
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penguasaan Materi 

 

 

     Tugas guru dalam pengembangan materi adalah memilih , mengorganisasikan  

     materi dari berbagai sumber dan menyusunnya dalam bentuk yang sederhana  

     agar materi tersebut dapat diterima dan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan  

     pembelajaran, strategi pembelajaran, media yang digunakan dan evaluasi hasil  

     belajar siswa sehingga materi akan benar-benar bermanfaat dan memberikan  

     sumbangan optimal dalam pembelajaran (Slameto, 1991: 148). 

 

     Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan   

     evaluasi. Menurut Thoha (1994: 2) 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. Menurut Arikunto (2001: 53) tes merupakan alat atau prosedur  

     yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara atau  

     aturan-aturan yang sudah ditentukan.   

 

     Penguasaan materi merupakan hasil belajar dari ranah kognitif . hasil belajar     

     dari ranah kognitif mempunyai hierarki yang bertingkat-tingkat. Tingkatan- 

     tingkatan yang dimaksud adalah: 1) informasi non verbal, 2) informasi fakta  

     dan pengetahuan verbal, 3) konsep dan prinsip, 4) pemecahan masalah dan  

     kreatifitas. 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). 

 

     Tingkat penguasaan materi oleh siswa dapat diketahui melalui pedoman  

     penilaian, bila nilai siswa ≥ 66 maka dikategorikan baik, bila 55 ≤ nilai siswa  

     < 66 anak dikategorikan cukup baik, dan bila nilai siswa < 55 maka  

     dikategorikan kurang baik (Arikunto, 2001:245).  

 

     Menurut rumusan Bloom dalam Haryanto (2007: 35-37) ranah kognitif terdiri  

     atas 6 tingkatan jenis perilaku yang hierarki berurut dari tingkatan yang paling   

     rendah ke tingkatan yang paling tinggi yaitu: 

     1. Pengetahuan, mencakup kemampuan seseorang dalam menghafal atau   

         mengingat kembali pengetahuan yang telah diterimanya 

     2. Pemahaman, mencakup kemampuan dalam mengartikan, menafsirkan,  

         menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang  

         pengetahuan yang pernah diterimanya 

     3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk  

         menghadapi masalah yang nyata dan baru 

     4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian- 

         bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik 

     5. Sintesis, mencakup kemampuan mengahsilkan sesuatu yang baru dengan  

         jalan menggabungkan elemen dan unsur pengetahuan yang ada 

     6. Evaluasi, mencakup kemampuan  dalam membuat perkiraan atau keputusan  



         yang tepat berdasarkan kriteriaatau pengetahuan yang dimilikinya 

 

B. Media Pembelajaran 

 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 2000:4) secara implisit mengatakan 

bahwa 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, grafik, televisi dan komputer. Dengan kata 

lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional dilingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

 

Media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi. Di samping sebagai sistem penyampaian atau pengantar, media yang 

sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming (dalam Arsyad, 2000:3) adalah 

penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. 

Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau peranannya, yaitu mengatur 

hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar, siswa dan isi 

pembelajaran. Di samping itu, mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa 

setiap sistem pengajaran yang melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai 

kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. Ringkasannya, media adalah 

alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. 

 

2. Fungsi dan Manfaat Media Pendidikan 

 

Menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2000:15) mengemukakan bahwa pemakaian 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. 

 

Menurut (Arsyad, 2000:20)  Media berfungsi untuk tujuan instruksi di  mana infomasi 

yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental 

maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga  pembelajaran dapat terjadi.  

            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. 

 

3. Macam-macam Media 

 



Menurut Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2000:37) mengelompokkan media ke 

dalam delapan jenis, yaitu: 

1. Media Cetakan 

Media cetakan meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk 

pengajaran dan informasi. Di samping buku teks atau buku ajar, termasuk pula 

lembaran penuntun berupa daftar cek tentang langkah-langkah yang harus di ikuti 

ketika mengoperasikan sesuatu peralatan atau memelihara peralatan. Lembaran ini 

berisi gambar atau foto di samping teks penjelasan. Penuntun belajar adalah 

bentuk media cetak lain yang mempersiapkan dan mengarahkan siswa bagaimana 

untuk maju k unit berikutnya dan menyelesaikan mata pelajaran. Di samping itu 

ada pula penuntun instruktur  yang memberikan tuntunan dan bantuan kepada 

instruktur pada saat mempersiapkan dan menyampaikan pelajaran. Jadi penuntun 

instruktur meliputi petunjuk dan informasi yang berkaitan dengan pokok-pokok 

bahasan yang akan diajarkan. 

