
II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Media Pembelajaran

Kata media secara etimologis berasal dari bahasa Latin medium yang secara

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar menyatakan bahwa media apabila

dipahami secara garis besar adalah manusia,  materi atau kejadian yang

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan,

keterampilan atau sikap. Istilah perantara atau pengantar ini, menurut Bovee

dalam Asyhar (2011: 4), digunakan karena fungsi media sebagai pengantar atau

perantara suatu pesan dari pengirim (sender) kepada penerima (receiver) pesan.

Sedangkan menurut Gagne, bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. National Education

Association/NEA memberikan definisi media sebagai bentuk-bentuk komunikasi

baik tercetak maupun audio-visual dan peralatannya, dengan demikian, media

dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. Dari pengertian/ definisi dan

pendapat tersebut, berkembang berbagai definisi terminologi mengenai media

menurut  pendapat para ahli media dan pendidikan. Berikut ini beberapa definisi

mengenai media dalam Asyhar (2011: 4) :

1) The Association for Educational Communication on Technology (AECT)

menyatakan bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk menyalurkan

informasi.
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2) Menurut Suparman, media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan

pesan dan informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan.

3) Mc Luhan memaknai media sebagai saluran informasi.

Dari beberapa pengertian tentang media di atas dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran ialah segala sesuatu/ semua yang dapat didengar, dilihat atau diraba

dengan pancaindera  maupun kandungan isi yang ingin disampaikan yang dapat

digunakan untuk menyampaikan pesan/informasi dari sumber ke penerima dan

dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Pada awal sejarah pembelajaran, pemanfaatan media hanyalah berupa alat bantu

yang digunakan oleh guru untuk menerangkan materi pelajaran. Mula-mula yang

digunakan berupa alat bantu visual yang dapat memberikan pengalaman visual

kepada siswa untuk mendorong motivasi belajar, memeperjelas dan

mempermudah pemahaman konsep yang abstrak, serta mempertinggi daya serap

belajar. Dalam upaya memanfaatkan media sebagai alat bantu belajar, Edgar Dale

dalam Susilana dan Riyana (2007:7) mengadakan klasifikasi menurut tingkatan

dari yang paling konkrit ke yang paling abstrak, yang dikenal dengan nama

kerucut pengalaman Edgar Dale.

Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale dalam Susilana dan
Riyana (2007: 7)
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Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja

dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah

adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya.

Di dalam sistem pembelajaran, kedudukan komponen media pembelajaran

memiliki fungsi yang sangat penting, sebab tidak semua pengalaman belajar dapat

diperoleh secara langsung. Dalam kondisi seperti ini, media pembelajaran dapat

digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih konkret dan mudah

dipahami. Schramm dalam Asyhar (2011:7) berpendapat bahwa media

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk

keperluan pembelajaran, sedangkan menurut Gerlach & Elly, media pembelajaran

memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian

yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh

pengetahuan, ketrampilan dan sikap.

Menurut Sudirjo dan Siregar  dalam Prawiradilaga dan Siregar (2007: 5) media

pembelajaran dipandang sebagai pilihan  (bahkan sebagai suatu keharusan) dalam

strategi pembelajaran. Media memiliki kaitan erat dengan strategi pembelajaran

karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.    Hal serupa dinyatakan

oleh Suparman (2001: 187) bahwa media merupakan salah satu komponen utama

strategi instruksional disamping urutan kegiatan instruksional, metode dan waktu.
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Selanjutnya menurut Sudirjo dan Siregar dalam Prawiradilaga dan Siregar (2007:

8-12), sejalan dengan perkembangan, selain berfungsi sebagai audiovisual aids

atau teaching aids, media memiliki fungsi komunikasi yang diantaranya memiliki

kegunaan; 1) Memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, 2) Memotivasi

siswa, 3) Menyajikan informasi, 4) Merangsang diskusi, 5) Mengarahkankan

kegiatan siswa, 6) Melaksanakan latihan dan ulangan, 7) Menguatkan belajar, dan

8) Memberikan pengalaman simulasi.

Dari beberapa pengertian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran ialah segala sesuatu baik itu hardware (semua yang dapat didengar,

dilihat atau diraba dengan pancaindera) maupun software (kandungan isi yang

ingin disampaikan) yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan/informasi

dari sumber ke penerima dan dapat digunakan secara masal, kelompok besar/

kecil ataupun perorangan dalam proses pembelajaran.

Sementara strategi adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu.

Menurut Dick and Carrey dalam Suparman (2001: 165) strategi pembelajaran

adalah komponen-komponen umum dari suatu set materi dan prosedur

pembelajaran yang akan dipergunakan bersama-sama materi tersebut.

Gagne dan Briggs dalam Suparman (2001: 166) mengemukakan bahwa strategi

pembelajaran terdiri dari sembilan urutan kegiatan yaitu; 1) Memberikan motivasi

atau menarik perhatian siswa, 2) Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa,

3) Mengingatkan kompetensi prasyarat, 4) Memberi stimulus, 5) Memberi

petunjuk belajar, 6) Mendorong penampilan siswa, 7) Memberi umpan balik, 8)

Menilai performans, 9) Menyimpulkan.
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Kesembilan urutan kegiatan itu tidak semuanya diperlukan dalam proses

pembelajaran, akan tetapi hal itu tergantung pada karakteristik siswa dan jenis

perilaku apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran.

Sejalan dengan pendapat tersebut yang telah dipaparkan sebelumnya, Suparman

(2001: 167) menyatakan strategi pembelajaran terdiri dari empat komponen urutan

yaitu 1) Urutan kegiatan, 2) Metode pembelajaran, 3) Media pembelajaran,

4) Waktu. Sedangkan Dick and Carrey (1985) mengemukakan lima komponen

utama dari suatu strategi pembelajaran yaitu; 1) kegiatan pra-pembelajaran,

2) presentasi informasi, 3) partisipasi siswa, 4) pengujian, dan 5) kegiatan

lanjutan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya strategi

pembelajaran adalah satu ketrampilan yang harus dimiliki guru. Strategi

pembelajaran mempunyai kaitan yang erat  dengan media dan merupakan bagian

dari sistem pembelajaran yang menjelaskan komponen umum dari suatu set bahan

pembelajaran dan prosedur yang digunakan bersama bahan tersebut untuk

menghasilkan hasil belajar siswa.

