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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan dewasa ini dihadapkan kepada masalah-masalah mendasar,

yaitu usaha-usaha peningkatan mutu atau kualitas pendidikan itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sekolah sebagai lembaga formal

mempunyai tugas dalam memenuhi harapan dan tujuan tersebut. Oleh karena

itu dibutuhkan suatu pemikiran serta perencanaan dalam pelaksanaan proses

pendidikan terutama dalam pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik

sesuai dengan yang diharapkan.

Usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terus menerus

dilaksanakan.  Hal tersebut dilaksanakan antara lain melalui penyempurnaan

kurikulum yang telah ada.  Pada awal tahun pelajaran 2006/2007 telah

diterapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan

pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).  KTSP adalah kurikulum

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan

pendidikan yang terdiri atas tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan,

struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender

pendidikan, dan silabus.  Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan  (KTSP)

memiliki kelebihan, yakni guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan
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pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa.  Salah satunya adalah

dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, untuk

membantu siswa memahami konsep-konsep yang dipelajari secara utuh dan

benar (Mulyasa, 2008 : 222).

Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar siswa dapat

menerima materi pelajaran dengan mudah dan cepat. Diantaranya adalah

dengan menghadirkan media pembelajaran yang tepat sebagai pelengkap

proses belajar mengajar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai

secara optimal serta menggunakan model yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran dan karakteristik materi pelajaran yang akan diajarkan. Dengan

menggunakan model dan media pembelajaran secara tepat dan sesuai dengan

konsep-konsep materi yang diajarkan maka pemahaman siswa terhadap

konsep tersebut akan tertanam dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru Biologi yang mengajar

di kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, diketahui  bahwa

penguasaan beberapa konsep biologi siswa kurang optimal, salah satunya

yaitu materi Organisasi Kehidupan. Nilai rata-rata siswa kelas VII semester 1

tahun pelajaran 2008/2009 pada pokok bahasan Organisasi Kehidupan baru

mencapai 53,7 untuk kelas VIIA dan 53,45 untuk kelas VIIB.  Hal tersebut

menunjukkan bahwa sekitar 94,87% siswa tidak tuntas. Selain itu, nilai rata-

rata siswa kelas VII semester 1 tahun pelajaran 2009/2010 pada pokok

bahasan Organisasi Kehidupan juga baru mencapai 30 untuk kelas VIIA dan

34,3 untuk kelas VII B. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 85,71%
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siswa tidak tuntas. Hasil tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan

Selain itu, dari hasil diskusi dengan guru mata pelajaran biologi SMP

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung juga diperoleh informasi bahwa materi

tersebut sesungguhnya mampu menimbulkan pertanyaan siswa dan

memunculkan rasa ingin tahu siswa namun rendahnya nilai rata-rata siswa

kelas VII semester 1 tahun pelajaran 2008/2009 dan 2009/2010 pada materi

pokok Organisasi Kehidupan dikarenakan terdapat beberapa masalah dalam

pembelajaran materi Organisasi Kehidupan, antara lain: (1) Dalam

pembelajaran, guru belum pernah menggunakan model pembelajaran yang

menciptakan keaktifan siswa. Guru menjelaskan dan siswa mendengarkan apa

yang dijelaskan oleh guru, sehingga siswa merasa jenuh, (2) Guru jarang

mengaitkan aplikasi konsep dengan kehidupan sehari-hari, (3) Guru belum

pernah menggunakan media yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi

tersebut.

Materi Organisasi Kehidupan tergolong mudah untuk dipahami dibandingkan

dengan materi yang lain karena hampir semua obyek yang dipelajari dan

peristiwa-peristiwa di dalamnya erat dengan kehidupan sehari-hari. Namun

rata-rata penguasaan materi Organisasi Kehidupan oleh siswa di SMP

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung masih rendah yakni sekitar 53,7 untuk

kelas VIIA dan 53,45 untuk kelas VIIB tahun pelajaran 2008/2009. Materi

Pokok Organisasi Kehidupan dirasa kurang cocok bila hanya menggunakan

media buku saja karena gambar-gambar yang ada terbatas. Sehingga menurut
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Penguasaan materi Organisasi Kehidupan yang rendah selain karena faktor

guru seperti yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya juga tidak lepas dari

faktor siswa itu sendiri. Siswa masih banyak yang ribut sendiri, tidak

mendengarkan penjelasan dari guru, dan rasa antusiasme siswa terhadap

pelajaran juga belum ada terlihat dari tidak adanya siswa yang bertanya dan

tidak ada siswa yang menjawab pertanyaan guru kecuali bila disebutkan

namanya.

