
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

     Dalam pembelajaran Biologi, siswa dituntut tidak hanya sekedar tahu   

     (knowing) ataupun menghafal (memorizing) tetapi dituntut untuk memahami  

     konsep biologi. Untuk kurikulum yang sekarang ini yaitu KTSP, siswa  

     yang harus cenderung  lebih aktif dalam menguasai materi pelajaran yang  

     diajarkan.  Meskipun demikian, tidak hanya siswa saja yang dituntut aktif,    

     guru pun dituntut untuk dapat berkreasi dalam proses pembelajaran sehingga   

     siswa dapat memahami apa yang disampaikan guru, memiliki pengetahuan  

     yang luas, dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan  

     tujuan pendidikan. 

 

     Hasil belajar tersebut terdiri dari 3 ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan  

     psikomotor. Penguasaan materi merupakan hasil belajar dari ranah kognitif  

     yang mempunyai hierarki. Hierarki yang dimaksud adalah: (1) informasi  

     non verbal, (2) informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip,  

    dan (4) pemecahan masalah dan kreativitas. Informasi non-verbal dikenal atau  

    dipelajari dengan cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa secara  

    langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal atau dipelajari   

    dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca, semuanya  

    itu penting untuk meperoleh konsep-konsep. Selanjutnya konsep-konsep itu  

    penting untuk membentuk prinsip-prinsip. Kemudian prinsip-prinsip itu penting  

    di dalam pemecahan masalah atau didalam kreativitas (Slameto, 1991:131). 



 

    Hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran   

    adalah bagaimana menciptakan iklim atau suasana belajar pembelajaran yang  

    efektif dan kondusif serta dapat memotivasi siswa menjadi aktif untuk  

    berkompetensi secara sehat dalam pencapaian hasil belajar. Agar proses  

    pembelajaran berhasil baik, dalam pembelajaran itu memerlukan kecakapan,  

    pemahaman inisiatif, dan kreativitas dari pihak guru. Sudah kewajiban seorang  

    guru harus memiliki kompetensi dan profesionalisme kerja sesuai dengan  

    disiplin ilmu yang dikuasainya. Sehingga dapat membimbing, mengarahkan  

    siswa untuk mengetahui, memahami, dan mampu mengaplikasikan ilmu dan  

    pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membantu dalam  

    pembentukan kepribadian dan intelektualitasnya. 

  

    Untuk mencapai standar nasional pendidikan, pemerintah menetapkan  

    adanya sekolah standar nasional (SSN). Menurut Sudjarwo (2008:372)  

    Sekolah Standar Nasional (SSN) pada dasarnya merupakan sekolah yang  

    memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang berarti memenuhi  

    tuntutan Standar Pelayanan Minimal (STM), sehingga diharapkan mampu  

    memberikan layanan pendidikan yang standar nasional yang diterapkan. 

 

    Proses pembelajaran merupakan suatu sistem. Dengan demikian,  

    pencapaian standar proses untuk meningkatkan pendidikan dapat dimulai  

    dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan  

    mempengaruhi proses pembelajaran. Komponen yang selama ini dianggap  

    sangat penting adalah guru. Peranan guru dalam kegiatan pembelajaran  

    merupakan faktor utama dan sekaligus merupakan pendorong bagi siswa  

    dalam menyelesaikan setiap bidang studi.  



 

    Dalam proses belajar mengajar, guru khususnya guru sains adalah orang yang     

    akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang   

    menarik, mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam proses  

    pembelajaran. Agar transfer tersebut dapat berlangsung dengan lancar, maka  

    guru paling tidak harus senantiasa melakukan tiga hal: (a) menggerakkan,   

    membangkitkan dan menggabungkan seluruh kemampuan yang dimiliki siswa   

    guna mempelajari sains, (b) menjadikan apa yang ditransfer menjadi sesuatu   

    yang menantang diri siswa, sehingga muncul intrinsic-motivation untuk  

    mempelajarinya; dan, (c) mengkaji secara mendalam materi sains yang  

    ditransfer sehingga menimbulkan keterkaitan dengan pengetahuan yang lain.  