2.1.1.Alasan teoritis Pemilihan Media Pembelajaran

Pentingnya pemilihan media dengan melihat kedudukan media dalam

pembelajaran dapat dilihat dengan model sistem pembelajaran yang dikemukakan

oleh Gerlach dan Elly dalam Susilana dan Riyana (2007: 62)
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Gambar 2.2. Sistem Pembelajaran Gerlach dan Elly

Didasari atas konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem dalam mencapai suatu

tujuan, pengembangan suatu desain instruksional selalu diawali dengan

perumusan sebuah tujuan instruksional, kemudian dilanjutkan dengan menentukan

materi pembelajaran yang sesuai untuk menunjang ketercapaian sebuah tujuan

pembelajaran yang telah dirumuskan, serta menentukan strategi pembelajaran

yang tepat. Upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran ditunjang oleh media

pembelajaran yang sesuai dengan materi, strategi pembelajaran yang digunakan,

dan karakteristik siswa. Selanjutnya guru menentukan evaluasi belajar yang tepat

dan sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar

siswa. Bila ternyata hasil belajar siswa tidak sesuai dengan harapan yang tertuang

di dalam tujuan, maka perlu ditelusuri penyebabnya dengan cara melakukan

analisis setiap komponen untuk mengetahui penyebabnya secara obyektif.
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2.1.2 Alasan Praktis Pemilihan Media Pembelajaran

Terdapat beberapa alasan mengapa guru memilih media yang sesuai dengan

tujuan dan strategi pembelajaran. Alasan pemilihan media pembelajaran sangat

berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan pengguna media. Semua dilakukan

atas dasar desain instruksional yang telah dirancang oleh seorang guru. Arif

Sadiman dalam Susilana dan Riyana (2007: 63-65) menjelaskan sebagai berikut:

a) Demontration. Digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah
konsep, alat, obyek, kegunaan, cara mengoperasikan dan lain-lain. Di sini
media berfungsi sebagai alat peraga pembelajaran.

b) Familiarity. Pengguna memiliki alasan tersendiri mengapa ia menggunakan
media yang dipilih, yaitu karena sudah terbiasa menggunakan media
tersebut, sudah menguasai media tersebut, jika menggunakan media lain
harus mempelajari terlebih dahulu sehingga memebutuhkan waktu, tenaga,
dan biaya.

c) Clarity. Pemilihan media ini digunakan untuk memperjelas pesan
pembelajaran agar lebih konkret.

d) Active learning. Media dapat berbuat lebih dari yang biasa dilakukan oleh
guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam
pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif baik secara fisik,
mental, dan emosi

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi

tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

1) Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam:

a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, media yang hanya

memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara.

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung

unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto,

transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti

media grafis dan lain sebagainya.
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c) Media audiovisual, yaitu jenis media yag selain mengandung unsur suara juga

mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video,

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini

dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis

media yang pertama dan kedua.

2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi pula ke dalam:

a) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan

televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-

kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan

khusus.

b) Media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti

film slide, film, video, dan lain sebagainya.

3) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam:

a) Media yang diproyeksikan seperti film, slide,film strip, transparansi, dan

lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi

khusus seperti film projektor untuk meproyeksikan film, slide projector

untuk memproyeksikan film slide, overhead projector (OHP) untuk

memproyeksikan transpsransi. Tanpa dukungan alat semacam ini, maka

media semacam ini tidak berfungsi apa-apa.

b) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio dan lain

sebagainya.

Penggunaan media yang tepat dan mudah dipahami bertujuan agar pesan yang

akan disampaikan media dapat diterima oleh siswa, sehingga siswa dapat

dikatakan belajar. Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar
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adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan

munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya

interaksi individu dengan lingkungan yang disadari.

2.1.3 Evaluasi Media Pembelajaran

Kekuatan dan kelemahan dari media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru

biasanya dapat diketahui dengan jelas setelah program tersebut dilaksanakan di

kelas dan dievaluasi dengan seksama. Hasil yang diperoleh dari evaluasi akan

memberi petunjuk kepada guru tentang bagian-bagian mana dari media

pembelajaran tersebut yang sudah baik dan mana pula yang belum baik sehingga

belum dapat mencapai tujuan dari pengembangan media pembelajaran yang

diharapkan. Dalam hal ini terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang

telah disusun. Atas dasar evaluasi tersebut dapat dilakukan perbaikan-perbaikan

yang diperlukan, baik pada media tersebut sedang digunakan maupun setelah

media tersebut digunakan. Perbaikan yang dilakukan setelah media ini selesai

digunakan akan berguna untuk keperluan penyempurnaan media pada kegiatan

pembelajaran selanjutnya.

Terkait dengan uraian tersebut, evaluasi media yang dilaksanakan pada dasarnya

difokuskan kepada beberapa tujuan, yaitu:

1) Memilih media pendidikan yang akan dipergunakan untuk kelas,

2) Untuk melihat prosedur/mekanisasi penggunaan suatu alat,

3) Untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan alat tersebut telah tercapai,

4) Menilai kemampuan guru menggunakan media pendidikan,

5) Memberikan informasi untuk kepentingan administrasi,
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6) Untuk memperbaiki alat media itu sendiri.

Media pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran sangat beragam

bentuknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah untuk memenuhinya

atau jika guru yang membuatnya maka akan sangat tergantung pula pada

kemampuan dan keahlian guru dalam pembuatannnya. Keragaman tersebut akan

berimplikasi pada berbagai jenis evaluasi untuk menentukan efisiensi dan

efektifitas media pembelajaran dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran

yang bermutu. Apabila dikaitkan dengan tujuan evaluasi sebagaimana yang telah

dikemukakan di atas, maka ada berbagai jenis evaluasi terhadap media

pembelajaran. Berdasarkan objek yang dievaluasi, maka evaluasi media

pembelajaran akan terkait dengan evaluasi fungsi media, evaluasi penggunaan

media oleh guru, dan evaluasi pengelolaan/administrasi media.

Berdasarkan prosesnya, evaluasi media ini terdiri atas evaluasi formatif dan

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah proses yang dimaksudkan untuk

mengumpulkan data tentang efektivitas dan efesiensi bahan-bahan pembelajaran

(termasuk kedalamnya media) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data-

data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang

bersangkutan agar lebih efektif dan efesien.

Tahapan evaluasi media pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Satu Lawan Satu

Evaluasi media tahap satu lawan satu yang disebut dengan istilah one to one

evaluation, dilaksanakan dengan memilih dua orang atau lebih siswa yang dapat

mewakili populasi target dari media yang dibuat. Sajikan media tersebut kepada
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mereka secara individual. Kalau media itu anda desain untuk belajar mandiri,

biarkan mereka mempelajarinya kemudian anda mengamatinya. Kedua orang

yang anda pilih tersebut hendaknya satu orang dari populasi target yang

kemampuan umumnya sedikit di bawah rata-rata dan satu orang lain di atas rata-

rata.

Jumlah dua orang untuk kegiatan ini adalah jumlah minimal. Setelah selesai, anda

bisa mencobakannya kepada beberapa orang siswa yang lain dengan prosedur

yang sama. Anda dapat juga mencobakannya kepada ahli bidang studi (context

expert). Mereka seringkali memberikan umpan balik yang bermanfaat. Atas dasar

data dan informasi dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas akhirnya revisi

dilakukan sebelum media dicobakan ke kelompok kecil.

