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I.  PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan orang-orang 

yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Dalam arti 

lain, pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat 

mengembangkan bakat, potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam 

menjalani kehidupan, oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan didesain 

guna memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik (Daryanto, 2010:1). Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas 

sebaiknya tidak hanya didominasi oleh guru saja tetapi juga melibatkan siswa 

sehingga siswa tidak lagi menjadi objek melainkan subjek belajar.  

 

Sampai saat ini pendidikan kita masih diselimuti oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal.  Selain itu 

kelas masih terfokus pada guru sebagai sumber untuk memperoleh 

pengetahuan dan masih banyak para guru yang menggunakan metode 

ceramah sebagai pilihan utama dalam pembelajaran, sehingga proses 



2 

 

 
 

pembelajaran yang seharusnya menuntut siswa aktif dalam proses 

pembelajaran belum dapat berjalan secara optimal.   

 

Mata pelajaran biologi sebenarnya tidak hanya terdiri atas kumpulan 

pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dihafal, melainkan pelajaran 

biologi membutuhkan kegiatan atau proses aktif dalam proses pembelajaran.  

Oleh karena itu  untuk memahami pembelajaran biologi dengan baik telah 

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 pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai secara optimal. Media Video adalah media yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran yang diduga dapat membantu siswa 

dalam memaksimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi pokok 

Ciri-Ciri Makhluk Hidup. 

 

Aktivitas dan hasil belajar siswa akan lebih maksimal jika didukung oleh 

media yang tepat. Berdasarkan observasi dan interview langsung dengan guru 

IPA terpadu  MTs N 2 Bandar Lampung, didapatkan  nilai rata-rata siswa 

65,00 dari 2 kelas yaitu VII F dan VII H. Dari kelas VII F  yang mendapat 

nilai 65,00 sebanyak 23  dari 30 siswa, sedangkan dari kelas VII H  sebanyak 

17 dari  29 siswa, dan siswa yang lain mendapatkan nilai kurang dari rata-rata 

kelas  pada materi ciri-ciri makhluk hidup . Nilai tersebut sebenarnya belum 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)  dimana sekolah ini 

menetapkan KKM  dengan ketuntasan 70,00 untuk materi pokok ciri-ciri 
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makhluk hidup. Media video dapat digunakan di MTs N 2 Bandar Lampung 

karena sekolah ini sebenarnya memiliki laboratorium  yang dapat mendukung 

aktivitas siswa  yang  cukup memadai, namun fasilitas yang ada belum cukup 

dimanfaatkan secara optimal oleh siswa. Selain itu juga  pada materi ini siswa 

sering kurang perhatian dalam mendengarkan penjelasan guru, yang dominan 

menggunakan metode ceramah, dalam penyampaian pada saat KBM 

berlangsung. Selain ruang multimedia, siswa-siswi di sekolah tersebut 

beberapa di antaranya telah memiliki laptop sebagai media yang sebenarnya 

dapat  mendukung proses aktivitas belajar, namun belum dimanfaatkan 

penggunaannya dengan baik oleh siswa. 

 

Dari hasil observasi tersebut , maka sangat diperlukan media pembelajaran 

yang mampu meningkatkan aktivitas  dan hasil belajar siswa . Jika media 

video ini digunakan, diyakinkan mampu meningkatkan aktivitas dan  hasil 

belajar siswa MTs kelas VII dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di 

sekolah, khususnya pada Materi Pokok Ciri-Ciri Makhluk Hidup. 

 

Video dianggap tepat untuk membantu siswa dalam memecahkan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang materi pokok 

Keanekaragaman Makhluk Hidup karena siswa dapat berinteraksi dengan 

video  secara langsung untuk melihat bagian-bagian dan mekanisme ciri-ciri 

makhluk hidup melalui gambar, audio dan animasi pada video tersebut. 

Sehingga, video  diduga dapat berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa, hal ini diungkapkan oleh Puspita (2010:12) dalam 

penelitiannya bahwa siswa/i kelas VII SMPN 2 Cimahi yang belajar dengan 
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memanfaatkan ilustrasi animasi dan video dalam multimedia interaktif 

unggul secara signifikan dalam keterampilan generik dan berpikir kritis. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya (Daryanto, 2010: 

51). Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka 

ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Daryanto, 2010: 13). 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang  di atas, maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian di MTs N 2 Bandar Lampung dengan menggunakan 

judul “ Penggunaan Media Video terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi Pokok Ciri-Ciri Makhluk Hidup (Studi Eksperimen pada Siswa 

Kelas VII MTs N 2 Bandar Lampung  Tahun Ajaran 2012/2013) . 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh  pada penggunaan  media video terhadap  aktivitas 

belajar siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan pada penggunaan media video terhadap  

hasil  belajar siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup ? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan media  video  terhadap 

aktivitas dan hasil belajar pada materi  materi  pokok ciri-ciri makhluk 

hidup  untuk siswa kelas VII MTs N 2  Bandar Lampung ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan media video  terhadap aktivitas belajar  siswa pada 

materi  pokok  ciri-ciri makhluk hidup  untuk siswa kelas VII MTs N 2 

Bandar Lampung TP. 2012/2013. 

2. Pengaruh penggunaan media video  terhadap hasil belajar siswa pada 

materi  pokok ciri-ciri makhluk hidup  untuk siswa kelas VII MTs N 2 

Bandar Lampung TP. 2012/2013. 

