserta didik 

sehingga hasil belajar akan lebih efektif.  

Setiap model-model belajar seseorang ditentukan pada pendapat 

bahwa karakteristik tertentu pada gaya bersifat biologis dan yang 

lainnya berkembang secara sosiologis yang diakibatkan oleh 

lingkungan. Gaya belajar sudah banyak didefinisikan oleh para ahli. 

Ahli-ahli yang mendefinisikan gaya belajar diantaranya adalah Gulf 

& Garger pada tahun 1985 yang mengartikan gaya belajar sebagai  

cara seseorang dalam mengolah informasi.
42

 Sedangkan menurut 

Bobbi DePorter dan Mike Hernacki dalam bukunya Quantum 
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Learning di halaman 110-111 memaparkan bahwa gaya belajar 

adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian 

mengatur serta mengolah informasi. 
43

 

Ahli lain seperti James dan Gardner dalam bukunya “Gaya 

Belajar” halaman 42 menyatakan bahwa gaya belajar adalah cara 

yang kompleks di mana peserta didik menangkap dan merasa paling 

efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan dan memanggil 

kembali apa yang telah mereka pelajari.
44

 Hasil penelitian Friedman 

& Alley tahun 1948 menyatakan bahwa terdapat enam prinsip gaya 

belajar dalam gaya belajar, untuk mengembangkan keenam prinsip 

tersebut mereka melakukan pengkajian dalam sejumlah literatur 

yang menelaah lebih dari tiga puluh instrumen yang divergen dalam 

gaya belajar, keenam prinsip tersebut adalah : 

1) Gaya yang disukai oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar 

ataupun gaya yang lebih disukai oleh peserta didik untuk belajar 

dapat diidentifikasi. Identifikasi terhadap berbagi jenis gaya 

belajar tersebut mampu memberikan indikasi yang difinit 

mengenai cara seseorang belajar, guru akan lebih paham 

bagaimana membantu suatu gaya belajar peserta didik untuk 
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menguasai informasi, karena belajar dengan peserta didik lain 

dengan pendekatan yang sangat berbeda mungkin akan lebih sulit.  

2) Guru dituntut hati-hati agar tidak melebihi dari batasan ketika 

mengajar dengan gaya belajar yang dipilih peserta didik. Guru 

seharusnya menyadari bahwa dengan mereka lebih senang 

pembelajaran menggunakan cara tertentu, namun bukan berarti 

bahwa orang lain mampu atau mau belajar menggunakan cara 

yang sama. Akan jauh lebih gampang bagi guru untuk mengubah 

pendekatan mengajarnya dari pada peserta didik yang harus 

mengadaptasi gaya guru.  

3) Guru akan sangat membatu, jika guru membatu peserta didik 

untuk mengidentifikasi dan belajar menggunakan gaya belajar 

yang mereka pilih. Menyadarkan peserta didik dengan pilihan 

gaya belajarnya sendiri menyebabkan suatu pemahaman terhadap 

pendekatan belajar mengajar manakah yang paling baik untuk 

mereka. Selain itu, timbulnya kesadaran tentang pilihan gaya 

belajarnya sendiri akan membuat peserta didik kritis terhadap 

fakta bahwa apapun gaya yang paling nyaman bagi mereka belum 

tentu merupakan pendekatan yang paling baik untuk orang lain.
45

 

4) Peserta didik seharusnya mendapatkan kesempatan untuk dapat 

belajar menggunakan gaya belajar yang mereka pilih. Guru dapat 

menyediakan sarana atau media yang dapat dipakai oleh setiap 
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peserta didik untuk belajar. Seperti misalkan peserta didik visual, 

harus diberikan media berupa simualasi komputer, film, dan video 

untuk belajar bukan dengan memaksanya untuk membaca buku. 

Peserta didik dengan pemikir konkret dan pemikir abstrak perlu 

menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri mereka. 

Pemikir konkret memerlukan fakta, dan pemikir abstrak 

memerlukan teori.  

5) Peserta didik harus didorong untuk dapat memvariasikan pilihan 

gaya mereka. Saat ini, peserta didik sering dihadapkan pada 

situasi belajar dimana satu pendekatan terhadap pembelajaran 

tidak akan mencukupi jika mereka ingin mencapai penuh potensi 

diri mereka. Jika tanpa dorongan dari guru, maka secara otomatis 

peserta didik cenderung menggunakan gaya belajar pilihan 

mereka. Semakin sering peserta didik diajarkan dengan metode 

belajar yang berlainan, semakin kurang membuat stres metode 

tersebut dalam situasi belajar diwaktu mendatang. 

6) Guru mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang spesifik 

guna memperkuat setiap modalitas atau gaya belajar. Guru harus 

tanggap degan berbagai jenis metode dan materi yang tersedia 

untuk mengatasi dan memperbanyak ragam gaya belajar. Agar 

bisa efektif, strategi pendidikan harus disesuaikan dengan 

beragam gaya belajar peserta didik, karena penggunan pendekatan 



 

 

yang terbatas akan secara selektif dapat mengecualikan banyak 

peserta didik.
46

 

b. Jenis-Jenis Gaya Belajar 

Gaya belajar terbagi menjadi tiga yaitu visual, auditor dan 

kinestetik. Setiap peserta didik menggunakan ketiga gaya ini pada 

tahapan tertentu, akan tetapi salah satu dari ketiganya cenderung lebih 

menonjol. Adanya perbedaan tersebut guru harus mampu 

mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat 

tercapai secara maksimal.
47

 

David Klob yang merupakan seorang ahli psikologi membagi 

gaya belajar menjadi empat jenis, yaitu pengalaman nyata (concrete 

experience), konseptualisasi abstrak (abstract conceptualization), 

pengamatan reflektif (revlektive observation), dan eksperimen aktif 

(active experimentation). Keempat jenis gaya belajar ini 

menghasilkan empat gaya belajar baru karena biasanya orang tidak 

didominasi oleh satu jenis gaya belajar tepi merupakan kombinasi 

dari dua jenis gaya belajar, yang kemudian gaya belajar ini 

dinamakan gaya belajar diverger (diverging-CE/RO), assimilator 

(assimilating-AC/RO), konverger (converging-AC/AE) dan 
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akomodator (acommodating-CE/AC)
48

. David klob juga 

memaparkan bahwa kecenderungan atau orientasi seseorang dalam 

proses belajarnya di pengaruhi empat model belajar yaitu feeling, 

thingking, wacthing, dan doing.
49

 

Penelitian skripsi ini peneliti menggunakan acuan gaya belajar 

yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu auditori, visual, dan kinestetik. 

1) Gaya Belajar Visual  

 Seseorang yang mempunyai jenis gaya belajar visual akan 

lebih menyukai pembelajaran menyedot perhatian indra 

penglihatan. Mereka akan lebih mudah untuk mengingat sesuatu 

dengan melihat, lebih menyukai kegiatan membaca, lebih mudah 

menangkap pelajaran lewat materi bergambar, serta memiliki 

kepekaan kuat terhadap warna. Selain itu, seseorang dengan gaya 

belajar seperti ini biasanya akan melihat lebih dulu orang lain 

melakukannya, baru kemudian dia sendiri yang akan bertindak. 

Selain itu seseorang dengan gaya belajar visual bisa tetap duduk 

dengan tenang ketika belajar ditengah keadaan yang bising dan 

ramai tanpa terganggu, serta lebih menyukai dan tertarik terhaap 

gambar, seni lukis, dan seni pahat  dibandingkan dengan seni 
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musik. Ia juga lebih mudah belajar dengan cara melihat gerakan, 

dan bibir guru yang sedang menjelakan materi.  

 Seseorang dengan kemampuan visual akan menitik 

beratkan pada ketajaman pengelihatan. Dimana bukti-bukti yang 

nyata harus diperlihatkan terlebih dahulu agar ia paham. Gaya 

belajar visual mengandalkan pada pengelihatan atau melihat 

terlebih dahulu bukti yang ada baru ia mempercayainya.  