2) Evaluasi Kelompok Kecil

Pada tahap ini media perlu dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang dapat

mewakili populasi target. Siswa yang dipilih dalam kegiatan ini hendaknya

mencerminkan karakteristik populasi. Langkah evaluasi media ”evaluasi

kelompok kecil” sama dengan langkah evaluasi media tahap satu lawan satu.

3) Evaluasi Lapangan

Evaluasi lapangan atau field evaluation adalah  tahap akhir dari evaluasi formatif

yang perlu anda lakukan. Usahakan memperoleh situasi yang semirip mungkin

dengan situasi sebenarnya. Setelah melalui dua tahap evaluasi di atas tentulah

media yang kita buat sudah mendekati kesempurnaannya. Namun dengan itu

masih harus dibuktikan. Lewat evaluasi lapangan inilah kebolehan media yang

kita buat diuji.
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Pilih sekitar 30 siswa dengan berbagai karakteristik (tingkat kepandaian,kelas,

latar belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar dan sebagainya) sesuai

dengan karakteristik populasi sasaran. Demikianlah, dengan ketiga tahap evaluasi

tersebut dapatlah dipastikan kebenaran efektifitas dan efesiensi media yang kita

kembangkan.

2.2 Pembelajaran Biologi

Untuk  memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, salah satu tugas guru yang

sangat penting adalah membuat persiapan pembelajaran, sedangkan untuk

membuat persiapan pembelajaran yang ideal seorang guru dituntut memiliki

sejumlah kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang guru

yang profesional antara lain: 1) seorang guru harus menguasai materi pelajaran.

2) seorang guru harus mampu merumuskan tujuan pembelajaran. 3) seorang guru

harus memiliki kemampuan untuk membuat alat evaluasi yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran. 4) seorang guru harus memiliki kemampuan untuk memilih

materi pelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan

alat evaluasinya. 5) seorang guru harus memiliki kemampuan merancang

pengalaman belajar. 6) seorang guru harus menguasai berbagai pendekatan dan

teori belajar. 7) menguasai berbagai metode dan media pembelajaran. 8) seorang

guru harus memiliki kemampuan memilih dan mengkombinasikan antara materi

pelajaran, metode, media, pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan dan

evaluasinya. 9) kemampuan-kemampuan lain yang menunjang keberhasilan

proses pembelajaran.
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Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal, maka seorang guru perlu

membuat strategi pembelajaran. “ Strategi pembelajaran (teaching strategy)

merupakan pola kegiatan pembelajaran yang berurutan yang diterapkan dari

waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang

diinginkan” (Costa, 1985)

Setiap pembelajaran suatu materi pembelajaran seorang guru harus mampu

memilih dan menetapkan bentuk pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa.

Dalam hal ini guru akan menetapkan metode pembelajarannya, media yang akan

digunakan, situasi kelasnya, dan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan

proses pembelajaran. Dengan kata lain setiap kali melakukan pembelajaran untuk

materi pembelajaran yang berbeda, guru harus mampu menentukan strategi

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan.

2.2.1 Mekanisme Kontraksi Otot

2.2.1.1 Otot Sebagai Alat Gerak Aktif

Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Otot

memendek jika sedang berkontraksi dan kembali ke ukuran semula jika sedang

relaksasi. Kontraksi otot terjadi jika sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot

terjadi jika otot sedang beristirahat. Otot memiliki 3 karakter, yaitu ;

1) Kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek, otot menjadi lebih

pendek dari ukuran semula jika otot sedang melakukan kegiatan.

2) Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang , otot menjadi lebih
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panjang dari ukuran semula. 3) Elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali

pada ukuran semula.

Otot tersusun atas dua macam filamen dasar yaitu filamen aktin dan filamen

miosin. Filamen aktin tipis dan filamen miosin tebal. Kedua filamen ini menyusun

miofibril, miofibril meyususun  serabut otot, dan serabut otot menyusun satu otot.

Berdasarkan bentuknya, sistem kerja dan lokasinya dalam tubuh otot dibedakan

menjadi tiga, yaitu otot lurik, otot polos dan otot jantung.

2.2.1.2 Mekanisme kontraksi Otot

Dari hasil penelitian dan pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron

dan difraksi sinar X, Hansen dan Huxly (1995) mengemukakan teori kontraksi

otot yang disebut model sliding filamen. Model ini menyatakan bahwa kontraksi

otot terjadi berdasarkan adanya dua set filamen di dalam sel otot kontraktil yang

berupa filamen aktin dan miosin. Otot dapat berkontraksi bila adanya rangsang.

Umumnya otot berkontraksi bukan karena satu rangsangan, melainkan karena

suatu rangkaian rangsangan yang berurutan. Rangsangan kedua memperkuat

rangsangan pertama dan rangsangan ketiga memperkuat rangsangan yang kedua.

Dengan demikian terjadilah ketegangan atau tonus yang maksimum. Tonus yang

maksimum terus menerus disebut tetanus.

Rangsangan yang diterima oleh asetilkolin menyebabkan aktomiosin mengerut

(kontraksi). Kontraksi ini memerlukan energi. Pada waktu kontraksi, filamen aktin

meluncur diantara miosin ke dalam zona H (zona H adalah bagian terang di antara

dua pita gelap). Dengan demikian serabut otot memendek, yang tetap panjangnya
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adalah pita A (pita gelap), sedangkan pita I (pita terang) dan zona H bertambah

pendek waktu kontraksi.

Ujung miosin dapat mengikat ATP dan menghidrolisisnya menjadi ADP.

Beberapa energi dilepaskan dengan cara memotong pemindahan ATP ke miosin

yang berubah bentuk ke konfigurasi energi tinggi. Miosin yang berenergi tinggi

ini kemudian mengikatka diri dengan kedudukan khusus pada aktin membentuk

jembatan silang. Kemudian simpanan energi miosin dilepaskan, dan ujung miosin

lalu beristirahat dengan energi  rendah. Pada saat inilah terjadi relaksasi. Relaksasi

ini mengubah sudut perlekatan ujung miosin menjadi miosin ekor. Ikatan antara

miosin energi rendah dan aktin terpecah ketika molekul baru ATP bergabung

dengan ujung miosin. Kemudian siklus tadi berulang.

Mekanisme kontraksi otot berlangsung dengan urutan sebagai berikut.

a) Pusat motorik di otak mengirimkan impuls/rangsang menuju otot

melalui saraf motorik (saraf kranial dan saraf spinal),  b) Sesampainya di ujung

akson saraf motorik, rangsang dilanjutkan oleh neurohumor (hormon saraf)

berupa asetilkolin atau epinefrin (adrenalin) menuju ke otot (reseptor pada otot)

yang mempunyai aktin, c) Setelah rangsang sampai di reseptor, energi dilepaskan,

maka aktin akan bergeser, zona H mengecil bahkan menghilang dan sarkomer

memendek. Garis saling mendekat dan otot berkontraksi (berkerut).