Melihat kenyataan tersebut, dirasa sangat perlu adanya media pembelajaran

yang dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep materi

Organisasi Kehidupan. Media pembelajaran sangat perlu dihadirkan dalam

proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran terutama pada

pembelajaran ilmu alam, termasuk di dalamnya biologi. Seperti yang

dikemukakan oleh Kock (dalam Yuftana, 2001: 5) dalam pengajaran ilmu

alam sangat diperlukan adanya media sebagai alat bantu dalam proses belajar

mengajar, karena pengajaran hanya dengan kata-kata tidak dapat

mengembangkan sifat teliti, kritis dan sifat menyelidiki pada diri siswa.

Media pembelajaran tersebut antara lain macromedia flash dan media gambar

yang akan diajarkan dengan model yang diduga dapat membantu dengan

maksimal penguasaan materi Organisasi Kehidupan oleh siswa. Macromedia

flash merupakan media yang memiliki kemampuan dalam mengintergrasikan

komponen warna, musik dan animasi grafik. Media ini juga mampu

memberikan balikan sehingga siswa dapat aktif berinteraksi dengan media
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tersebut (Hidayatullah, 2007: 9). Sedangkan media gambar mudah didapat,

dapat dibuat sendiri, mudah menggunakannya dan tidak memerlukan alat

tambahan. Media gambar mampu memproyeksikan ukuran benda yang

sebenarnya sehingga siswa mempunyai gambaran akan konsep yang

dijelaskan oleh guru melalui media gambar tersebut (Hamzah, 1981:27).

Dengan demikian, siswa akan termotivasi untuk belajar dan memiliki rasa

ingin tahu yang tinggi, karena siswa telah mempunyai gambaran yang jelas

akan penjelasan guru, sehingga konsep yang ada dapat tertanam dengan baik

dalam ingatan siswa dan hal ini mempengaruhi prestasi belajar siswa menjadi

lebih baik.

Pengalaman belajar seseorang 75% diperoleh dari indra lihat (mata), 13%

melalui indra dengar (telinga) dan selebihnya indra yang lain menurut Dale

(dalam Arsyad, 1997: 9). Dengan adanya  kedua media ini diharapkan siswa

dapat menangkap ide atas informasi yang terdapat dalam gambar tersebut.

Dengan demikian, diharapkan siswa tidak hanya hafal terhadap suatu konsep,

akan tetapi dapat lebih memahami, mengerti serta mendalami konsep

tersebut.

Penggunaan media visual juga didukung oleh hasil penelitian Sholihatin

(2009: 1) pada siswa kelas XI mata pelajaran Agama Islam MAN Malang.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penguasaan materi oleh

siswa dengan menggunakan macromedia flash lebih tinggi daripada

penguasaan materi oleh siswa tanpa menggunakan macromedia flash.

Peningkatan nilai dari pretes ke postes siswa menunjukkan bahwa media yang

diproduksi efektif. Data kualitatif berupa saran dan kritik untuk media yang
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digunakan dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa siswa

termotivasi untuk belajar serta pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan.

Di samping itu, pemilihan media gambar juga didukung oleh hasil penelitian

Nurlinda (2005: 36) pada siswa kelas III dalam Mata Pelajaran Bahasa

Indonesia Materi Pokok Menulis Karangan Narasi SMP N 12 Bandung Tahun

Ajaran 2004/2005. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penguasaan

materi oleh siswa dengan menggunkan media gambar lebih tinggi daripada

penguasaan materi oleh siswa tanpa menggunakan media gambar. Siswa lebih

terkonsentrasi, antusiasme lebih meningkat, serta daya nalar dan kreativitas

siswa lebih berkembang terhadap materi pokok tersebut.

Kedua media tersebut diduga cocok dengan karakteristik materi pokok

Organisasi Kehidupan sehingga diharapkan penggunaan kedua media tersebut

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 3

Bandar Lampung. Penggunaan dua jenis media ini juga dimaksudkan agar

diketahui manakah media yang lebih efektif dalam pembelajaran materi

pokok Organisasi Kehidupan.