 Terdapat beberapa karakteristik khas yang dimiliki oleh 

peserta didik dengan gaya belajar visual yaitu : 

a) Kebutuhan terhadap melihat sesuatu secara visual agar dapat 

memahami 

b) Memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna-warna 

c) Memiliki pemahaman yang cukup terhadap artistik 

d) Memiliki kesulitan jika berdialog secara langsung 

e) Terlalu reaktif terhadap suara 

f) Sulit mengikuti anjuran secara lisan dan sering salah 

meginterpretasikan kata atau ucapan.
50

 

2) Gaya Belajar Auditory  

 Seseorang dengan tipe pembelajaran auditory cenderung 

menyukai kegiatan belajar mengajar menggunakan indra 
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pendengaran, ia akan mudah mengingat apa yang didengar dan 

didiskusikan. Seseorang dengan tipe ini lebih suka mendengarkan 

serta lebih suka menulis kembali sesuatu, senang membaca 

dengan suara keras, pandai bercerita, dapat mengulangi apa yang 

didengarnya, baik nada, irama, lebih suka humor lisan dari pada 

membaca buku, senang berdiskusi dan senang menjelaskan 

panjang lebar, serta mudah mempelajari bahasa asing. 

 Seseorang dengan gaya belajar auditori mengandalkan pada 

pendengaranuntuk dapat memahami dan mengingat sesuatu. Gaya 

belajar auditori menempatkan pendengaran sebagai alat utama 

untuk menyerap informasi dan pengetahuan. Yang artinya 

seorang peserta didik dengan gaya belajar auditori harus 

mendengar, baru ia bisa mengingat dan memahami informasi. 

 Karakteristik yang dimiliki seseorang dengan gaya belajar 

auditori diantaranya adalah : 

a) Semua informasi hanya dapat diserap melalui pendengaran 

b) Memiliki kesulitan menyerap informasi dalam bentuk tulisan 

secara langsung 

c) Memiliki kesulitan menulis ataupun membaca.
51

 

3) Gaya Belajar Kinestetik 
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Seseorang dengan tipe gaya belajar kinestetik lebih cenderung 

menyukai pembelajaran menggunakan indra perabaan dengan 

kegiatan aktivitas. Dia akan menyukai aktivitas menyentuh semua 

objek yang dijumpai dan merasa puas mengerjakan segala sesuatu 

yang membuat tangannya untuk tangkas bergerak. Selain itu dia 

akan menggunakan objek nyata yang dijadikan fasilitas belajar 

serta banyak melakukan gerak fisik serta memiliki sinkroniasi 

tubuh yang baik. Mampu menghafalkan sesuatu dengan cara 

melihat langsung kemudian menerapkannya melalui praktik 

secara langsung atau menggunakan alat peraga, unggul dalam 

pelajaran olahraga serta menyukai kemahiran tangan. 
52

 

 Gaya belajar kinestetik mengharuskan seseorang yang 

bersangkutan untuk menyentuh sesuatu yang akan memberikan 

informasi atau pengetahuan yang dapat ia ingat. Tidak semua 

orang mampu melakukan gaya belajar seperti ini, karakteristik 

yang khas yang dimiliki oleh seseorang dengan gaya belajar 

seperti ini adalah menempatkan tangan sebagai alat dalam 

rekognisi informasi utama agar dapat terus mengingatnya, hanya 

dengan kegiatan menggenggam peserta didik dengan gaya belajar 
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seperti ini mampu menyerap informasi tanpa harus membaca 

penjelasannya.
53

 

B. Analisis Kerakteritik Peserta Didik Melalui Fingerprint 

(Dermatoglycphics)  

1. Pengertian Fingerprint Atau Sidik Jari  

Menurut Aristoteles “tangan adalah salah satu bagian anggota tubuh, 

ia adalah alat yang sangat vital untuk mengungkap kemampuan dan bakat 

tersembunyi seseorang mewakili seluruh kemampuan tubuhnya”
54

. 

Pernyataan Aristoteles tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tangan 

merupakan angguta tubuh yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena tangan memiliki banyak fungsi yang mewakili anggota tubuh 

lainnya. Seperti salah satu contohnya adalah sidik jari (fingerprint).  

Sidik jari merupakan struktur genetik dalam bentuk rangka yang 

sangat detail dan tanda yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat 

dihapus atau diubah. 
55

 Sidik jari adalah gambaran yang menunjuka alur-

alur pada ujung jari manusia. Gambaran ini bisa didapat dengan cara 

menyentuhkan ujung jari pada tinta atau zat warna lainnya, kemudian 

ditempelkan pada kertas atau media lain yang dapat mencetak gambar. 
56
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Semenjak bayi masih dalam usia 13-24 minggu di dalam kandungan, 

terjadi proses pertumbuhan pola atau tonjolan pada bagian ujung jari yang 

satu irama dengan proses pertumbuhan sel otak yang semakin lama 

membentuk struktur otak seseorang. Perbedaan dominasi otak pada setiap 

orang akan berimbas pada perbedaan fungsi kognitif untuk berfikir dan 

fungsi emosi untuk merasa. Hal ini bersifat unik dan berbeda pada setiap 

orang.  

Anak kembar sekalipun juga akan mempunyai variasi-variasi khusus 

karena pada dasarnya mereka juga diciptakan dengan struktur otak yang 

berbeda pula. Perbedaan dominasi otak ini juga memiliki imbas pada 

perbedaan bakat yang merupakan bawaan sejak lahir. Artinya bakat adalah 

kemampuan yang dibawa sejak lahir dan terikat pada struktur otak 

seseorang.
57

 

Penelitian tentang sidik jari sudah dilakukan sejak dahulu, yang 

kemudian berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut dengan 

ilmu dermatoglyphics, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pola-pola atau 

guratan pada kulit (sidik jari) di bagian telapak, tangan, dan kaki. 

Dermatoglyphics, berasal dari kata “derm” berarti kulit, dan “glyph” berarti 

ukiran. Sidik jari memiliki keunikan karakteristik hal ini membuat para 

ilmuan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap siik jari, adapun 

keunikan karakteristik sidik jari adalah : 
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a. Sidik jari bersifat spesifik atau khusus pada setiap orang. Tidak akan ada 

pola sidik jari yang sama antara satu individu dengan individu yang 

lainnya, bahkan pada anak kembar identik sekalipun. Kemungkinan 

kesamaan pola sidik jari yaitu 1:64.000.000.000. 

b. Sidik jari bersifat persisten, dan tidak akan berubah sepanjang hayat. 

Sejak lahir, remaja, dewasa, tua, hingga akhir hayat, pola sidik jari 

seseorang bersifat permanen. 

c. Pola sidik jari relatif mudah untuk diklasifikasikan. Walaupun sidik jari 

bersifat khas, tetapi bentuknya tidak acak. Dalam satu sidik jari, terdapat 

pola-pola yang dapat diklasifikasikan untuk berbagai keperluan. 

Berdasarkan struktur pola sidik jari memiliki sifat yang unik itulah 

mengapa sidik jari dapat diklasifikasikan. 
58

 

Keunikan dari sidik jari memunculkan banyak pertanyaan tentang fungsi 

dan maknanya. Penelitian riset tantang ilmu dermatoglyphics ini banyak 

menguak kaitan pola sidik jari dengan antardisiplin berbagai bidang ilmu, 

khususnya ilmu medis, psikologi, dan antropologi.
59

 

Pola pada sidik jari ini dipengaruhi oleh faktor DNA seseorang, dan 

bersifat hereditas atau diturunkan dari orang tuanya. Yang luar biasa lagi 

pembentukan pola sidik jari ini terbentuk pada saat janin didalam 

kandungan yang berpautan dengan pembentukan struktur otak. 