Jarak antara garis Z satu dan garis Z yang lainnya disebut sarkomer. Setelah

kontraksi, ujung saraf motorik mengeluarkan suatu zat yang dapat

menetralisasi/menghambat kerja neurohumor yang dihasilkan sebelumnya, serta

kolinesterasi untuk menghambat asetil kolin dan Mono Amina Oksida (MAO)

serta menghambat epinefrin/adrenalin, sehingga aktin (miofilamen tipis) dan
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miosin (miofilamen tebal) merenggang, zona H terbuka, garis Z satu dan garis Z

yang lainnya saling menjauh, otot kembali relaksasi.

2.3.1.3 Sumber Enegi Untuk Gerak Otot

Adenosin Tri Phospat (ATP) merupakan sumber energi utama untuk kontraksi

otot. ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan

interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP.

ATP ADP+P
Aktin + Miosin Aktomiosin

ATP ase

Fosfokreatin merupakan persenyawaan fosfat berenergi tinggi yang terdapat

dalam konsentrasi tinggi pada otot. Fosfokreatin tidak dapat dipakai langsung

sebagai sumber energi, tetapi fosfokreatin dapat memberikan energinya kepada

ADP dan mengubahnya menjadi ATP.

Fosfokreatin keratin + ATP

Pada otot lurik, jumlah fosfokreatin lebih dari lima kali jumlah ATP. Pemecahan

ATP dan Fosfokreatin untuk menghasilkan energy untuk kontraksi tidak

memerlukan oksigen bebas. Oleh sebab itu, fase kontraksi disebut fase anaerob.

Otot yang berkontraksi dalam waktu yang lama dapat mengalami  kelelahan. Hal

ini disebabkan menurunnya ATP dan Fosfokreatin, sedangkan ADP, AMP, dan

asam laktat meningkat konsentrasinya.
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Sumber lain untuk memperoleh energi ialah dengan mengubah glikogen (gula

otot) menjadi glukosa. Glikogen merupakan senyawa yang tidak larut dalam air,

untuk itu glikogen dilarutkan lebih dulu menjadi laktasidogen. Selanjutnya

laktasidogen akan diubah menjadi glukosa. Gluksa akan dioksidasi untuk

menghasilkan energi dan CO2, H2O. Energi yang dibebaskan digunakan untuk

pembentkan ATP dan Fosfokreatin. Proses ini berlangsung pada saat otot

relaksasi dan membutuhkan banyak oksigen bebas. Oleh  sebab itu fase relaksasi

disebut fase aerob.

2.2.2 Pembelajaran Biologi Di Laboratorium (Praktikum)

2.2.2.1. Alasan Pentingnya Pembelajaran/ praktikum Biologi

Kegiatan pembelajaran di laboratorium (praktikum) merupakan bagian integral

dari kegiatan belajar-mengajar/pembelajaran  biologi. Hal ini menunjukkan betapa

pentingnya peranan kegiatan laboratorium untuk mencapai tujuan pembelajaran

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. Proses belajar siswa

dipengaruhi oleh motivasi, siswa yang termotivasi untuk belajar akan bersungguh-

sungguh dalam mempelajari sesuatu. Melalui kegiatan praktikum di laboratorium,

siswa diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa.

Prinsip ini akan menunjang kegiatan praktikum dimana siswa menemukan

pengetahuan melalui eksplorasinya terhadap alam. 2) kegiatan praktikum

mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Melakukan
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eksperimen merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh para ilmuan. Untuk

melakukan eksperimen ini diperlukan beberapa keterampilan dasar seperti

mengamati, mengestimasi, mengukur, dan memanipulasi peralatan biologi.

Dengan kegiatan praktikum, siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan

bereksperimen dengan melatih kemampuan mereka dalam mengobservasi dengan

cermat, mengukur secara akurat dengan alat ukur yang sederhana ataupun yang

lebih canggih, menggunakan dan menangani alat secara aman, merancang,

melakukan dan mnenginterpretasikan eksperimen. 3) praktikum menjadi wahana

belajar pendekatan ilmiah. Banyak pakar pendidikan meyakini bahwa cara yang

terbaik untuk belajar pendekatan ilmiah adalah dengan menjadikan siswa sebagai

scientist.

Beberapa pakar pendidikan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap

kegiatan praktikum, sehingga melahirkan model dan metode praktikum, seperti

misalnya: model praktikum induktif, model praktikum verifikasi, dan metode

inkuiri. Model praktikum induktif dikembangkan oleh penganut faham Francis

Bacon yang berpendapat bahwa pekerjaan scientist adalah mengumpulkan pola

hubungan antar data dan selanjutnya menemukan teori untuk merasionalisasi

semua itu. Atau dengan kata lain dari fakta menuju generalisasi. Model praktikum

verifikasi dikembangkan oleh penganut faham Popper yang memandang scientist

mengawali penyelidikannya dengan suatu hipotesis yang diturunkan dari kawinan

antara pengalaman dan kreativitasnya. Lebih lanjut scientist menguji kesalahan

atau kebenaran hipotesisnya melalui observasi dan eksperimen. Kegiatan

praktikum model verifikasi ini lebih diarahkan pada pembuktian teori yang telah

dipelajari siswa sebelumnya. Metode inkuiri dikembangkan melalui pendekatan
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heuristik yang memandang scientist sebagai penemu (discoverer). Di dalam

kegiatan praktikum menurut pandangan ini, siswa bagaikan seorang scientist yang

sedang melakukan eksperimen, mereka dituntut untuk merumuskan masalah,

merancang eksperimen, merakit alat, melakukan pengukuran secara cermat,

menginterpretasi data perolehan, serta mengkomunikasikannya melalui laporan

yang harus dibuatnya. 4) praktikum menunjang materi pelajaran. Kegiatan

praktikum member kesempatan bagi siswa untuk menemukan teori, dan

membuktikan teori. Selain itu praktikum dalam pelajaran biologi dapat

membentuk ilustrasi bagi konsep dan prinsip biologi. Dari kegiatan-kegiatan

tersebut dapat disimpulkan bahwa praktikum dapat menunjang pemahaman siswa

terhadap materi pelajaran.

2.2.2.2. Tiga Macam Bentuk Praktikum

Woolnough dalam Nuryani Y. Rustaman (2005: 137) mengemukakan bahwa

bentuk praktikum bisa berupa latihan, investigasi (penyelidikan) atau bersifat

pengalaman. Bentuk praktikum yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan aspek

tujuan dari praktikum yang diinginkan.