3. Tanggapan siswa terhadap penggunaan media video dalam pembelajaran 

biologi pada  materi  pokok ciri-ciri makhluk hidup  untuk siswa kelas VII 

MTs N 2 Bandar Lampung TP. 2012/2013.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan dan pengalaman mengajar sebagai calon guru 

biologi dalam menggunakan media video terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa. 

2. Bagi guru 

Dapat memberikan alternatif dalam memilih dan menerapkan media  yang 

tepat untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar siswa dalam 

pembelajaran  ciri-ciri makhluk hidup. 
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3. Bagi Siswa  

Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam mempelajari materi   

pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

4. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pembelajaran 

biologi disekolah melalui media video. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kesalahpahaman maka ruang lingkup penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Video yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu media  

pembelajaran yang dapat dioperasikan oleh guru dan  siswa, sehingga 

siswa dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

2. Aktivitas  belajar siswa pada materi pokok  ciri-ciri makhluk hidup, yang 

diamati adalah (A) bekerjasama dengan teman, (B) mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok, (C) mengajukan pertanyaan pada saat KBM 

berlangsung 

3. Hasil belajar siswa yang diukur adalah aspek kognitif siswa berupa hasil 

tes awal dan tes akhir yang terlihat dari nilai N-gainnya.  

4. Materi Pokok yang diteliti adalah Ciri-Ciri Makhluk Hidup 

Kompetensi Dasar (KD) adalah mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk 

hidup. 

5.  Subyek  dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII F  sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas VII H sebagai kelas kontrol  semester genap 

MTs N 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013). 
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F . Kerangka Pikir 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif.  Nilai edukatif 

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik.  Interaksi 

yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 

pembelajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan 

pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya 

guna kepentingan pengajaran. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh 

seorang guru harus mengarah pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan 

aktivitas belajar serta hasil belajar siswa. Guru tidak lagi menjadi sumber 

informasi yang menyebabkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

menjadi pasif.  Ada baiknya guru menggunakan media pembelajaran yang 

saat ini telah banyak berkembang.   

Media  pembelajaran yang kurang kreatif dan inovatif serta berorientasi pada 

produk berupa pengetahuan saja dapat mematikan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Karena media yang kurang sesuai itu, berakibat pada kurang 

terasahnya cara berfikir dalam aktivitas belajar. Padahal IPA merupakan mata 

pelajaran yang terdiri dari aspek produk dan proses, sehingga dalam standar 

kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh BSNP dan berlaku secara nasional 

dijelaskan bahwa produk akhir IPA meliputi pengetahuan, keterampilan dan 

juga sikap.  

Media video dianggap tepat untuk membantu siswa dalam memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru tentang materi pokok 
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keanekaragaman makhluk hidup karena siswa dapat berinteraksi dengan  

media secara langsung untuk melihat bagian-bagian dan mengidentifikasi 

ciri-ciri mahluk hidup melalui video tersebut. Salah satu media yang dapat 

digunakan untuk mengasah kemampuan mengamati oleh siswa, 

mengidentifikasi, memprediksi, mendengarkan menginterpretasi data, dan 

mengkomunikasikan sehingga meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

 Pada media video  pelaksanaan pengamatan dilakukan oleh siswa 

berdasarkan petunjuk-petunjuk guru.  Petunjuk yang diberikan pada 

umumnya berbentuk pertanyaan membimbing.  Pelaksanaan pembelajaran 

dimulai dari suatu pertanyaan inti.  Dari jawaban yang dikemukakan, siswa 

melakukan penyelidikan untuk membuktikan pendapat yang telah 

dikemukakan. Langkah pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran video adalah  siswa diminta untuk mengamati dan bertanya 

mengenai video yang diputar oleh guru atau menyaksikan video kemudian 

mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan yang mencakup video yang 

dilihat. Setelah itu siswa ditanya mengenai alasan atau dasar pemikiran 

pemilihan atau jawaban dari pertanyaan pada video  tersebut.  Lalu dari 

alasan tersebut guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai 

kompetensi yang ingin dicapai yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa 

meningkat. 

Aktivitas yang diharapkan dapat meningkat karena adanya media video ini 

adalah aktivitas berupa mengemukakan pendapat/ ide, melakukan kegiatan 
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diskusi, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menjawab pertanyaan, 

serta mengajukan pertanyaan. Sedangkan hasil belajar yang diharapkan  

meningkat adalah hasil belajar berupa kognitif yang dapat terlihat dari hasil 

pretest dan postest.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan dua 

kelas. Pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengetahui adakah 

peningkatan  terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa melalui media 

pembelajaran video  pada kelas eksperimen dan media gambar  pada kelas 

kontrol. 

       Hubungan antara variabel tersebut di gambarkan sebagai berikut:   

  

   

 

Keterangan:  X = variabel bebas dengan media video  

Y  = hasil belajar siswa pada materi pokok keanekargaman      

mahluk hidup; 

                             Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel   

                             terikat                 

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

     Hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

Ada pengaruh yang signifikan penggunaan media video dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII  MTs N 2 Bandar Lampung pada 

materi pokok cirri-ciri mahluk hidup. 

Y1 

X 

 

X 

Y2 

 

X 
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Ho:  Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan media video     

dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII MTs N 2 Bandar Lampung 

pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

H1:   Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan media video dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII MTs N 2 Bandar Lampung pada 

materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 