Pembentukan seluruh organ ketika janin didalam kandungan sangat 
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ditentukan dan memiliki signifikansi erat dengan pertama kali proses 

pembentukan otak.  

Pengkarakteran pola sidik jari ini akan sangat berpautan dengan 

berkembangnya sel-sel saraf pada otak. Tahun 1986, Dr. Rita Levi 

Montalcini dan Dr. Stanley Cohen melakukan penelitian tentang kolerasi 

antara NGF (never growth factor) dan EGF (Epidermal Growth Factor). 

Invensi pada penelitian ini yaitu ditemukannya kolerasi antara pola garis-

garis epidermal kulit dengan hormon sistem pertumbuhan sel saraf pada 

otak. Sebagaimana yang telah ditemukan, sistem saraf terbagi menjadi dua, 

yaitu saraf pusat dan saraf perifer. Pada sistem saraf pusat terhubung dengan 

otak dan sumsum tulang belakang.
60,61 

1) Jenis-Jenis Pola Sidik Jari 

Pola sidik jari bersifat unik antara satu sama lain, namun pada 

dasarnya pola sidik jari dikelompokan ke dalam tiga tipe pola yaitu arch, 

loop, dan whord hal ini dinyatakan oleh Juheri tahun 2015.
62

 Untuk 

mengetahui pola suatu sidik jari, analisis polanya berdasarkan bentuk-

bentuk pokok sidik jari, antara lain terdiri dari : 
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a) Arch (Busur) 

Merupakan bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya 

datang dari satu sisi lukisan dengan bergelombang naik ditengah-

tengah dan tidak memiliki delta, terbagi 2:  Plain arch (busur rata) 

dengan pola sedikit lekukan naik ditengah. Tanted arch (tiang busur) 

terdapat garis tegak (upthrust) atau sudut (angle) atau dua atau tiga 

ketentuan loop. 

b) Loop (Sangkutan) 

Merupakan karakter dari sidik jari di mana satu garis atau lebih 

yeng muncul dari satu sisi lukisan yang mempunyai sebuah delta 

sebuah core. terdapat dua jenis loop : ulnar loop, terdapat garis 

mengikuti pokok pola dari sisi yang sejajar dengan kelingking radial 

loop, terdapat garis mengikuti pokok pola dari sisi yang sejajar dengan 

ibu jari.
63

 

c) Whorl (Lingkaran)  

Meruapakan bentuk pokok pola sidik jari yang memiliki 2 delta 

dan sedikitnya terdapat satu garis melingkar di dalam pattern area, 

berjalan didepan kedua delta, terurai menjadi 4 yaitu : 

1) Plain whorl yang merupakan kurva ridge menyentuh garis yang 

dibentuk dengan menghubungkan 2 delta.  
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2) Central poket loop whorl merupakan kurva ridge tidak 

menyentuh garis yang dibentuk dengan menghubungkan 2 delta.  

3) Whorl double loop whorl merupakan tipe loop yang dibentuk 

dari dua loop dalam satu pola. 

4) Accidental whorl merupakan tipe loop yang mengandung dua 

atau lebih pola sidik jari (tidak termasuk arch).
64

 

2. Analisis Sidik Jari  

Dari hasil riset studi empiris dan data-data statistika berkaitan dengan 

pola sidik jari, kita juga akan melihat bagaimana struktur sidik jari tersebut 

membentuk pola-pola tertentu. Pola-pola tersebut dapat menjadi pijakan 

dalam menginterpresentasikan sistem kerja otak melalui aspek perhitungan 

biometric dan penginterprestasian. Dengan demikian lahirlah sebuah metode 

yaitu metode analisis sidik jari.  

a. Metode Biometrika Sistem Komputerisasi  

Penggunaan sistem komputerisasi biometric lebih berorientasi pada 

kemudahan dan akurasi strukturisasi sidik jari. Namun bukan berarti 

penafsiran secara manual tanpa menggunakan komputer tidak dapat 

dilangsungkan. Hanya saja jika tidak menggunakan komputer proses 

pengerjaannya akan lebih rumit dan lebih sulit. Aplikasi komputer 

biometric sudah banyak dipergunakan namun hanya untuk keperluan-

keperluan tertentu seperti absensi. Namun dalam analisis sidik jari ini 
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memiliki tujuan sangat berbeda. Pada absensi yang dicari adalah pola-

pola perbedan pada struktur gambar  fingerprint tersebut, sedangkan pada 

analisis sidik jari (fingerprint) bertujuan untuk identifikasi dengan 

mencari pola-pola kesamaan disetiap sidik jari.
65

 

Metode analisis sidik jari (fingerprint) pada hardware 

menggunakan alat scanner khusus fingerprint. Akan tetapi, tidak semua 

alat scanner dapat digunakan, hanya yang memiliki tingkat spesifikasi 

dan resolusi tinggi dan tingakt sensivitas yang baik yang dapat 

digunakan. Layar pemindahan juga harus memadai agar keseluruahan 

area sidik jari dapat terekam (capture). Sub-metode biometrika lebih 

memfokuskan pada bagaimana proses pemindaian (scan) sidik jari mulai 

proses penyimpanannya sampai proses ekstrasi dan strukturisasi pola-

pola sidik jari.  

Perhitungan biometrik hasil capture image sidik jari, langkah 

pertama yang mesti dilakukan adalah mengekstrasi gambar berdasarkan 

pola-pola struktur sidik jari tersebut. Dalam proses pengekstrasian ini, 

sidik jari dikelompokkan berdasarkan struktur-struktur tersebut sebagai 

berikut : 
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Gambar 1.1 Pola-Pola Struktur Sidik Jari Manusia
66

 

 

1) Ridge lines, merupakan garis sentral dalam struktur sidik jari. 

Garis-garis ini diinterpresentasikan bersangkutan dengan struktur 

syaraf di bagian otak.
67

 

2) Ridge ending, merupakan titik-titik akhir dari sebuah garis utama, 

merepresentasikan bahwa garis tersebut merupakan integrutas pola 

yang dihitung sebagai sebuah garis. Berperan membantu sistem 

aplikasi komputer mengidentifikasi presensi garis. 

3) Bifurcation, merupakan percabangan baru dari sebuah garis yang 

menghasilkan garis baru. Pengidentifikasian bifurkasi mendukung 

sistem aplikasi komputer mendefinisikan berapa banyak 
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percabangan garis baru yang terbentuk sehingga dapat dijadikan 

dasar perhitungan intensitas pattern area. 

4) Crossover, merupakan persilangan garis (ridges)  dari dua garis.  

5) Island, merupakan pola yang terdiri dari titik (dot) atau garis 

pendek yang tidak dikategorikan menjadi garis (ridge), akan tetapi 

tetap diinterpresentasikan dalam hubungan dengan perhitungan 

intensitas pattern area. 

6) Pore, adalah suatu pola titik (dot) dan merupakan kebalikan dari 

Island, yaitu berupa area kosong yang ada didalam garis. 

7) Dleta, merupakan suatu area berupa titik pertemuan dari tiga alur 

garis pada sidik jari. Diinterpresentasikan bahwa dengan adanya 

presensi titik delta berarti terdapat suatu interpretasi di pattern 

area. 

8) Core,  meupakan suatu titik pusaran pokok dari alur-alur yang 

terbentuk dari garis-garis sidik jari.  