Bentuk praktikum latihan digunakan untuk mendukung aspek tujuan

mengembangkan keterampilan dasar. Keterampilan dikembangkan melalui

latihan-latihan menggunakan alat, mengobservasi, mengukur dan kegiatan

lainnya. Contoh kegiatan praktikum biologi yang bersifat latihan misalnya adalah

: menggunakan mata, kaca pembesar, mikroskop untuk mempelajari struktur

jaringan, serat, sel epidermis bawang, mengamati, menggambar dan

mengklasifikasi flora dan fauna, menggunakan kunci determinasi, mengestimasi
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jumlah daun suatu pohon, memanaskan cairan di dalam tabung reaksi, bekerja

secara aman dengan organisme tertentu (vertebrata, invertebrata, mikroba),

menggunakan peralatan secara akurat, melaksanakan secara benar uji baku (uji

amilum, uji glukosa, uji protein), merakit dengan benar (misalnya: mengontrol

eksperimen pertumbuhan dan perkembangan).

Bentuk praktikum bersifat investigasi (penyelidikan) digunakan untuk aspek

tujuan kemampuan memecahkan masalah. Dalam bentuk ini, kemampuan bekerja

siswa dikembangkan seperti seorang scientist. Melalui kegiatan praktikum siswa

memperoleh pengalaman mengidentifikasi masalah nyata yang dirasakannya,

merumuskan masalah tersebut secara operasional, merancang cara terbaik untuk

memecahkan masalahnya, dan mengimplementasikannya dalam laboratorium

serta menganalisis dan mengevaluasi hasilnya. Bentuk praktikum investigasi ini

memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar divergent thinking dan memberi

pengalaman merekayasa suatu proses yang diperlukan dalam pengembangan

teknologi. Contoh-contoh praktikum biologi berbentuk investigasi diantaranya

adalah : bagaimana mendapatkan kecambah dari biji sirsak, faktor-faktor apa yang

mempengaruhi penguapan air pada tumbuhan.

Bentuk praktikum bersifat memberi pengalaman digunakan untuk aspek tujuan

peningkatan pemahaman materi pelajaran. Kontribusi praktikum dalam

meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran dapat terwujud apabila siswa

diberi pengalaman untuk mengindra fenomena alam dengan segenap indranya

(peraba, penglihat, pembau, pengecap, dan pendengar). Pengalaman langsung

siswa terhadap fenomena alam menjadi prasarat penting untuk mendalami dan

memahami materi pelajaran. Apabila kegiatan praktikum berformat discovery,
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fakta-fakta yang diamati menjadi landasan pembentukan konsep atau prinsip

dalam fikirannya. Apabila kegiatan praktikum bersifat verifikasi, fakta-fakta yang

diamati menjadi bukti konkret kebenaran konsep atau prinsip yang dipelajarinya,

sehingga pemahaman siswa lebih mendalam (Nuryani Rustaman, 2001: 138).

Contoh-contoh praktikum biologi yang bersifat pengalaman diantaranya adalah :

mempelajari dan menyayat bagian tumbuhan, mengamati kontraksi otot betis

katak yang diberi rangsang listrik, memperhatikan gerakan organism sederhana

(misalnya Amoeba), eksplorasi respons fisiologis untuk latihan, menumbuhkan

dan memelihara tanaman tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum, tentu saja diperlukan sarana penunjang

yang akan menjadikan kegiatan praktikum berjalan dengan baik. Sarana yang

dimaksud adalah selain ruangan laboratorium yang memadai, juga perangkat

eksperimen/alat bantu praktikum yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang

ingin dicapai.

2.3 Desain Pesan dan Model Pengembangan Pembelajaran

2.3.1    Desain Pesan Pembelajaran

Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuan desain ialah

untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro, seperti program dan

kurikulum, dan pada tingkat mikro, seperti pelajaran dan modul.

Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi

langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian dan

penilaian pembelajaran. Desain pesan meliputi perencanaan untuk merekayasa
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bentuk fisik pesan. Menyampaikan pesan pembelajaran merupakan kegiatan

penyaluran pesan kepada peserta didik oleh narasumber dengan menggunakan

bahan, alat teknik, dan lungkungan tertentu. Ada beberapa prinsip dalam

mendesain pesan pembelajaran agar penyampaian pesan efektif. Gafur dalam

Prawiradilaga dan siregar (2004: 18) menyatakan ada lima prinsip dalam

mendesain pesan pembelajaran:

1) kesiapan dan motivasi siswa, jika dalam menyampaikan pesan pembelajaran

siswa siap dan mempunyai motivasi tinggi, hasilnya akan baik;

2) penggunaan alat pemusat perhatian, jika penyampaian pesan menggunakan alat

pemusat perhatian, hasil belajar akan meningkat;

3) partisipasi aktif  siswa, jika dalam kegiatan pembelajaran siswa aktif

berpartisipasi dan interaktif, hasil belajar akan meningkat;

4) Perulangan, jika penyampaian pesan diulang-ulang, hasil belajar akan lebih

baik;

5) Umpan balik, jika dalam penyampaian pesan, siswa diberi umpan balik, hasil

belajar akan meningkat.

Salah satu prinsip untuk mendesain pesan pembelajaran di atas adalah

penggunaan alat pemusat perhatian siswa dalam pembelajaran.oleh karena itu,

pesan pembelajaran didesain berfungsi untuk memusatkan perhatian siswa.

Sebagaimana dinyatakan Gafur dalam Prawiradilaga dan Siregar (2004: 19),

bahwa alat yang dapat dijadikan pengendali perhtian adalah seperti gambar,

ilustrasi, bagan warna-warni, audio, tape, video, alat peraga, dan lain-lain.
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Kit eksperimen/ alat bantu paraktikum, adalah salah satu media pembelajaran

yang dapat memberi efek untuk menarik perhatian siswa untuk belajar. Mendesain

kit eksperimen/ alat bantu praktikum yang mampu memudahkan dan menarik

siswa untuk belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif memerlukan

pertimbangan yang matang. Adanya lembar kerja siswa, petunjuk penggunaan kit,

dan kemudahan mendapatkan alat dan bahan serta kemudahan

mengoperasikannya adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

2.3.2 Model Pengembangan Pembelajaran

Istilah model diartikan oleh Prawiradilaga (2007: 33) sebagai tampilan grafis,

prosedur kerja yang sistematis atau teratur, serta mengandung pemikiran bersifat

uraian atau penjelasan. Pengembangan didefinisikan sebagai proses

penterjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Menurut Suparman

(2005: 31) pengertian pengembangan pembelajaran merupakan suatu proses yang

sistematis dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan bahan, dan atau

strategi pembelajaran, serta mengevaluasi efektivitas serta efisiensinya dalam

mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan ketiga definisi tersebut di atas, maka

pengertian model pengembangan pembelajaran adalah suatu prosedur kerja yang

sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan bahan dan atau strategi

pembelajaran, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai

tujuan pembelajaran.

Model pengembangan pembelajaran menurut Gustafson dan Branch (2002: 13)

dikelompokkan menjadi tiga, model berbasis sistem (system-oriented models),

model berbasis kelas (classroom-oriented models), dan model berbasis produk
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(product-oriented models). Dari ketiga kelompok model tersebut, berikut ini akan

diuraikan model berbasis kelas, dan model berbasis produk.