    Agar dapat melaksanakan langkah tersebut di atas, guru memerlukan tiga hal   

    dasar yang terdapat dalam standar proses, yakni (a) perencanaan pembelajaran,  

    (b) proses pembelajaran, (c) penilaian hasil belajar. Bagi guru pendidikan    

    merupakan sarana mendidik dan mencerdaskan siswa agar terjadi suatu   

    perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah peningkatan dalam  

    pengetahuan, sikap dan tingkah laku. Peranan guru dalam penyampaian  

    pelajaran kepada siswa adalah sebagai pembimbing dalam proses belajar  

    mengajar. Hal ini sesuai dengan definisi mengajar yang menunjukkan  

    bahwa yang aktif sekali adalah anak-anak sedangkan guru hanya   

    membimbing, menunjukkan jalan dengan mengingat kepribadian anak yang   

    berbeda-beda pula (Roestiyah, 1982:2). 

 

    Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya- 

    upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses  

    belajar. Para guru di tuntut agar mampu mengunakan alat-alat yang dapat di  



    sediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut  

    sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya  

    dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang meskipun sederhana dan  

    bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran  

    yang diharapkan. Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia,guru  

    juga di tuntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media  

    pengajaran yang akan di gunakannya. Apabila media tersebut belum tersedia  

    untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup  

    tentang media pengajaran.  

 

    Menurut (Hamalik, 1994:6): (a) media sebagai alat komunikasi guna lebih   

    mengefektifkan proses belajar mengajar, (b) fungsi media dalam rangka   

    mencapai tujuan pendidikan, (c) seluk beluk proses belajar, (d) hubungan antara  

    metode mengajar dan media pendidikan, (e) nilai atau manfaat media   

    pendidikan dalam pengajaran, (f) pemilihan dan penggunaan media pendidikan,  

    (g) berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan, (h) media  pendidikan   

    dalam setiap mata pelajaran, (i) usaha inovasi dalam media pendidikan. Dengan  

    demikian, dapat di simpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak  

    terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan   

    pada umumya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. 

 

    Menurut Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad, 2000:25) manfaat media  

    pengajaran dalam proses belajar siswa yaitu: (1) pengajaran akan lebih menarik  

    perhatian siswa sehinga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan   

    pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih di pahami oleh   

    siswa dan memungkinkanya menguasai dan mencapai tujuan pengajaran,  



    (3) metode mengajar akan lebih bervariasi,tidak semata-mata komunikasi   

    verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan   

    guru  tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam   

    pelajaran, (4) siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak   

    hanya  mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,   

    melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Dari hasil observasi di delapan SMP Berstandar Nasional  di Bandar Lampung,  diketahui 

kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar yang mengacu pada standar  

proses masih kurang, dalam arti telah terjadi ketidakcocokan antara peraturan yang ada 

dengan pelaksanaannya di kelas. Hanya 35% guru yang mengembangkan inovasi bahan 

dan sumber pembelajaran.  Guru mungkin belum sepenuhnya dapat mengikuti kriteria 

minimal yang ada dalam standar proses, dikarenakan hal-hal tertentu yang dapat 

menghambat proses mengajar tersebut. Selama ini guru belum pernah mengkombinasikan 

model dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan indikator  

pembelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Pada semester ganjil tahun pelajaran 

2009/2010 rata-rata hasil belajar siswa pada materi pokok ciri-ciri mahluk hidup baru 

mencapai 55. Hanya 32% (12 orang) yang mencapai ketuntasan belajar minimal yaitu ≥ 

65. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik materi pokok ciri-ciri mahluk hidup. 

Kenyataan di lapangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan masih memprihatinkan. 

Sebagian guru SSN masih kurang mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif, 

bermakna dan menyenangkan juga kurang sesuai dengan kualifikasi minimal yang 

ditetapkan. Kondisi objektif di lapangan menunjukkan sebagian guru kurang memahami 

dan menguasai kurikulum, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, pengembangan bahan ajar, 

serta keterampilan dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Seharusnya 



kinerja guru SSN lebih baik karena guru yang mengajar untuk sekolah Standar Nasional 

tentunya memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dan handal. 

Dari hasil observasi disekolah berstandar nasional di Bandar Lampung, pada materi pokok 

ciri-ciri mahluk hidup media yang digunakan oleh guru sains pada SMP Berstandar 

Nasional beragam. Media yang digunakan diantaranya adalah media cetakan, media 

panjang, media OHP, media rekaman audio-tape, media slide, media film dan vidio, media 

televisi, serta media komputer. Sehingga dirasa perlu untuk dilakukan penelitian tentang 

keragaman media yang digunakan oleh guru sains pada SMP berstandar nasional di 

Bandar Lampung.  