 Pengekstrasian struktur pola sidik jari ini tidak bisa digunakan secara 

langsung dalam proses analisis sidik jari untuk mengetahui gaya bekerja 

otak. Struktur tersebut merupakan tahap dasar guna membantu sistem 

aplikasi komputer mengimplementasikan perhitungan di pattern area 

agar didapatkan data yang lebih akurat. 
68
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b. Metode Klasifikasi Area Struktur Otak Berdasarkan Ilmu 

Neuroscience 

Berdasarkan metode pengklasifikasian area struktur otak 

berdasarkan ilmu neuroscince, merupakan metode analisis sidik jari 

(fingerprint) yang bertujuan memetakan struktur sidik jari (fingerprint) 

yang terhubung dengan area di bagian otak. Ahli-ahli menyebut 

neuroscience menggunakan istilah “hutan otak”. Istilah ini memaparkan 

kompleksnya hubungan yang rumit antara struktur otak di triune brain, 

dominasi belahan otak kanan dan otak kiri di brain hemisphere, serta 

fungsi-fungsi bagian otak pada cerebral lobes.  

1) Triune Brain 

Meliputi bagian otak depan, otak tengah, dan otak belakang. 

Pembagian otak ini berlandaskan teori triune brain yang 

dikemukakan oleh Paul D. Mc. Lean yang menyatakan bahwa 

manusia terdiri dari tiga tahap evolusi, yaitu evolusi sistem batang 

otak (brain stem), evolusi sistem limbic, dan evolusi sistem 

neocortex. Ketiga sistem otak tersebut mempunyai spesifikasi dan 

sistem kerja yang berbeda dalam mempengaruhi perilaku seseorang 

namun saling berkaitan satu dengan yang lain.  

2)  Sistem Batang Otak (Brain Stem) 

Merupakan struktur otak belakang, yang merupakan sistem otak 

yang berkembang sebagai pangkal pada struktur otak manusia. 



 

 

Batang otak berfungsi mengoperasikan sirkulasi fungsi-fungsi 

vegetatif dalam tubuh yang berfungsi mempertahankan 

keberlangsungan hidup tubuh, seperti mengatur aliran darah, dan 

denyut jantung. Sistem otak bagian ini memberikan respon dalam 

konteks berpikir yang lugas, dan cenderung bersifat implusif 

dengan naluri tinggi yang berfugsi sebagai basic instinct.  

Pola dasar sidik jari yang mencatat sistem otak ini tterpaut pada 

pattern (pola) sidik jari tipe arches yang merupakan tipe sidik jari 

paling sederhana tanpa adanya delta.  

3)  Sistem Limbic  

Menempati struktur otak bagian tengah, dan merupakan 

perkembangan berkelanjutan dari batang otak yang memiliki fungsi 

sebagai pengaturan pusat emosi. Sistem limbic juga disebut sebagai 

sistem mamalian brain hal ini karena struktur otak memiliki 

kesamaan dengan strukur otak pada mamalia. Dalam sistem limbic 

beroperasi ke arah pemenuhan cara memanfaatkan kemampuan 

emosi untuk proses bersosialisasi dengan lingkungan termasuk 

bagaimana cara diri tampil di lingkungan, memahami dan 

mengontrol diri.  

Pola dasar yang mendokumentasikan sistem otak limbic terkait 

dengan bentuk pattern (pola) sidik jari tipe loops yang memiliki 

ciri khas yaitu memiliki titik delta (triradius). 



 

 

4)  Sistem Neo-Cortex  

Menempati struktur otak bagian depan, dan merupakan evolusi 

paling akhir pada struktur otak. Struktur otak ini hanya ditemukan 

pada manusia sehingga disebut dengan human brain. Selain itu 

struktur otak ini juga merupakan tempat penataan fungsi-fungsi 

proses berfikir yang memberikan kemampuan dalam 

mengintropeksi diri, kreativitas, kemampuan yang teratur serta 

kearifan berfikir. 

Sistem Neo-Cortex ini dinamis kearah pemenuhan tujuan atau 

sasaran yang sudah disertai dorongan untuk mencapai tujuan. Pola 

dasar sidik jari yang mengidentifikasi sistem otak ini terkait dengan 

pattern (pola) sidik jari tipe whorls yang merupakan pola dengan 

ciri khusus terdapat dua titik delta (triradius). Dalam proses 

kerjanya sistem brain stem, limbic, dan neo-cortex tidak dapat 

dipisahkan dan saling mempengaruhi perilaku seseorang, dan 

ketiga sistem ini  dapat bekerja secara bersamaan.  

5)  Brain Hemisphere  

Roger W. Soerry berpendapat bahwasannya otak terbagi 

menjadi dua belahan (hemisphere) yaitu belahan kanan dan kiri. 

Belahan otak kiri berfungsi mengkoordinasikan seluruh bagian 



 

 

organ tubuh sebelah kanan, sedangkan bagian belahan otak kanan 

berfungsi mengkoordinasikan bagian belahan tubuh sebelah kiri. 
69

 

Metode sidik jari dapat mengungkap hal-hal seperti berikut : 

Gambar 1.2 Belahan Otak Kanan Dan Otak Kiri Manusia
70

 

 

 

 

 

 

Belahan otak kiri memiliki pola kerja otak yang objektif, 

faktual, logis, rasional, dan terencana. Oleh karena itu kegiatan 

seperti membaca, menulis, matematika, sains terkait dengan cara 

kerja otak kiri. Sedangkan pada belahan otak kanan memiliki pola 

yang subjektif, holistik, imajinatif, kreatif, fleksibel, atau 

nonstruktural. Maka kegiatan seperti seni, musik, melukis, menari, 

dan olah rasa terkait dengan cara kerja otak belahan kanan. 

Sidik jari di tangan kanan berhubungan dengan cara kerja otak 

kiri. Dan sidik jari di tangan kiri berhubungan dengan cara kerja 

otak kanan.  
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6)  Cerebral Lobe  

Para cendikiawan atau para ahli neouroscience percaya bahwa 

perkembangan akhir struktur otak adalah neo-cortex, yang 

berfungsi mengatur pembagian fungsi-fungsi otak di struktur otak 

depan, yang selanjutnya berkembang dan bertanggung jawab 

terhadap otak yang memiliki peranan berbeda. Hal ini berimbas 

terhadap perbedaan dominasi perkembangan otak (otak yang paling 

berkembang atau fungsi otak yang paling dominan). Perbedaan 

inilah yang menyebabkan perbedaan otoritas fungsi otak yang 

menimbulkan perbedaan kekuatan potensi yang berbeda-beda pada 

setiap orang.  

Gambar 1.3 Struktur Area Bagian Otak
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Proses memetakan sidik jari pada setiap jari, yang 

menghubugkan struktur otak, dapat memberikan spesifikasi di area 

cerebral  dengan pendeskripsian yaitu: 

a) Sidik jari bagian ibu jari (jempol) terhubung pada area lobus 

pre-frontal 

b) Sidik jari bagian jari telunjuk berhubungan dengan area lobus 

frontal  

c) Sidik jari bagian jari tengah terhubung pada area lobus parietal 

d) Sidik jari bagian jari manis terhubung pada area lobus 

temporak  

e) Sidik jari bagian jari kelingking terhubung pada area lobus 

occipital  

Otak terdiri atas sistem saraf (neuron) dengan total minimal 100 

miliar neuron. Dari begitu banyaknya total neuron membentuk 

kombinasi hubungan interkoneksi antar neuron sampai berjumlah 

lebih besar lagi. Neuron akan berperan sebagai penghubung, 

penyampaian data informasi yang diterima dan kemudian diproses 

oleh dendrit dan akson, kemudian dihubungkan dengan neuron-

neuron lainnya. Metode analisis sidik jari memperoleh informasi 

dari sistem interkoneksi antar neuron-neuron melintasi gari-garis 

epidermal yang teridentifikasi pada pola sidik jari. 