1) Model Pengembangan berbasis kelas ASSURE

Model ASSURE merupakan suatu model berupa sebuah formulasi untuk

pembelajaran atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinich et al

(2005) model ini terdiri atas enam langkah kegiatan yaitu:

Analyze Learners
States Objectives
Select Methods, Media, and Material
Utilize Media and materials
Require Learner Participation
Evaluate and Revise

a. Analisis Siswa (Analyze Learners)

Pada disain pembelajaran, siswa adalah hal terpenting. Apapun bentuk produk,

model disain pembelajaran maka semua upaya diwujudkan demi kelancaran

pembelajaran. Dalam melakukan analisis siswa ada beberapa hal yang perlu

dilakukan misalnya karakteristik umum siswa, kompetensi awal yang menjadi

modal dasarnya, gaya belajar dari siswa, aspek psikologis dari siswa dan banyak

lagi sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Heinich et al; jika sebuah media pembelajaran akan digunakan secara

baik dan disesuaikan dengan karakteristik siswa, isi dari pelajaran yang akan

dibuatkan medianya, media dan bahan pelajaran itu sendiri. Lebih lanjut Heinich

menyatakan sukar untuk menganalisis semua karakteristik siswa yang ada, namun

ada tiga hal penting dapat dilakuan untuk mengenal siswa yaitu; berdasarkan ciri-

ciri umum, keterampilan awal khusus, dan gaya belajar siswa.
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b. Merumuskan Tujuan (States Objectives)

Merumuskan tujuan adalah tahapan menentukan tujuan pembelajaran baik

berdasarkan buku atau kurikulum. Tujuan pembelajaran akan menginformasikan

apakah yang sudah dipelajari siswa dari pembelajaran yang dilakukan.

Merumuskan tujuan harus difokuskan kepada pengetahuan, ketrampilan, dan

sikap yang baru untuk dipelajari. Menurut  Smaldino, dkk “An objective is a

statement of what will be achieved, not how it will be achieved”. Jadi merumuskan

tujuan pembelajaran dapat menggunakan rumusan tujuan dengan model ABCD ,

yang berarti :

A = audience, siswa dengan segala karakteristiknya; B = behavior, kata kerja

yang menjabarkan kemampuan yang harus dikuasai; C = conditions, situasi

kondisi yang memungkinkan bagi pebelajar dapat belajar dengan baik; dan D =

degree, persyaratan khusus yang dirumuskan sebagai standar baku pencapaian

tujuan pembelajaran.

c. Pemilihan Metode, media dan bahan (Select Methods, Media, and Material)

Ada tiga tahapan penting untuk huruf S kedua dari ASSURE ini. Ketiganya

adalah :

(1). menentukan metode yang tepat untuk pembelajaran tertentu, kemudian

(2). memilih format media yang disesuaikan dengan metode yang diterapkan; dan

(3). memilih, merancang, memodifikasi, atau memproduksi bahan ajar.

Baik media maupun metode tidak ada yang lebih baik atau terbaik diantaranya.

Media dan metode ditentukan karena keduanya cocok, tepat, dan sesuai untuk

suatu proses belajar.
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d. Penggunaan Media dan bahan Ajar (Utilize Media and materials)

Pemanfaatan media dan bahan ajar pada model ASSURE ini ditujukan kepada

Widyaiswara dan peserta belajar. Smalldino, dkk mengajukan rumus 5 P untuk

pemanfaatan media dan material pembelajaran ini. Kelima P tersebut ialah :

1) Preview the Materials (Kaji bahan ajar), 2) Prepare the Materials (Siapkan

bahan ajar), 3) Prepare Environment (Siapkan lingkungan), 4) Prepare the

Learners (Siapkan peserta didik), 5) Provide the Learning Experience (Tentukan

pengalaman belajar)

e. Partisipasi Siswa di dalam kelas (Require Learner Participation)

Mengembangkan peran serta siswa, tujuan utama pembelajaran adalah agar siswa

belajar. Oleh karena itu melibatkan siswa untuk belajar adalah aktivitas yang

harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran.

f. Penilaian dan Revisi (Evaluate and Revise)

Salah satu tujuan penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas materi yang

baru saja diberikan. Dalam hal ini, penilaian bukan untuk menentukan tingkat

kepintaran seorang siswa, namun cenderung untuk memberi masukan kepada

mereka. Demikian juga evaluasi berguna untuk melakukan penilaianan apakah

seluruh proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, atau ada proses

pembelajaran yang perlu ditingkatkan dan direvisi untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran itu sendiri.
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2) Model Pengembangan Pembelajaran Berbasis Produk.

Model pengembangan berbasis produk yang dikelompokkan oleh Gustafson dan

Branch (2002: 30-44) diantaranya adalah Model Bergman and moore (1990),

Model de Hoog, de jong and de Vries (1994), Model Bates (1995), Model

Nieveen (1997), dan Model seels and Glasgow (1998). Selain model-model

pengembangan berbasis produk tersebut, terdapat model pengembangan berbasis

produk yang lain yaitu model pengembangan produk Borg and Gall (1993).

Berikut ini diperbandingkan 3 (tiga) dari beberapa model pengembangan berbasis

produk yang ada untuk menganalisis langkah komponen ketiga model

pengembangan produk.

Tabel 2.1 Perbandingan komponen tiga model pengembangan

Model Seels and
Glasgow

Model Bergman and
Moore

Model Borg and Gall

Analysis (analysis
problem, task analysis,
instructional analysis)

Analysis (analysis
problem)

Research and
information

Design (obyektives and
test, instructional
strategy and delivery
system)

Design (specification
media, interaction
strategies, assesment
metodology)

planning

Develop (material
development)

Develop (producible
document: story board,
audio scripts, shot list,
art and graphic)

Develop preliminary
from of product

Evaluation (formatif and
sumatif evaluation)

Produce (transforms the
producible
documentation into
corresponding medium:
video secuence, audio,
graphic, or text)

Preliminary field testing

Author (coding, testing,
running)

Main product revision
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Validate (evaluation and
revision)

Main field testing

Operational field testing

Operational product
revision

Final product revision

Dissemination and
implementation

Ketiga model pengembangan pada tabel 2.1, memiliki kesamaan langkah dalam

mengembangkan produk dengan istilah yang berbeda, yaitu ketiganya diawali

dengan analisis\penelitian awal\analisis kebutuhan, desain\perencanaan,

pengembangan, dan evaluasi\tes\validasi\. Model Seels and glasgow merupakan

model pengembangan produk untuk level organisasi/ perusahaan; Model Bergman

and Moore merupakan model pengembangan produk untuk level organisasi/

perusahaan/ rumah produksi; sedangkan model pengembanga Borg and Gall

merupakan model pengembangan untuk level kelas/ kursus.