     Pada materi pokok ciri-ciri mahluk hidup diharapkan siswa mampu  

     mendeskripsikan pengertian keanekaragaman makhluk hidup dengan 

     mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup;  mengenal gejala hidup pada hewan  

     dan tumbuhan; membedakan gejala hidup pada tumbuhan dan gejala hidup   

     pada hewan. Adanya karakteristik dari pembelajaran biologi ini, hendaknya   

     guru dalam proses pembelajaran menggunakan media asli pada materi pokok   

     ciri-ciri mahluk hidup. Tetapi penggunaan media asli dirasa kurang efektif  

     karena memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Oleh karena itu,  

     media gambar diduga dapat menjembatani siswa dalam memahami konsep   

     materi pokok ciri-ciri mahluk hidup dan membantu guru untuk memfasilitasi  

     siswa dalam memahami konsep materi pokok ciri-ciri mahluk hidup secara   

     optimal.  

 

    Proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik apabila siswa diajak untuk  

    memanfaatkan semua alat indranya. Guru berupaya untuk menampilkan  

    rangsangan (stimulus) yang dapat diproses dengan berbagai indra. Semakin  



    banyak alat indra yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi  

    semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat  

    dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian, siswa diharapkan akan dapat  

    menerima dan menyerap dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam materi  

    yang disajikan. Belajar dengan menggunakan indera ganda (pandang dan  

    dengar) akan memberikan keuntungan bagi siswa. Siswa akan belajar lebih  

    banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus pandang  

    atau hanya dengan stimulus dengar. Perbandingan pemerolehan hasil belajar  

    melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaannya. 

 

    Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi dan    

    Komunikasi) pada pembelajaran biologi kelas XI semester ganjil di SMA  

    Negeri Se-kotamadya Bandar Lampung  berdasarkan analisis jawaban   

    responden guru secara umum kurang baik yaitu dengan total persentase 50%.    

    Respon siswa terhadap pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK secara   

    Umum cukup baik yaitu dengan total persentase jawaban 74%. Kendala yang   

    dihadapi oleh guru biologi dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis    

    TIK dalam pembelajaran biologi adalah kurang memadainya sarana penunjang   

    pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK seperti Laptop dan LCD, serta      

    kurangnya penguasaan komputer oleh guru biologi (Handoko, 2010:60). 

 

    Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun   

    lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan  

    kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan  

    kurang bermakna. Untuk menjawab permasalahan yang didasarkan pada  

    kenyataan dan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian guna  



    mencapai standar proses pendidikan, sebaiknya dimulai dengan menganalisis  

    komponen guru. Oleh karena itu dirasa  penting untuk mengetahui apakah guru   

    biologi pada sekolah Berstandar Nasional telah mengajar sesuai dengan standar   

    proses atau tidak dan mengetahui keragaman penggunaan media sesuai atau  

    tidak dengan materi pokok ciri-ciri mahluk hidup serta mengetahui tingkat   

    penguasaan materi oleh siswa. 

 

    Kajian terhadap keragaman penggunaan media pembelajaran di SMP belum banyak 

diketahui, sehingga ada kemungkinan pada materi pokok yang sama digunakan media 

yang berbeda. Sehubungan dengan itu, perlu di lakukan penelitian kajian penguasaan 

materi ciri-ciri makhluk hidup siswa kelas VII berdasarkan keragaman media 

pembelajaran yang digunakan guru. 

 

B. Rumusan masalah 

 

 

     Berdasarkan latar belakang diatas  maka masalah yang di kaji dalam penelitian   

     ini adalah : 

     1. Apakah ada perbedaan penggunaan media pembelajaran oleh guru Biologi   

         kelas VII SMP  Berstandar Nasional  pada materi pokok ciri-ciri makhluk   

         hidup? 

     2. Bagaimana tingkat penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup oleh   

         siswa kelas VII berdasarkan keragaman media pembelajaran yang digunakan   

         oleh guru biologi SMP Berstandar Nasional? 

3. Bagaimana kesesuaian implementasi media pembelajaran yang di-   

    cantumkan dalam RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. 