 

 

Struktur-struktur pada sidik jari memberikan sensitivitas dan 

daya respon terhadap organ-organ otak yang berkaitan dengan 

fungsi thalamus, hipothalamus, hipocampus, amygdala, dan  

corpus callosum. Metode analissi sidik jari tidak hanya sekedar 

melakukan perhitungan guratan-guratan saja, akan tetapi juga 

memperhitungkan struktur pola sidik jari seperti ridges, island atau 

dot, delta atau triraridi, core, minutie point, bifurcatio. Kemudian 

dilakukan perhitungan pattern area sesuai hasil ekstraksi sidik jari 

tersebut.  

c.  Metode Pengenalan Pattern Berdasarkan Ilmu Dermatoglyphics  

Ilmu dasar yang digunakan dalam analisis sidik jari adalah science 

and research of dermatoglyphics. Dermatoglyphics merupakan ilmu 

yang membahas pembetukan pola sidik jari metode analisis sidik jari ini 

berputan dengan pengenalan pattern atau pola. Sidik jari berdasarkan 

pengklasifikasian namanya. Pengklasifikasian ini menurut pendapat Dr. 

Harlod Cummins yeng membagi pola sidik jari berdasarkan ada 

tidaknya titik delta.
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Gambar 1.4 Tiga tipe utama pola sidik jari yaitu :
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C. Konsep Dasar Pemilihan Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Secara terminology kata media berasal dari bahasa latin yaitu 

“medium” yang berarti perantara sedangkan dalam bahasa Arab media 

berasal dari kata “wasaaila” yang artinya pengantar pesan dari pengirim 

ke penerima pesan. Beberapa ahli juga mendefinisikan pengertian media 

pembelajaran seperti diantaranya adalah Gerlach dan Ely di tahun 1971 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai alat-alat grafis, fotografis, 

ataupun elektronis untuk menangkap, memperoses dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. Kemudian menurut Heimich, dkk pada tahun 

1985 mengemukakan bahwa “Media pembelajaran merupakan pembawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung 

maksud-maksud pembelajaran”, sedangkan menurut H. Malik di tahun 
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1994 mengemukakan bahwa media belajar adalah “segala sesuatu yang 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan pembelajar 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu”.
74

 

Asosiasi teknologi dan komunikasi pendidikan (Association for 

Education and Communication Technology (AECT) di Amerika 

membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan  

seseorang untuk menyalurkan pesan atau informasi. National Education 

Assosiation (NEA) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen 

yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional.
75

 

Istilah dari medium ini mula-mula dikenal dengan alat peraga kemudian 

dikenal dengan istilah audio visual aids (alat bantu pandang atau dengar). 

Yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan saat ini adalah 

instructional media (media pendidikan atau media pembelajaran). Media 

pembelajaran memiliki fungsi yaitu memvisualisasikan sesuatu yang tidak 

dapat dilihat atau sukar dilihat sehingga nampak jelas dan dapat 

menimbulkan pengertian atau meningkatkan persepsi seseorang hal ini 

dinyatakan oleh R. M. Soelarko pada tahun 1995.
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Secara umum media memiliki kegunaan diantaranya : 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indera. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta 

didik dengan sumber belajar. 

d. Memungkinkan peserta didik mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

   Proses belajar mengajar media pembelajaran ini memiliki enam fungsi 

pokok yaitu : 

a. Penggunaan media belajar saat kegiatan belajar mengajar memiliki 

fungsinya tersendiri yaitu sebagai alat bantu guna menumbuhkan 

kondisi belajar mengajar yang efektif.  

b. Penggunaaan media belajar merupakan komponen yang memenuhi 

integral dari keseluruhan kondisi kegiatan belajar mengajar. 

c. Media belajar dalam pengajaran penggunaannya memenuhi 

kelengkapan dengan tujuan dan isi pelajaran. 

d. Media belajar dalam proses belajar mengajar bukan semata-mata hanya 

sekedar pelengkap saja. 



 

 

e. Media belajar dalam proses belajar mengajar memiliki fungsi utama 

yaitu mempercepat proses belajar mengajar serta membantu peserta 

didik dalam menangkap pemahaman yang diberikan guru  

f. Penggunaan media belajar dalam kegiata belajar mengajar memiliki 

fungsi utama untuk mempertinggi mutu proses belajar mengajar.
77

  

Secara umum media pembelajaran memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

a. Menyederhanakan penyajian informasi agar tidak bersifat terlalu 

verbalitas ( bentuk kata tertulis ataupun lisan berkala) 

b. Mengatasi serta memecahkan keterbatasan ruang, waktu dan daya 

indera. 

c. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif peserta didik.  

d. Sifat yang unik pada setiap peserta didik ditambah lagi dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan 

materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap peserta didiknya, maka 

hal ini menyebabkan banyak guru mengalami kesulitan  jika semua 

harus diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media 

pembelajaran yaitu dengan kemampuannya dalam hal memberikan 

perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, serta dapat 

menimbulkan persepsi yang sama antara guru dan peserta didik.
78
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2. Pemilihan Media Pembelajaran 

  Menciptakan pembelajaran yang efektif diperlukan suatu 

perencanaan pembelajaran yang baik, seperti dalam pemilihan media 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Namun 

kenyataannya saat ini menunjukan bahwa masih banyak guru yang 

memilih salah satu media dalam proses pembelajaran di kelas masih 

berdasarkan pertimbangan seperti guru sudah merasa akrab dengan media 

tersebut, seperti contohnya adalah media berupa papan tulis atau media 

proyektor transparansi. Selain itu guru menganggap bahwa media yang 

dipilih sudah dapat menarik minat dan perhatian dari peserta didik.  

  Pertimbangan tersebut guru berharap bahwa media pembelajaran 

yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang 

telah ia tetapkan. Maka untuk menyikapi hal tersebut diperlukan model 

perencanaan penggunaan media yang efektif yang dapat menciptakan 

pembelajaran yang efektif. Sekitar pada tahun 1982 salah satu ahli yaitu 

Heinich dkk menganjurkan suatu model perencanaan penggunaan media 

pembelajaran yang efektif model ini dikenal dengan istilah ASSURE, yang 

merupakan kata dari “Analyze learner characteristics, State objective, 

Select, or modify media, Utilize, Require learner response, and Evaluate”. 

Model pembelajaran ini merekomendasikan enam kegiatan utama dalam 

perencanaan penggunaan media pembelajaran yang salah satunya yaitu 

sebagai berikut: 



 

 

(A). Analyze learner characteristics: menganalisis karaktristik umum 

kelompok sasaran apakah mereka peserta didik sekolah lanjutan atau 

perguruan tinggi, anggota organisasi pemuda, perusahaan, usia, jenis 

kelamin, latar belakang budaya dan sosial ekonomi, serta 

menganalisis karakteristik khusus mereka yang meliputi antara lain 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal mereka. 
79

 

  Analyze learner characteristics langkah awal yang harus dilakukan 

oleh guru adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik peserta 

didik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik 

yang urgen sehingga mereka mampu mendapatkan tingkat pengetahuan 

dalam pembelajaran secara meksimal. Analisis pembelajar meliputi tiga 

faktor, yaitu general characteristics, specific entry competencies, dan 

learning style. 
80

 

  Dasar dalam pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah 

sederhana yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang 

diinginkan. Menurut Mc.Connel tahun 1974 mengatakan bahwa bila media 

itu sesuai pakailah. Namun tetap perlu mempertimbangkan apa ukuran 

atau kriteria kesesuaian tersebut.  
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a. Dasar Pemilihan Media  

 Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan 

media pembelajaran misalkan seperti, tujuan instruksional yang ingin 

dicapai, karakteristik peserta didik atau sasaran, jenis rangsangan 

belajar yag diinginkan (audio, visual, gerak, dan yang lainnya), keadaan 

lingkungan, kondisi setempat dan lain sebagainya. 