Ketiga model tersebut sesuai dengan pendapat Prawiradilaga (2007: 44) yang

menyatakan bahwa pengembangan produk memiliki karakteristik yaitu adanya

pekerjaan untuk menghasilkan produk (prototype). Pengembangan untuk

menghasilkan sebuah produk didasari atas hasil analisis kebutuhan, bukan sekedar

mengikuti keinginan pengembang.
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2.4   Teori belajar dan Pembelajaran

2.4.1    Teori Reigeluth

Reigeluth dalam Miarso (2004: 244) menyatakan kerangka teori pembelajaran

meliputi tiga variabel, yaitu kondisi pembelajaran, perlakuan pembelajaran, dan

hasil pembelajaran. Ketiga teori ini digambarkan sebagai berikut:

Kondisi
Pembelajaran

Karakteristik Pelajaran
Karakteristik
siswaTujuan hambatan

Perlakuan
Pembelajaran

Pen
bah

gorganisasian
an ajaran

Strategi
penyampaian

Pengelolaan
kegiatan

Hasil
Pembelajaran

Efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran

Gambar 2.3 Kerangka Teori Pembelajaran Reigeluth dalam Miarso (2004:

Berdasarkan kerangka teori di atas, pembelajaran biologi pada konsep mekanisme

kontraksi belum menarik karena belum adanya kit eksperimen (kondisi

pembelajaran), sehingga dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan

kit eksperimen hasil pengembangan (perlakuan pembelajaran) agar pembelajaran

menjadi menarik, lebih mudah dan lebih efektif ( hasil pembelajaran).

Hasil pembelajaran menurut  teori Reigeluth meliputi tiga variabel, yaitu

efektivitas, efisiensi, dan daya tarik. Menurut Miarso (2004: 546) pembelajaran

yang efektif adalah pembelajaran yang bermanfaat dan bertujuan kepada peserta
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didik melalui prosedur yang tepat. Sedangkan menurut Wotruba and Wright

dalam Miarso (2004: 546) pembelajaran yang efektif memiliki beberapa indikator:

1) Pengorganisasian pembelajaran yang baik, 2) komunikasi secara efektif, 3)
penguasaan dan antusiasme dalam pembelajaran, 4) sikap yang positif
terhadap peserta didik, 5) pemberian tes dan nilai yang adil, keluwesan dalam
pendekatan pembelajaran, dan 7) hasil belajar peserta didik yang baik.

Efisiensi menurut Miarso (2004: 258) meliputi penghematan waktu, tenaga, dan

biaya. Sedangkan daya tarik menurut Miarso (2004: 257) adalah kemudahan

memperoleh, mencerna, ketepatsasaran pesan, dan keterandalan yang tinggi.

2.4.2    Teori Belajar Konstruktivisme

Menurut pandangan konstruktivisme keberhasilan belajar bergantung bukan hanya

pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal siswa.

Menurut West dan Pines (1985) dalam Nuryani (2005: 171) belajar melibatkan

pembentukan “makna” oleh siswa dari apa yang mereka lakukan, lihat, dan

dengar. Menurut Fensham (1994) dalam Nuryani (2005: 171) penganut

konstruktivis memiliki pandangan tentang belajar bahwa orang membangun

makna tentang tentang hal-hal yang dialami atau diceritakan secara aktif oleh diri

mereka sendiri. Makna yang dibangun bergantung pada pengetahuan sudah ada

pada diri seseorang.

Implikasi dari pandangan dengan konstruktivisme di sekolah ialah pengetahuan

itu tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke siswa, namun secara

aktif dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman nyata. Ini senada dengan

peneliti pendidikan sains Piaget dalam Nuryani (2005: 171) bahwa belajar sains

merupakan proses konstruktif yang menghendaki partisipasi aktif dari siswa.
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Berarti di sini peran guru berubah dari sumber dan pemberi informasi menjadi

pendiagnosa dan fasilitator belajar siswa.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pembelajaran dan perspektif konstruktivisme

mengandung empat kegiatan inti. Pertama, pembelajaran konstruktivisme

berkaitan dengan pengetahuan awal (prior knowledge) siswa. Kedua,

pembelajaran konstruktivisme mengandung kegiatan pengalaman nyata

(experience). Ketiga, dalam pembelajaran konstruktivisme terjadi interaksi sosial

(social interaction). Keempat, pembelajaran konstruktivisme membentuk

kepekaan siswa terhadap lingkungan (sense making).

Berdasarkan uraian di atas, implikasi pandangan konstruktivisme untuk

pembelajaran dapat disimpulkan kebaikan pembelajaran berdasarkan

konstruktivisme; 1) pembelajaran konstruktivisme memberikan kesempatan

kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan

menggunakan bahasanya sendiri, 2) pembelajaran konstruktivis memberikan

pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa,

3) pembelajaran konstruktivisme memberikan kesempatan siswa untuk berfikir

tentang pengalamannya agar siswa berfikir kreatif, imajinatif, mendorong

refleksis tentang teori dan model, mengenalkan gagasan-gagasan sains pada saat

yang tepat, 4) pembelajaran konstruktivisme memberi kesempatan siswa untuk

mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri

dengan menggunakan berbagai konteks baik yang telah dikenal maupun yang baru

dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan strategi belajar,

5) pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan perubahan
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gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, 6) pembelajaran

konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang mendukung siswa

mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada

“satu jawaban yang benar”.

Jadi dalam perspektif konstruktivisme belajar itu suatu proses perubahan

konsepsi. Hal senada dinyatakan oleh Budiningsih (2004: 58) bahwa belajar

bukanlah cara individu memperoleh informasi yang berlangsung searah dari luar

ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada

pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada

struktur kognitifnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bruner

(http://planet.time.net.my/klcc/azm01/teori/teori_pembelajaran_konstruktivisme.h

tml) bahwa pembelajaran merupakan satu proses di mana siswa menemukan side

baru atau konsep berdasarkan pada pengetahuan yang telah mereka miliki. Siswa

memilih dan menginterpretasikan pengetahuan, menyuasun hipotesis, membuat

keputusan yang melibatkan pemikiran mental (struktur kognitif) yang

memberikan makna dan pembentukan pengalaman dan dapat memberikan

pengetahuan yang lebih dari yang telah ia miliki.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diringkas bahwa, teori belajar konstruktivisme

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman belajar

sebanyak-banyaknya dalam membangun (mengkonstruksi) pengetahuan, ide atau

konsep yang baru didapatkan secara aktif berdasarkan kepada pengalaman dan

pengetahuan yang ada, ide atau konsep yang diterima melalui diri sendiri atau

berinteraksi dengan lingkungannya.
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2.4.3 Teori Kognitivisme

Kognitivisme membagi tipe-tipe pembelajar, yaitu: 1) Pembelajar tipe

pengalaman-konkret lebih menyukai contoh khusus dimana mereka bisa terlibat

dan mereka berhubungan dengan teman-temannya, dan bukan dengan orang-orang

dalam otoritas itu; 2) Pembelajar tipe observasi reflektif suka mengobservasi

dengan teliti sebelum melakukan tindakan; 3) Pembelajar tipe konsepsualisasi

abstrak lebih suka bekerja dengan sesuatu dan symbol-simbol dari pada dengan

manusia. Mereka suka bekerja dengan teori dan melakukan analisis sistematis.

