
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbaikan sistem pendidikan nasional menuntut adanya penyempurnaan

kurikulum. Penyempurnaan kurikulum pendidikan tahun 2004 pada tahun 2006

yang telah dikembangkan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),

mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dan Peraturan Pemerintah yang terkait, menuntut pembelajaran yang

mandiri, aktif, Interaktif, kreatif dan menyenangkan (joy full learning) serta

tuntas (mastery learning). Diharapkan pendidik tidak lagi berperan dominan di

kelas, tetapi harus mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, Interaktif, kreatif

dan inovatif serta menyenangkan yang berpusat pada peserta didik (Student

centered learning). Karenanya Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran

biologi berorientasi pada siswa. Peran guru bergeser dari menentukan “apa yang

akan dipelajari” ke bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar

siswa”. Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan untuk

mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif dengan teman, lingkungan,

praktikum di Laboratorium dan nara sumber lain.
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Kegiatan pembelajaran di laboratorium (praktikum) merupakan bagian integral

dari pembelajaran biologi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan

kegiatan laboratorium untuk mencapai tujuan pembelajaran biologi.

Tujuan pembelajaran biologi yang ada pada standar isi diantaranya;1) memupuk

sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat bekerjasama

dengan orang lain. 2) mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan

menguji hipotesis melalui percobaan, serta mengomunikasikan hasil percobaan

secara lisan dan tertulis. 3) mengembangkan kemampuan berpikir analitis,

induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi

Woolnough & Allsop dalam Nuryani Y. Rustaman (2005: 136), mengemukakan

empat alasan mengenai pentingnya kegiatan praktikum sains sebagai berikut,

1) praktikum membangkitkan motivasi belajar sains, 2) kegiatan praktikum

mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen,  3) praktikum

menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah,

4) praktikum menunjang materi pelajaran. Kegiatan praktikum memberi

kesempatan bagi siswa untuk menemukan teori, dan membuktikan teori. Melalui

praktikum juga dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.

Berdasarkan  hasil observasi di SMAN 1 Kotagajah, kegiatan praktikum

khususnya untuk materi mekanisme kontraksi otot dilakukan menggunakan alat

bantu yang sederhana yang penggunaannya menyulitkan siswa sehingga

pembelajaran belum efektif dan efisien. Alat bantu yang digunakan berupa statif

dan sepasang klem untuk mengikat otot betis katak menggunakan benang, dan

kabel penghubung antara otot dan baterai sebagai sumber rangsangan, yang
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perakitannya memerlukan waktu relatif lama. Siswa juga mendapatkan kesulitan

ketika harus memberikan rangsangan melalui penyetruman otot betis katak

dengan selang waktu tertentu secara akurat yang sesuai dengan perosedur dalam

LKS. Kesulitan dan ketidak menarikan pembelajaran mekanisme kontraksi otot

menggunakan kit eksperimen yang ada, berimplikasi pada hasil belajar siswa. Hal

ini dapat dilihat dari penelitian pendahuluan melalui analisis hasil belajar pada

materi sistem gerak otot siswa kelas XI IPA  di SMAN 1 kotagajah, baru 60%

yang memperoleh nilai ≥ 60 (KKM yang ditetapkan pada indikator pencapaian

materi mekanisme kontraksi otot). Hasil observasi di sekolah lain sebagai

pembanding, guru lebih suka membelajarkan materi mekanisme kontraksi otot

dengan cara melalui penjelasan tanpa menggunakan media pembelajaran

pendukung yang memadai sehingga sangat berpengaruh terhadap minat belajar

siswa. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya/ belum tersedianya alat

bantu percobaan mekanisme kontraksi otot di laboratorium biologi.

Dari hasil angket untuk mengungkap kebutuhan guru yang ditujukan kepada 4

orang guru biologi SMAN 1 kotagajah dan10 orang guru biologi anggota MGMP

biologi Lampung Tengah (lampiran 3a), diperoleh skor angket sebesar 164 dari

skor maksimal 224 (kategori sangat diperlukan). Hasil skor konversi tersebut

menyatakan bahwa kit eksperimen untuk materi mekanisme kontraksi otot sangat

dibutuhkan di SMAN 1 Kotagajah maupun oleh guru biologi di sekolah lainnya.

Selanjutnya dari hasil angket yang ditujukan untuk mengungkap kebutuhan siswa

terhadap 2 kelas XI IPA (XI IPA1 dan XI IPA2) di SMAN 1 kotagajah yang

berjumlah 62 siswa, dan 2 kelas XI IPA (XI IPA3 dan XI IPA4) di SMAN 1

Seputih Banyak yang berjumlah 49 siswa (lampiran 3b), diperoleh skor 1288
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dari skor maksimal 1776 (kategori sangat diperlukan), yang berarti sangat perlu

dikembangkan kit eksperimen pada pembelajaran materi mekanisme kontraksi

otot, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami konsep mekanisme kontraksi

otot.