 Prof. Ely dalam kuliahnya di fakultas pascasarjana IKIP Malang 

tahun 1982 mengatakan bahwa pemilihan media semestinya tidak 

terlepas dari konteksnya yaitu bahwa media merupakan komponen dari 

sistem intruksional secara keseluruhan. Maka dari itu meskipun tujuan 

dan isinya sudah diketahui faktor-faktor lain seperti karakteristik 

peserta didik strategi belajar-mengajar, organisasi kelompok belajar dan 

prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan.
81

 Beberapa kriteria 

dalam memilih media yaitu, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 

mendukung isi pelajaran, praktis, luwes, guru terampil dalam 

meggunakannya, pengelompokan, sasaran dan media teknis. 
82

 

 Pada kategori yang menyeluruh serta umumnya, pemilihan media 

pembelajaran dapat dilakukan dengan meninjau faktor-faktor sebagai 

berikut:
83
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1) Permasalahan pada pengembangan serta pembelajaran dapat berupa 

faktor-faktor dana, fasilitas, sumber yang tersedia (manusia dan 

material), waktu yang tersedia (waktu mengajar dan pengembangan 

materi ataupun media). 

2) Prasyarat seperti isi pembelajaran, tugas-tugas, dan jenis 

pembelajaran. Isi pembelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin 

dilakukan peserta didik, misalnya pengertian, pengahafalan, 

penalaran, penerapan keterampilan, dan pemikiran tingkat tinggi. 

Setiap jenis pembelajaran menuntut perilaku yang berbeda-beda, 

oleh sebab itu memerlukan teknik dan media penyajian yang 

seharunya juga berbeda.  

3) Permasalah dari segi peserta didik dengan meninjau terlebih dahulu 

kemampuan dan keterampilan awal, misalkan seperti membaca, 

menulis, mengetik dan menggunakan komputer, dan jenis-jenis 

karakteristik peserta didik lainnya. 

4) Pertimbanagan lain diantanya adalah tingkat kepuasan (preferensi 

lembaga, guru, dan peserta didik) dan keefektivan dari segi biaya.  

5) Dalam pemilihan media pembelajaran semestinya juga  

mempertimbangkan hal-hal seperti: 

a) Kemampuan mengakomondasikan dalam penyajian stimulus 

yang tepat sasaran, baik itu secara visual maupun audio. 



 

 

b) Kemampuan mengakomodasikan terhadap respon yang 

diberikan peserta didik secara tepat (tertulis, audio, serta 

kegiatan fisik). 

c) Pemilihan media utama dan media sekunder sebagai penyajian 

informasi atas stimulus, serta latihan dan juga tes (sebaiknya 

menggunakan media yang serupa). 

6) Media sekunder juga perlu mendapatkan atensi, hal ini dikarenakan 

suatu pembelajaran akan berhasil jika menggunakan media yang 

bervariasi. Penggunan media yang bervariasi, memberikan peserta 

didik keleluasaan untuk menghubungkan serta berinteraksi dengan 

media mana yang paling efektif yang sesuai dengan kebutuhan 

belajar mereka sendiri.  

 Jika dilihat dari perspektif teori belajar, berbagai macam konteks 

dan prinsip-prinsip psikologis yang seharusnya memperoleh 

pertimbangan dan atensi dalam pemilihan dan penggunaan media 

pembelajaran adalah sebagai berikut :
84

 

1) Motivasi  

  Adanya kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari 

segi peserta didik sebelum meminta perhatiannya untuk 

mengerjakan tugas dan latihan. Pengalaman yang dialami peserta 

didik harus relevan serta bermakna dengan dirinya. Maka 
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diperlukan cara guna memunculkan minat itu dengan memberikan 

perlakuan yang dapat memotivasi, dari informasi yang terkandung 

pada media pembelajaran.  

2)   Perbedaan Individu 

  Setiap peserta didik belajar menggunakan cara dan tingkat 

kecepatan yang berbeda-beda. Maka faktor-faktor seperti 

kemampuan inteligensia, kepribadian, gaya belajar, dan tingkat 

pendidikan perlu diperhatikan sebab hal ini dapat mempengaruhi 

kemampuan dan kesiapan peserta didik untuk belajar. Tingkat 

kecepatan penyajian suatu informasi melalui media harus 

berdasarkan kepada tingkat pemahaman peserta didik itu sendiri. 

3) Tujuan Pembelajaran 

  Jika peserta didik diberitahu terlebih dahulu harapan apa 

yang ingin dicapai dari yang mereka pelajari melalui media 

pembelajaran itu, maka dapat membuat kemungkinan berhasil 

dalam pembelajaran semakin besar. Jika diberi pernyataan tentang 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga akan mepermudah 

perancang dan penulis materi pembelajaran, menentukan tujuan 

juga akan menetapkan bagian isi yang nantinya harus mendapatkan 

perhatian modal dalam pemilihan media pembelajaran. 

 



 

 

4) Organisasi Isi 

  Pembelajaran akan lebih mudah jika dri segi isi dan 

prosedur ataupuun keterampilan fisik terlebih dahulu diatur dan 

diorganisasikan dalam urutan-urutan yang signifikan, hal ini dapat 

membuat peserta didik mudah dalam memahami dan mengingat 

materi pembelajaran lebih lama. Tingkatan materi disajikan 

berlandaskan pada kompleksita dan tingkat kerumitan isi materi, 

dengan cara seperti ini dalam pengembangan dan penggunaan 

media dapat membuat peserta didik dapat lebih mudah mensintesis 

dan menggabungkan pengetahuan yang akan dipelajari. 

5) Persiapan Sebelum Belajar 

  Sebelum kegiatan belajar mengajar sebaiknya peserta didik 

telah menguasai dengan baik pelajaran dasar atau setidaknya 

minimal memiliki pengalaman yang diperlukan cukup proporsional 

yang mungkin menjadi prasyarat untuk penggunaan media dengan 

sukses. 

6) Emosi  

  Emoi dan kecakapan yang timbul akibat dari proses 

pembelajaran dapat timbul dengan penggunaan media 

pembelajaran, hal ini dikarenakan media adalah cara yang sangat 

baik untuk menghasilkan respons emosional seperti ksenangan, 

takut, empati, cemas, dan cinta kasih. Oleh karena itu, perhatian 



 

 

khusus harus ditunjukan kepada elemen-elemen rancangan media 

jika hasil yang diinginkan berkaitan dengan pengetahuan dan sikap. 

7) Partisipasi  

  Pembelajaran akan berlangsung dengan baik, jika peserta 

didik dapat menginternalisasi informasi, tidak sekedar 

memberitahukan kepadanya, oleh sebab itu dalam pembelajaran 

sebaiknya terdapat kegiatan yang didalamnya melibatkan peserta 

didik yang berperan aktif atau berpartisipasi. Partisipasi aktif dapat 

memberikan kesempatan peserta didik lebih besar dan terbuka 

untuk menguasai serta mengingat materi pembelajaran itu.  

8) Umpan Balik  

  Peningkatan hasil belajar dapat terjadi apabila secara 

periodik peserta didik di informasikan tingkat kemajuan belajarnya. 

Pengetahuan tentang perolehan hasil belajar, psikomotorik yang 

baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada akan memberi 

sumbangan terhadap motivasi belajar peserta didik secara 

berkelanjutan.  

9) Penguatan (Reinforcement) 

  Ketika peserta didik berhasil belajar maka harus selalu 

diberikakn dorongan untuk terus belajar. Pembelajaran yang 

didorong oleh keberhasilan akan sangat bermanfaat dan dapat 



 

 

membangun kepercayaan diri, dan secara positif dapat 

mempengaruhi perilaku di masa mendatang.  

10)  Latihan Dan Pengulangan 

  Sesuatu hal yang baru, dan jarang sekali dapat dipelajari 

secara efektif hanya dengan sekali pembelajarn. Maka untuk 

pengetahuan atau keterampilan agar dapat menjadi bagian 

kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, maka harus 

diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks.  