4) Pembelajar tipe eksperimentasi aktif lebih suka belajar dengan melakukan

paktek proyek dan melalui kelompok diskusi. Mereka menyukai metode belajar

aktif dan berinteraksi dengan teman untuk memperoleh umpan balik dan

informasi. Implementasi prinsip ini dalam mendesain suatu media pembelajaran

adalah sebagai berikut:

a) Materi pembelajaran harus memasukan aktivitas gaya belajar yang berbeda,

sehingga siswa dapat memilih aktivitas yang tepat berdasarkan kecenderungan

gaya berlajarnya.

b) Sebagai tambahan aktivitas, dukungan secukupnya harus diberikan kepada

siswa dengan perbedaan gaya belajar. Siswa dengan perbedaan gaya belajar

memiliki perbedaan pilihan terhadap dukungan, sebagai contoh, assimilator

lebih suka kehadiran instruktur yang tinggi. Sementara akomodator lebih suka

kehadiran instruktur yang rendah.

c) Informasi harus disajikan dalam cara yang berbeda untuk mengakomodasi

berbedaan individu dalam proses dan memfasilitasi transfer ke long-term

memory.
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d) Pembelajar harus dimotivasi untuk belajar, tanpa memperdulikan sebagaimana

efektif materi, jika pembelajar tidak dimotivasi mereka tidak akan belajar.

e) Pada saat belajar, pembelajar harus diberi kesempatan untuk merefleksi apa

yang mereka pelajari. Bekerja sama dengan pembelajar lain, dan mengecek

kemajuan mereka.

f) Psikologi kognitif menyarankan bahwa pembelajar menerima dan memproses

informasi untuk ditransfer ke long term memory untuk disimpan.

2.5 Kajian Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1) B. Hartati, (2010) menyatakan: pertama, efektifitas alat peraga pengembangan

gaya gesek dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dapat dilihat dari

hasil observasi berpikir kritis sebelum dan sesudah menggunakan alat peraga

pengembangan tersebut yang dilakukan oleh dua observer guru fisika. Sebelum

menggunakan alat peraga pengembangan gaya gesek diperoleh rata-rata

sebesar 62,03 selanjutnya setelah diterapkannya alat peraga gaya gesek

pengembangan mengalami kenaikan menjadi 63,62. Peningkatan keterampilan

berpikir kritis tersebut diuji kebermaknaanya menggunakan uji t dan diperoleh

t hitung = 5,389 dengan taraf signifikansi (p value) = 0,000 < 0,05 yang berarti

ada peningkatanketerampilan berpikir kritis yang signifikan melalui kegiatan

praktikum menggunakan alat peraga gaya gesek pengembangan.

Peningkatan hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan cara

berpikir kritis peserta didik.
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Kedua, sebelum menggunakan alat peraga pengembangan sebanyak 68,8%

peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis cukup, sebanyak 19,8%

dalam kategori tinggi. Berbeda situasinya setelah mengikuti kegiatan

praktikum, peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis ke arah

yang lebih baik. Sebanyak 27,1% peserta didik mampu memiliki keterapilan

berpikir tinggi, selebihnya 60,4% cukup. Hal ini menunjukkan bahwa alat

peraga gaya gesek yang dikembangkan relefan dengan teori-teori berpikir

kritis, yaitu menganalisa, mensitesa, menguji data dan sebagainya, dibuktikan

dengan hasil peningkatan berpikir kritis yang signifikan.

2) Rosalina Indah Pramesty, Prabowo (2013), menyatakan: Pertama, alat peraga

kit fluida statis yang dikembangkan memiliki persentase kelayakan sebesar

77% dengan kategori baik;

Kedua,  hasil belajar siswa setelah mengikuti pembembelajaran dengan

menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga kit fluida statis

mengalami peningkatan sehingga ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

mencapai 85,80% dan skor perkembangan (gain score) mencapai 0,8 dengan

kriteria tinggi.

Ketiga, respons siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan alat peraga

kit fluida statis mencapai persentase 92,5% dengan kriteria sangat kuat.

Hasil Penelitan dan pengembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada

hasil belajar siswa secara signifikan setelah menggunakan media pembelajaran

hasil pengembangan. Demikian juga dengan pengembangan kit eksperimen
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mekanisme kontraksi otot pada pembelajaran biologi kelas XI dapat

mengkondisikan pembelajaran yang mudah dan menarik, yang berimplikasi pada

hasil belajar yang efektif dan efisien.

2.6 Kerangka Pikir

Penguasaan siswa terhadap konsep mekanisme kontraksi otot sangatlah penting

pada pembelajaran Biologi sistem gerak vertebrata. Penguatan terhadap

pemahaman konsep kontraksi otot diperoleh melalui pengamatan langsung pada

kegiatan praktikum di laboratorium. Konsep yang ingin dibangun pada siswa

adalah bahwa otot memiliki kemampuan khusus yaitu kontraksi, relaksasi, dan

ekstensi. Ketika kontraksi terjadi, otot memerlukan energi berupa ATP. ATP yang

digunakan untuk kontraksi ketersediaannya dalam sel-sel otot terbatas, dan harus

dibentuk kembali bila aktivitas otot masih berlangsung. ATP ini dibentuk kembali

pada saat otot relaksasi. Selang waktu antar saat otot kontraksi dan kesempatan

otot membentuk ATP kembali saat relaksasi sangat penting pengaruhnya terhadap

ketersediaan ATP yang diperlukan saat kontraksi berikutnya, dan begitu

seterusnya. Oleh karena itu mekanisme ini perlu dibuktikan melalui kegiatan

pengamatan langsung. Kegiatan ini memerlukan alat bantu eksperimen yang

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk menghasilkan kit eksperimen mekanisme kontraksi otot tersebut, dilakukan

langkah-langkah kegiatan yang merupakan langkah model penelitian dan

pengembangan Borg and Gall. Penelitian dilakukan untuk menjaring kebutuhan

belajar siswa, yaitu mengapa kit eksperimen mekanisme kontraksi otot diperlukan,

mengapa kit eksperimen yang dikembangkan adalah kit elektronik pengatur
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interval waktu otomatis. Sedangkan pengembangan dilakukan untuk

menghasilkan produk berupa kit eksperimen mekanisme kontraksi otot

menggunakan kit elektronik pengatur interval waktu otomatis.

Dengan kit eksperimen hasil pengembangan ini pembelajaran mekanisme

kontraksi otot akan menjadi lebih efektif, menarik, dan memudahkan

pembelajaran.