Dalam Purnamasari (2010:3) dikatakan bahwa :

silan media akan optimal jika didukung dengan model
pembelajaran yang sesuai, karena keduanya akan saling melengkapi
sebab penggunan media pembelajaran yang dikombinasikan dengan
model akan sangat membantu proses pembelajaran dan penyampaian
pesan isi pela

Diduga  model yang dapat membantu dengan maksimal penguasaan materi

Organisasi Kehidupan oleh siswa adalah model picture and picture yang di

dalamnya dikombinasikan dengan kedua media tersebut. Model pembelajaran

picture and picture merupakan model yang memiliki beberapa kelebihan
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diantaranya lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa serta mampu

melatih siswa untuk lebih berpikir logis dan sistematis (Kiranawati, 2007:1).

Pemilihan model picture and picture juga didukung oleh hasil penelitian

Novyanti (2009: 1) pada siswa kelas IV Sekolah Dasar dalam Mata Pelajaran

Pendidikan kewarganegaraan di SMP N 17 Bengkulu Tahun Ajaran

2009/2010. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa melalui model

pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa

serta dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di kelas IV SD Negri 17 Kota

Bengkulu.

Berdasarkan uraian di atas dipandang perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui perbedaan penguasaan materi Organisasi Kehidupan pada  siswa

yang menggunakan macromedia flash dan siswa yang menggunakan media

gambar melalui model picture and picture di SMP Muhammadiyah 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbedaan penguasaan materi Organisasi Kehidupan oleh

siswa yang menggunakan macromedia flash dengan siswa yang

menggunakan media gambar melalui model picture and picture ?

2. Apakah macromedia flash melalui model picture and picture lebih baik

digunakan pada pembelajaran materi pokok Organisasi Kehidupan

dibandingkan dengan media gambar melalui model picture and picture?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui :

1.  Perbedaan penguasaan materi Organisasi Kehidupan pada siswa yang

menggunakan macromedia flash dengan siswa yang menggunakan media

gambar melaui model picture and picture.

2.   Perlakuan yang lebih baik untuk meningkatkan penguasaan materi pokok

Organisasi Kehidupan diantara macromedia flash melalui model picture

and picture atau media gambar melalui model picture and picture.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini

diharapkan mempunyai kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung

maupun  tidak langsung.  Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Bagi guru, yaitu menjadikan media pembelajaran macromedia flash dan

media gambar sebagai alternatif media pembelajaran untuk diterapkan

dalam pembelajaran biologi.

2. Bagi siswa, yaitu dapat memberikan pengalaman belajar berbeda yang

dapat menumbuhkan rasa kerjasama yang positif antar siswa.

3. Bagi peneliti, yaitu memberikan pengalaman sebagai calon guru dalam

menggunakan media pembelajaran yaitu macromedia flash dan media

gambar melalui model picture and picture di kelas.
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4. Bagi sekolah, yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk

meningkatkan mutu pembelajaran biologi disekolah dengan penggunaan

macromedia flash dan media gambar dalam pembelajaran di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman maka diperlukan ruang lingkup

penelitian sebagai berikut :

1. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media

berbasis flash macromedia flash dan media gambar.

2. Model pembelajaran yang digunakan ialah picture and picture.

3. Hasil belajar biologi yang diukur dalam penelitian ini adalah nilai kognitif

yang diperoleh setelah menghitung selisih nilai tes awal dan tes akhir

menggunakan rumus N-gain.

4. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIID sebagai kelas

eksperimen 1 dan kelas VIIA sebagai kelas eksperimen 2.

5. Materi pokok dalam pembelajaran untuk penelitian ini adalah Organisasi

Kehidupan.

6. Penelitian bersifat eksperimental pada siswa kelas VII semester ganjil

SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

F. Kerangka Pikir

Penggunaan media pembelajaran yang baik diharapkan dapat meningkatkan

penguasaan materi siswa. Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi

beberapa faktor, diantaranya adalah media yang digunakan oleh guru dalam

menyampaikan materi pelajaran pada siswa. Dalam penelitian ini akan

digunakan media pembelajaran yaitu macromedia flash dan media gambar di
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SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Dari hasil penelitian akan dibahas

tentang penguasaan materi siswa yang telah menggunakan media

pembelajaran berbasis flash macromedia flash dan yang telah menggunakan

media gambar melalui model picture and picture.