11)  Penerapan  

  Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan 

kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil 

belajar pada masalah atau situasi baru, hal ini diperlukan untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik. Peserta didik perlu 

dibantu utuk mengidentifikasi atau menciptakan generalisasi 

(konsep, prinsip, atau kaidah) yang berkaitan dengan tugas-tugas 

yang diberikan. 

  Pemaparan-pemaparan diatas dalam kriteria pemilihan 

media bersumber dari konsep bahwasannya media merupakan 

bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka oleh 



 

 

sebab itu terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan media, yaitu sebagai berikut:
85

 

a) Sesuai dengan tujuan apa yang ingin dicapai. Media dipilih 

berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang 

secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua 

atau tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

b) Tepat guna mendukung isi dari pelajaran bai yang bersifat fakta, 

konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, 

misalkan seperti film dan grafik memerlukan simbol dan kode 

yang berbeda,maka oleh sebab itu diperlukan proses dan 

keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Agar 

dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media juga 

harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran.  

c) Praktis, luwes dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau 

sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu 

dipaksakan, kerena media yang mahal dan memakan waktu lama 

bukan jaminan sebagai media yang terbaik. Kriteria ini 

menuntun para guru untuk memilih media yang ada, mudah 

diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Media yang 

dipilih sebaiknya dapat digunakan kapanpun, dimanapun serta 

mudah dibawa kemana-mana. 
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d) Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu 

kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu 

menggunakannya. Seperti proyektor transparasi (OHP), 

proyektor slide dan film, komputer, dan peralatan canggih 

lainnyaa tidak akan berarti apa-apa jika guru tidak mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran sebagai upaya 

mempertinggi kualitas dan hasil belajar.
86

 

e) Pengelompokan sasaran, media yang digunakan kemudian 

dikatakan efektif untuk kelompok besar belum tentu sama 

efektifnya jika media tersebut digunakan pada kelompok kecil 

atau perorangan. Karena pada dasarnya terdapat media yang 

tepat untuk berbagai jenis kelompok (kelompok besar, 

kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan). 

f) Kualitas teknis, pengembangan media visual baik gambar 

ataupun fotograf harus dapat memenuhi prasyarat teknis 

tertentu. Misalkan, media visual pada slide haruslah jelas dan 

informasi yang disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen 

lain yang berupa latar belakang.  

b. Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran bersumber pada 

konsep dimana media merupakan bagian dari suatu sistem intruksional 

secara keseluruhan. Meskipun belum ada kesepaatan hasil tentang 
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taksonimi pemilihan media pemeblajaran, yang disebabkan karena dari 

segi tujuan pengelompokan media ataupun pemilihannya berbeda, hal 

ini membuat perbedaan dalam cara, ataupun prosedur dan jenis 

pemilihan media. Akan tetapi jika ditinjau dari cara-cara yang ada maka 

pemilihan media pembelajaran dapat dikelompokan menjadi tiga model 

yaitu model flowchart (sistem pengguguran), model matriks 

(pemilihannya dengan cara diidentifikasi), model cheklist 

(mempertimbangkan semua kriteria).  

Model pemilihan yang digunakan dalam penelitan ini  

menggunakan prosedur pemilihan media dengan model flowchart 

menurut pendapat Anderson yang melakukan pemilihan media sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan intruksional. Dengan 

awal prosedur pemilhan media pembelajarannya yaitu dengan 

petanyaan apakah pesan yang ingin disampaikan, apakah pesan itu 

bersifat informasi atau hiburan, atau apakah media tersebut 

mengandung pesan intruksional. Jika pesan tersebut merupakan pesan 

intruksional apakah akan berfungsi sebagai sarana belajar (media) atau 

sarana mengajar (peraga).  

Selanjutnya ditentukan strategi instruksional guna memberikan 

pengalaman belajar (kognitif, afektif, psikomotorik).
87

 Dalam pemilihan 

media juga perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam pemilihannya 

seperti: 
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1) Media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan instruksional yang 

ingin dicapai, tujuan dari pembelajaran misalkan apakah bersifat 

kognitif, psikomotorik, ataupun afektif. Karena pada dasarnya media 

memiliki karakteristik tertentu yang harus dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. 

2) Pemilihan media harus berdasarkan pada konsep yang jelas, yang 

artinya dalam pemilihan media buka berdasarkan sesuka hati guru, 

kesukaan guru terhadap media tersebut. Namun lebih pada bagian 

integral dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan 

kefektivan dan efisisen pembelajaran peserta didik. 

3) Pemilihan media harus disesuaikkan dengan karakteristik peserta 

didik, hal ini dimaksut bahwa media yang digunakan dalam 

kelompok tertentu belum tentu cocok jika digunakan pada kelompok 

yang berbeda. 

4) Pemilihan media harus disesuaikan juga dengan gaya belajar peserta 

didik dan juga kemampuan guru. 

5) Pemilihan media harus sesaui dengan kondisi lingkungan, waktu dan 

fasilitas yang ada.
88

 

 Peran media pembelajaran sangat penting dalam proses pemeblajaran 

IPA terutama pada materi yang bersifat abstrak, konsep, prinsip dan yang 

memiliki istilah-istilah peting. Sama halnya dengan materi stuktur dan fungsi 

tumbuhan dimana dalam materi ini terdapat teori-teori yang abstrak dan konsep 
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yang memiliki proses-proses yang bersifat abstrak, serta bagian-bagian yang 

abstrak seperti klorofil, proses fotosintesis, jaringan meristem dll. Maka 

penting bagi guru untuk memilih media yang paling efektif yang disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan karakteristik 

materi. 

D. Karakteristik Materi Struktur Dan Fungsi Pada Tumbuhan  

Tabel 3.1 Analisis Karekteristik Materi 

Analisis Materi Pembelajaran Struktur Dan Fungsi Tumbuhan 

1. Kompetensi Inti 

 KI 1 dan K1 2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 

keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

negara, dan kawasan regional. 

 KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi 

Dasar 

IPK Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 



 

 

3.4 Menganalisis 

keterkaitan 

struktur jaringan 

tumbuhan dan 

fungsinya, serta 

teknologi yang 

terinspirasi oleh 

struktur tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 

Menganalisis 

struktur dan 

fungsi akar, 

batang dan daun 

 

1) Melalui 

kegiatan 

membaca dan 

pengamatan 

langsung secara 

morfologi 

struktur akar, 

batang, dan daun. 

Kemudian 

didiskusikan 

bersama peserta 

didik dapat : 

- menjelaskan 

jenis-jenis sistem 

perakaran 

- 

membandingkan 

struktur batang 

tumbuhan dikotil 

dan monokotil 

- menyimpulkan 

ciri-ciri struktur 

daun tumbuhan 

- Fakta  

tumbuhan 

memiliki 

morfologi akar, 

batang dan daun 

yang bermacam -  

macam 

- Konsep 

tumbuhan 

memiliki struktur 

morfologi & 

anatomi akar, 

batang, dan  daun 

yang masing-

masing memiliki 

fungsi  berbeda-

beda 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dikotil dan 

monokotil 

3.4.2 

Menganalisis 

struktur dan 

fungsi bunga, 

buah dan biji 

 

1) Melalui 

kegiatan 

membaca dan 

pengamatan 

langsung secara 

morfologi 

struktur bunga, 

buah, dan biji. 

Kemudian 

didiskusikan 

bersama peserta 

didik dapat : 

- Menyebutkan 

bagian-bagian 

bunga dengan 

lengkap, baik itu 

bunga tumbuhan 

dikotil ataupun 

bunga tumbuhan  

monokotil 

- Menjelaskan 

- Fakta  

tumbuhan 

memiliki  

struktur 

morfologi & 

anatomi bunga, 

buah, dan biji 

yang bermacam -  

macam 

- Konsep 

tumbuhan 

memiliki struktur 

bunga, buah, dan  

biji yang masing-

masing memiliki 

fungsi  berbeda-

beda 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

struktur biji 

tumbuhan dikotil 

dan tumbuhan 

monokotil 

- 

Menggambarkan 

dan menganalisis 

bagian-bagian 

biji, bunga, buah 

beserta fungsinya 

3.4.3 

Menganalisis 

struktur dan 

fungsi jaringan 

1) Melalui 

kegiatan 

membaca dan 

pengamatan 

langsung secara 

anatomi dan 

fisiologi struktur 

dan fungsi 

jaringan . 