 

2. Media Panjang 

Media panjang pada umumnya di gunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi di depan kelompok kecil. Media ini meliputi papan tulis, flip chart,  

papan magnet, papan kain, papan bulletin, dan pameran. Media panjang yang 

paling sederhana dan hamper selalu tersedia adalah papan tulis. Dengan  

perencanaan yang baik, kapur berwarna, menampilkan informasi pada saat  siswa 

harus melihatnya papan tulis dapat menjadi alat penyajian pelajaran yang efektif. 

Penyajian dengan flip chart sangat menguntungkan untuk  informasi visual seperti 

kerangka pikiran, diagram, bagan atau chart, atau  grafik karena dengan mudah 

karton-karton lebar yang disusun sebelum penyajian dibuka dan dibalik dan jika 

perlu dapat d tunjukkan kembali kemudian. 



 

3.  Proyektor Transparasi (OHP) 

 Transparasi yang di proyeksikan adalah visual baik berupa huruf,lambing,  

gambar, grafik atau gabungannya pada lembaran bahan tembus pandang atau 

plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding 

melalui sebuah proyektor. 

 
 
 
 

4. Rekaman Audio-Tape 

Pesan dan isi pelajaran dapat di rekam pada tape magnetik sehingga hasil  

rekaman itu dapat diputar kembali pada saat diinginkan. Pesan dan isi pelajaran 

itu dimaksudkan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa sebagai upaya mendukung terjadinya proses belajar. 

 
5. Slide 

Slide (film bingkai) adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan 

bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bngkai 

diproyeksikan melalui slide projector. 

 

6. Film dan Vidio 

Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame 

demi fram diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada 

layar terlihat gambar itu hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian 

sehingga memberikan visual yg kontinu.sama halnya dengan film, video dapat 

menggambarkan suatu obyek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah 

atau suara yang sesuai. Kemampuan film dan video melukiskan gambar hidup dan 



suara memberinya daya tarik tersendiri. Kedua jenis media ini pada umumnya di 

gunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. 

 

 

7. Televisi 

Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. 

Ketika kiat menyaksikan siaran peristiwa di satu tempat kita  seakan-akan 

mengamati dan menjalani pengalaman kehidupan nyata.kita dapat mendengar, 

melihat bahkan merasakannya. 

 

8. Komputer 

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi informasi 

yang di beri kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan  

perhitungan sederhana dan rumit. 

C. Ciri-Ciri Makhluk Hidup 

 

A. Ciri-Ciri Makhluk Hidup 

Menurut (Mikrajuddin, saktiyono, lutfi. 2007:24-26) ciri-ciri mahluk hidup diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Iritabilitas dan Gerak 

Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Rangsangan dari luar 

tubuh berupa cahaya, suhu, air, sentuhan, suara, bau, atau makanan. Sedangkan 

rangsangan dari dalam tubuh, misalnya ingin buang airkarena kantong kemih 

penuh urin atau rasa lapar karena sudah saatny makan. Gerak berarti pemindahan 

sebagian atau seluruh bagian tubuh mahluk hidup. Gerak aktif adalah gerak yang 



dilakukan oleh organisme dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 

Gerak pasif adalah gerak yang dilakukan tanpa harus berpindah tempat. 

2. Bernapas  

Setiap makhluk hidup bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen 

(O2) dari udara yang digunakan di dalam sel-sel tubuh untuk pembakaran sari-sari 

makanan (glukosa). Proses ini menghasilkan energi dan mengeluarkan zat sisa 

berupa karbondioksida (CO2) dan uap air (H2O). energi yang dihasilkan dapat di 

manfaatkan oleh makhluk hidup tersebut untuk bereaktivitas dalam kehidupan 

sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan berenang. Pembakaran yang terjadi antara 

oksigen dan sari-sari makanan di dalam sel-sel tubuh tersebut dinamakan reaksi 

oksidasi biologi. 

3. Makan  

Mahluk hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Energi yang 

diperoleh untuk bergerak, tumbuh, menanggapi rangsang, dan berkembang biak. 

4. Melakukan Metabolisme 

Proses metabolisme yang melibatkan berbagai reaksi kimia di dalam tubuh 

menghasilkan zat sisa yang dapat meracuni tubuh. Oleh karena itu mahluk hidup 

perlu membuang atau mengeluarkan zat-zat sisa tersebut, yang dikenal sebagai 

proses ekskresi. 

5. Melakukan Adaptasi 

Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh mahluk hidup terhadap 

perubahan lingkungan. 

6. Tumbuh dan Berkembang Biak 

Setiap mahluk hidup akan tumbuh dari kecil menjadi besar. Setelah menjadi 

dewasa, mahluk hidup akan menghasilkan keturunan baru. Dengan tumbuh, 



mahluk hidup dapat berkembang dari usia muda menjadi dewasa. Dengan 

berkembang biak, mahluk hidup dapat meneruskan kelestarian jenisnya. 
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