 

C. Tujuan penelitian 



 

     Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

     1. Mengetahui tingkat keragaman media pembelajaran yang digunakan  

         guru kelas VII SMP  Berstandar Nasional  pada materi pokok ciri-ciri   

         makhluk hidup.     

     2. Mengetahui tingkat penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup oleh  

         siswa kelas VII SMP Berstandar Nasional berdasarkan keragaman media   

         pembelajaran.   

 

3. Mengetahui kesesuaian implementasi media pembelajaran yang di-   

    cantumkan dalam RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

 

     Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi: 

 

     1. Bagi Sekolah 

         Memberikan media pembelajaran alternatif yang diharapkan mampu    

         meningkatkan mutu pembelajran di sekolah dan menjadi informasi serta    

         sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran   

         biologi di sekolah. 

     2. Bagi Guru 

         Dapat memberikan pengalaman tentang media pembelajaran yang efektif   

         dan mampu memberikan hasil belajar yang optimal pada materi tertentu  

         dalam pembelajaran biologi. 

     3. Bagi Siswa 

         Dapat memperoleh pengalaman belajar melalui media pembelajaran yang  

         dapat meningktkan aktivitas belajar siswa sehingga dapat meningkatkan   



         hasil belajar yang maksimal.  

     4. Bagi Peneliti 

         Sebagai bahan refleksi atas ilmu yang didapat dibangku kuliah dengan   

         kenyataan di lapangan. 

 

 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

     Untuk memudahkan operasional dan menghindari kesalah pahaman serta   

     terlalu meluasnya permasalahan maka penulis membatasi masalahnya adalah 

     1. Materi pokok untuk penelitian ini adalah ciri-ciri makhluk hidup kelas VII  

         Semester Ganjil tahun 2010/2011. 

     2. Penelitian ini dilakukan di SMP Berstandar Nasional di Bandar lampung  

     3. Subjek pernelitian ini adalah guru-guru Biologi kelas VII  yang memiliki  

         pengalaman mengajar minimal 5 tahun, Sarjana (S1) kependidikan atau  

         non kependidikan dan siswa kelas VII pada SMP Berstandar Nasional di- 

         Bandar Lampung  

     4. Penguasaan materi mencakupi pengetahuan, pemahamam, penerapan, dan     

         menganalisis yang diperoleh melalui test pada aspek kognitif dengan soal  

         pilihan jamak 

     5. Objek penelitian ini adalah keragaman media yang digunakan guru kelas     

         VII pada SMP Berstandar  Nasional di Bandar Lampung. 

 

F. Kerangka Pikir 

 



     Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk   

     menyampaikan isi materi pengajaran,yang terdiri dari antara lain buku, tape-     

     recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar,m grafik, televisi dan  

     komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau  

     wahana fisik yang mengandung materi instruksional d lingkungan siswa yang  

     dapat merangsang siswa untuk belajar.  

 

     Penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup oleh siswa dapat diukur   

     dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana  

     untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan   

     hasinya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.   

     Instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah tes. Tes  

     merupakan alat atau prosedur  yang digunakan untuk mengetahui atau  

     mengukur sesuatu dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan.   

 

     Sekolah Standar Nasional (SSN) pada dasarnya merupakan sekolah yang   

     memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang berarti memenuhi  

     tuntutan Standar Pelayanan Minimal (STM), sehingga diharapkan mampu  

     memberikan layanan pendidikan yang standar nasional yang diterapkan.  

     Media pengajaran dalam proses belajar akan lebih menarik perhatian siswa   

     sehinga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran akan lebih  

     jelas maknanya sehingga dapat lebih di pahami oleh siswa dan   

     memungkinkanya menguasai dan mencapai tujuan pengajaran. Metode  

     mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal  

     melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru  

     tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam  



     pelajaran. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak   

     hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,  

     melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

 

     Media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan   

     keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan   

     kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis   

     terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran  

     akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian  

     pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan   

     minat siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan  

     pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan  

     penafsiran data, dan memadatkan informasi.    

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut yaitu: 

 

 Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat  

Keterangan: 

X     : Variabel  terikat (Keragaman media pembelajaran yang digunakan guru      

     biologi kelas VII pada SMP Berstandar Nasional)                                   

Y     : Variabel  bebas (penguasaan materi ciri-ciri makhluk hidup)              

X Y 