Media/ alat bantu pembelajaran pada dasarnya dibuat untuk memudahkan guru

maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi media/ alat bantu

pembelajaran yang mampu membangkitkan minat dan motivasi bagi  siswa untuk

membuktikan konsep-konsep yang telah dipelajari tidak selalu tersedia di sekolah.

Salah satunya adalah alat bantu eksperimen biologi yang berupa kit eksperimen

yang biasa digunakan untuk membuktikan otot sebagai alat gerak aktif. Percobaan

menggunakan otot betis katak yang diberikan rangsangan dengan selang waktu

tertentu pelaksanaannya masih menyulitkan siswa maupun guru, terutama dalam

hal pemberian rangsangan yang memerlukan interval waktu tertentu dengan

tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh alat bantu eksperimen yang

tersedia di Laboratorium biologi bukan alat yang dirancang/ didesain khusus

untuk eksperimen mekanisme gerak otot, tetapi merupakan seperangkat alat yang

harus dirakit/ dipasang dan cukup menyita waktu sehingga pembelajaran menjadi

kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut dan pentingnya eksperimen mekanisme kerja otot

sebagai alat gerak aktif, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran, telah dilakukan

pengembangan kit eksperimen mekanisme kontraksi otot di SMAN 1 Kotagajah,

agar pembelajaran menjadi lebih mudah, efektif dan menarik.
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1.2 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi

diantaranya yaitu:

1.2.1 Terbatasnya jumlah kit eksperimen biologi yang ada di sekolah

1.2.2 Pembelajaran mekanisme kontraksi otot belum efektif (pembelajaran

belum memudahkan siswa belajar).

1.2.3 Pembelajaran mekanisme kontraksi otot belum efisien (pembelajaran

belum menghemat waktu dan biaya).

1.2.4 Minat siswa terhadap pembelajaran/ eksperimen mekanisme kontraksi otot

masih rendah.

1.2.5 Pembelajaran mekanisme kontraksi otot  dengan menggunakan alat bantu

eksperimen yang ada tidak menarik sehingga tujuan pembelajaran belum

tercapai.

1.2.6 Perlu dikembangkan kit eksperimen  mekanisme kontraksi otot  dengan

menggunakan rangkaian elektronik pengatur interval waktu agar

memungkinkan pembelajaran biologi lebih menarik minat dan motivasi

siswa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti membatasi pada

masalah-masalah yang dianggap dapat dicari pemecahannya melalui penelitian ini

yaitu sebagai berikut;

1.3.1 Pembelajaran mekanisme kontraksi otot kurang efektif yaitu pembelajaran

belum memudahkan siswa belajar.
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1.3.2 Pembelajaran mekanisme kontraksi otot kurang efisien yaitu pembelajaran

belum menghemat waktu dan biaya.

1.3.3 Perlu dikembangkan kit eksperimen  mekanisme kontraksi otot  dengan

menggunakan rangkaian elektronik pengatur interval waktu agar

memungkinkan pembelajaran biologi lebih menarik bagi siswa.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana potensi dan kondisi media pembelajaran biologi di SMAN 1

kotagajah?

1.4.2 Bagaimana desain kit eksperimen mekanisme kontraksi otot pada

pembelajaran biologi kelas XI IPA SMA yang efektif, murah, dan mudah

dioperasikan siswa?

1.4.3 Bagaimana efektivitas kit eksperimen meknisme kontraksi otot hasil

pengembangan pada pembelajaran biologi?

1.4.4 Bagaimana kemenarikan kit eksperimen mekanisme kontraksi otot hasil

pengembangan pada pembelajaran biologi?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian  ini adalah:

1.5.1 Mendeskripsikan potensi dan kondisi media pembelajaran biologi di

SMAN 1 kotagajah.
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1.5.2 Mendeskripsikan  desain kit eksperimen mekanisme kontraksi otot yang

menggunakan kit elektronik pengatur interval waktu yang efektif, murah,

dan mudah digunakan pada pembelajaran biologi SMA Kelas XI IPA.

1.5.3 Mendeskripsikan kit eksperimen mekanisme kontraksi otot yang lebih

efektif pada pembelajaran biologi.

1.5.4 Mendeskripsikan kit eksperimen mekanisme kontraksi otot yang lebih

menarik pada pembelajaran biologi.

1.6. Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan

terutama di bidang teknologi pendidikan kawasan pengembangan, khususnya

pengembangan Kit Eksperimen mata pelajaran biologi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi siswa, tersedianya kit eksperimen mekanisme kontraksi otot, yang

memudahkan siswa belajar/ melakukan pengamatan kontraksi otot pada

pembelajaran biologi SMA.

2) Bagi guru biologi, tersedianya kit eksperimen mekanisme kontraksi otot yang

dapat digunakan untuk membantu guru yang memiliki masalah ketiadaan alat

bantu pembelajaran/ kit eksperimen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

biologi di Laboratorium.
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3) Bagi Mahasiswa Teknologi Pendidikan, hasil penelitian dan pengembangan ini

dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian dan pengembangan

selanjutnya.