Kemudian 

didiskusikan 

bersama peserta 

didik dapat : 

- Fakta bahwa 

tumbuhan 

tersusun atas 

berbagai macam 

dan jenis jaringan 

- Konsep, setiap 

jaringan yang 

menyusun tubuh 

tumbuhan 

memiliki struktur 

anatomi dan 

fungsi yang 

berbeda-beda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menjelaskan 

apa itu jaringan 

- Menyebutkan 

dan menjelaskan 

jaringan 

penyusun tubuh 

tumbuhan 

- Menganalisis 

sstruktur dan 

fungsi jaringan 

- 

Mengkategorikan 

jaringan 

penyusun tubuh 

tumbuhan  

berdasarkan 

fungsinya 

3.4.4 

Menganalisis 

teknologi yang 

terinspirasi oleh 

struktur 

tumbuhan 

1) Melalui 

kegiatan 

membaca buku, 

jurnal, dan 

sumber informasi 

di internet, serta 

-Prinsip bahwa 

tumbuhan 

memberikan 

banyak inspirasi 

terhadap 

perkembangan 



 

 

 kegiatan diskusi 

peserta didik 

dapat : 

- Menjelaskan 

dan menganalisis 

berbagai  jenis 

teknologi yang 

terinspirasi oleh 

tumbuhan  

teknologi. 

 

Kurikulum 20013 merupakan kurikulum yang mencantumkan materi 

struktur dan fungsi tumbuhan sebagai salah satu materi pokok yang dipelajari 

pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada kelas VIII semester satu. 

Materi tersebut dikembangkan KD 3.4 dan KD 4.4 yang telah dikembangkan 

pada kurikulum 2013. Ditambah dengan KI yang dikembangkan dalam setiap 

pembelajaran yang ada pada materi tersebut. 

Materi tersebut mempelajari struktur dan fungsi jaringan-jaringan yang 

menyusun organ-organ tumbuhan baik organ utama ataupun organ-organ 

tambahan. Materi pelajaran struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan 

mempelajari konsep, fakta, prosedur, dan prinsip, serta terdapat beberapa 

materi yang bersifat abstrak maupun konreat. Dengan penggunaan media 



 

 

pembelajaran yaitu worksheet atau lembar kerja peserta didik (LKPD), 

lembar penilaian, laboratorium IPA sekolah, perpustakaan sekolah. 

Masalah yang ditemukan di SMP N 36 Bandar Lampung adalah 

ditemukanya penggunaan media pembelajaran yang kurang efektif yang dapat 

dilihat dari kurang pahamnya guru dalam menggunakan media serta guru 

tidak terlebih dahulu menganalisis karakteristik peserta didik dalam 

pemilihan media pembelajaran yang digunakan dalam materi struktur dan 

fungsi tumbuhan. Sehingga menyebabkan nilai prestasi peserta didik tidak 

maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu 

pada saat kegatan belajar mengajar masih banyak peserta didik yang tidak 

kondusif. Maka berdasarkan hal-hal yan ditemukan pada saat dilapangan 

tersebut diperlukan cara agar dapat menentukan dan memilih media 

pembelajaran yang dapat digunakan guru ketika kegiatan belajar mengajar 

yang tentunya sesuai dengan karakteristik peserta didik.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah 

dengan menggunakan metode menganalisis sidik jari (Analysis Fingerprit). 

Metode ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk membaca 

karakteristik bawaan seseorang yang dibawa sejak lahir, metode ini dapat 

menganalisis gaya belajar dan potensi bawaan yang dimiliki oleh peserta 

didik. 

 

 



 

 

E. Penelitian Relevan 

1. Dewi Andayani dengan judul penelitian “Penggunaan Modul E-Learning 

Sistem Reproduksi Manusia  Untuk Meningkatkan Minat Siswa Dalam 

Mengoptimalkan Potensi Kecerdasan Majemuk”. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa dengan penggunaan media (e-learning) dapat 

meningkatkan minat siswa dalam mengoptimalkan potensi dan kecerdasan 

mejemuk serta memberikan gambaran gaya belajar yang tepat untuk 

mengingkatkan kecerdasan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

2. Muhammad Ragil Kurniawan dengan judul penelitian “Analisis Karakter 

Media Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar Peserta Didik”. Hasil 

penelitian ini memaparkan bahwa gaya belajar visual adalah gaya belajar 

yang paling banyak terakomodasi dalam 22 media pembelajaran. Dan 

sisanya adalah gaya belajar yang terakomodasi pada beberapa media, suatu 

media pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu potensi gaya belajar. 

3. Nuke L Chusna dalam jurnal seminar nasional dengan judul “Media 

Pembelajaran Untuk Kecerdasan Spasial” dengan kesimpulan sebuah media 

pembelajaran akan efektif apabila diterapkan pada peserta didik apabila 

sesuai dengan kecerdasan majemuk. Dan untuk peserta didik dengan 

kecerdasan spasial maka media pembelajaran visual dan audio-visual  akan 

lebih cepat diserap”. 

 



 

 

F.  Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Di SMP Negeri 36 Bandar Lampung ditemukan suatu problematika 

yaitu penggunaan media pembelajaran yang masih kurang efektif ketika 

kegiatan belajar mengajar di kelas, problematika ini diperoleh dari data 

hasil wawancara dengan guru dan observasi di sekolah tersebut. Dalam 

hasil wawancara penggunaan media pembelajaran yang kurang efektif 

disebabkan karena guru tidak memahami karakteristik peserta didik. Di 

mana menurut Heinich dkk dalam perencanaan penggunaan media yang 

- Melakukan tes setelah 

penggunaan media 

- Analisis hasil belajar 

Penggunaan media tidak efektif 

Analisis sidik jari peserta didik untuk 

melihat karakteristik peserta didik dari 

segi potensi & gaya belajar 

Tidak tercapainya tujuan pembelajaran 

yang dapat dilihat dari prestasi belajar 

Guru memahami karakteristik peserta 

didik 

Wawancara 

guru 

Guru tidak memahami 

karakteristik peserta didik 

Potensi & gaya belajar 

Untuk menentukan media 

pembelajaran yang efektif 

 

Analsis sidik jari peserta didik dengan 

analysis fingerprint 

Media pembelajaran yang 

efektif 



 

 

efektif perlu memperhatikan ASSURE yang salah satu syarat perencanaan 

penggunaan media harus menganalisis karakteristik peserta didik yang 

diantaranya bisa dari segi potensi dan gaya belajar.  

 Tindakan guru di SMP Negeri 36 Bandar Lampung yang tidak 

menganalisis karakteristik peserta didik dalam pemilihan penggunaan 

media, menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang dapat 

dilihat dari hasil observasi perolehan prestasi belajar peserta didik dengan 

menggunakan tes setelah penggunaan media pembelajaran tersebut. Maka 

dalam hal ini guru perlu memahami betul karakteristik peserta didik 

dengan baik agar dapat mementukan media yang efektif saat kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Untuk menganalisis karakteritik peserta didik 

saat ini sudah ditemukan suatu metode yaitu analisis sidik jari atau lebih 

dikenal dengan Analysis pingerprint yang dapat digunakan guru untuk 

melihat dan memahami karakteristik yang dimiliki setiap peserta didik, 

baik dari segi potensi dan gaya belajar secara lebih tepat dan akurat 

sehingga dalam pemilihan penggunaan media pembelajaran dapat lebih 

efektif dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. 
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