Macromedia flash merupakan salah satu media pembelajaran visual yang

sangat  menarik.  Yang dapat dilihat dan diamati pada macromedia flash ini

yaitu berupa animasi-animasi yang dapat memberikan pemahaman konsep

materi kepada siswa bahwa pembelajaran dapat dilihat dengan tayangan-

tayangan animasi. Selain pembelajaran berbasis flash macromedia flash

dengan tujuan dapat memberikan motivasi belajar, guru juga harus dapat

memperhatikan kemampuan dan aktivitas siswa yang dapat menunjang

pencapaian tujuan pembelajaran khususnya yang telah dirumuskan oleh guru.

Dengan media ini, maka proses pembelajaran pun menjadi menarik. Konsep-

konsep abstrak pun dapat dijelaskan dengan konkret dan dengan tampilan

animasi-animasi yang lebih berwarna sehingga tingakt pemahaman siswa

tentang materi yang diajarkan semakin meningkat.

Media lain yang digunakan adalah media gambar/foto. Media gambar adalah

salah satu media yang mudah didapat, dapat dibuat sendiri, mudah

menggunakannya dan tidak memerlukan alat tambahan. Jadi, dengan

kelebihan yang dimilikinya maka media gambar dapat dijadikan sebagai salah

satu alternatif perantara pembelajaran yang efektif. Sebab, media gambar

mampu memproyeksikan ukuran benda yang sebenarnya sehingga siswa

mempunyai gambaran akan konsep yang dijelaskan oleh guru melalui media

gambar tersebut. Dengan demikian, siswa akan termotivasi untuk belajar dan
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memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena siswa telah mempunyai

gambaran yang jelas akan penjelasan guru, sehingga konsep yang ada dapat

tertanam dengan baik dalam ingatan siswa dan hal ini mempengaruhi prestasi

belajar siswa menjadi lebih baik.

Dengan penggunaan media pembelajaran macromedia flash dan media

gambar diharapkan siswa dapat tertarik untuk belajar serta lebih termotivasi

dalam proses pembelajaran. Kedua media tersebut akan digunakan dalam

pembelajaran materi Organisasi Kehidupan menggunakan model picture and

picture. Dengan menggunakan model dan media ini diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran Biologi. Siswa akan lebih

bersemangat dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, dengan demikian

diharapkan ada peningkatan hasil belajar siswa.

Variabel data penelitian ini adalah variable bebas dan variable terikat.

Dimana variabel bebasnya (X) adalah media pembelajaran macromedia flash

dan media gambar, sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah penguasaan

materi siswa. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat digambarkan

dengan diagram berikut:

Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir

Keterangan :
X1 = media pembelajaran macromedia flash melalui model picture

and picture
X2 = media gambar melalui model picture and picture

X1

Y

X2
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Y  = penguasaan materi pokok Organisasi Kehidupan

G. Hipotesis

1. H0 = Penguasaan materi pokok Organisasi Kehidupan oleh siswa

menggunakan macromedia flash melalui model picture and

picture sama dengan penguasaan materi pokok Organisasi

Kehidupan oleh siswa menggunakan media gambar melalui

model picture and picture.

H1 = Penguasaan materi pokok Organisasi Kehidupan oleh siswa

menggunakan macromedia flash melalui model picture and

picture berbeda dengan penguasaan materi pokok Organisasi

Kehidupan oleh siswa menggunakan media gambar melalui

model picture and picture.

2. H0 = Rata-rata penguasaan materi pokok Organisasi Kehidupan oleh

siswa yang pembelajarannya menggunakan macromedia flash

melalui model picture and picture.lebih rendah daripada rata-rata

penguasaan materi pokok Organisasi Kehidupan oleh siswa yang

pembelajarannya menggunakan media gambar melalui model

picture and picture.

H1 = Rata-rata penguasaan materi pokok Organisasi Kehidupan oleh

siswa yang pembelajarannya menggunakan macromedia flash

melalui model picture and picture lebih tinggi atau sama dengan

daripada rata-rata penguasaan materi pokok Organisasi

Kehidupan oleh siswa yang pembelajarannya menggunakan

media gambar melalui model picture and picture.
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