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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang  

 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup sejak dia masih bayi hingga liang lahat.  Salah satu 

pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan 

tingkah laku dalam dirinya.  Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik 

perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Sadiman, 

1986: 1-2).  Salah satu tempat yang digunakan untuk aktivitas belajar adalah 

sekolah sebagai sarana pendidikan formal yang didalamnya bukan hanya 

terjadi proses belajar tetapi juga mengajar yang diperankan oleh guru.  Dengan 

demikian di sekolah terdapat kegiatan belajar mengajar.   

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang sengaja diciptakan. 

Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik.  Guru yang 

mengajar dan anak didik yang belajar.  Perpaduan dari kedua unsur manusiawi 

ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai 

mediumnnya.  Disana semua komponen pengajaran diperankan secara optimal 
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guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran 

dilaksanakan (Djamarah dan Zain, 2002: 43). 

Interaksi edukatif akan terjadi jika siswa terlibat aktif dalam proses belajar 

mengajar.  Disinilah guru berperan untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan agar siswa terlibat aktif di dalamnya.  Menurut Edi Suardi 

(dalam Djamarah dan Zain, 2002: 47) salah satu ciri-ciri belajar mengajar 

ditandai dengan aktivitas anak didik.  Sebagai konsekuensi, bahwa anak didik 

merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.  

Aktivitas anak didik dalam hal ini, baik secara fisik maupun secara mental, 

aktif. 

Dalam proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah model 

dan media pembelajaran yang keduanya saling berkaitan serta dapat 

meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa (Arsyad, 2007:15).  

Metode konvensional masih sering digunakan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar sehingga interaksi yang terjadi hanya satu arah, sedangkan siswa 

pasif, hanya diam dan mendengarkan, dan berujung pada ketidakpahaman 

konsep yang disampaikan oleh guru.  Hal ini sesuai dengan pendapat Trianto 

(2010: 5) bahwa pada masalah utama pendidikan formal (sekolah) saat ini 

adalah masih rendahnya hasil belajar peserta didik yang merupakan hasil 

kondisi pembelajaran konvensional yang dalam proses pembelajaran 

memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi siswa untuk 

berkembang secara mandiri.   
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMP An-Nur Tulang 

Bawang Tengah pada Desember 2013, diketahui bahwa tingkat penguasaan 

konsep untuk pelajaran IPA khususnya pada materi pokok Klasifikasi 

Makhluk Hidup  selama ini masih tergolong rendah.  Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata hasil belajar VII semester genap Tahun Pelajaran 2012/2013 

pada materi pokok Klasifikasi Makhluk Hidup baru mencapai 56.  Nilai ini 

masih jauh dari KKM yang ditentukan yaitu 70.  

Nilai rendah tersebut diduga dipengaruhi oleh kegiatan belajar mengajar 

bersifat teacher center.  Guru hanya berceramah dan melakukan tanya jawab 

dengan siswa, kemudian siswa diberi tugas untuk mengisi buku LKS yang 

digunakan oleh sekolah tersebut dengan cara berdiskusi.  Diskusi ini biasanya 

didominasi oleh siswa yang pandai atau aktif, sedangkan siswa yang kurang 

pandai dan kurang aktif akan mengandalkan teman yang bisa mengerjakan 

soal-soal dalam LKS tersebut.  Selama proses belajar mengajar guru kurang 

mengoptimalkan media pembelajaran yang telah disediakan oleh sekolah, 

aktivitas siswa tidak terlalu berarti, konsep yang disampaikan oleh guru tidak 

dikuasai dengan baik oleh siswa.   

Rendahnya aktivitas dan penguasaan konsep siswa perlu ditingkatkan 

sehingga perlu adanya inovasi baru dalam proses pembelajaran terutama 

dalam hal media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dipelajari. 

Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran khususnya materi 

pokok Klasifikasi Makhluk Hidup adalah media power-point.  Di dalam 

microsoft power-point  terdapat menu-menu yang memungkinkan pengguna 



 4 

membuat dan mengembangkan media pembelajaran lebih menarik, lebih 

interaktif, dan lebih menyenangkan (Muhson, dkk: 2012). 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai 

media power-point untuk mengetahui pengaruhnya terhadap aktivitas dan 

penguasaan konsep pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup oleh siswa kelas 

VII semester genap SMP An-Nur Tulang Bawang Tengah Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh penggunaan media power-point terhadap peningkatan 

aktivitas siswa? 

2. Adakah pengaruh secara signifikan penggunaan media power-point 

terhadap penguasaan konsep siswa? 

C.  Tujuan Penelitian  

 

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

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh media power-point terhadap peningkatan aktivitas siswa. 

2. Pengaruh media power-point terhadap penguasaan konsep siswa. 
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D.  Manfaat Penelitian  

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Peneliti yaitu untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah 

serta mempersiapkan diri sebagai calon guru. 

2. Guru biologi  yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam 

memilih media dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

aktivitas dan penguasaan konsep siswa. 

3. Siswa yaitu mendapatkan pengalaman baru dalam belajar yang diharapkan 

mampu meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa. 

4. Sekolah yaitu memberikan masukan, sumbangan informasi dan pemikiran 

dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan kualitas pembelajaran. 

E.  Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Media yang digunakan adalah media Microsoft Power-Point. 

2. Aktivitas yang diamati yaitu aktivitas siswa dalam mengajukan 

pertanyaan, memberikan ide atau pendapat, berkomunikasi dalam 

kelompok, bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok dan 

menjawab pertanyaan. 

3. Penguasaan konsep diperoleh dari hasil pretes-postes aspek penguasaan 

materi. 

4. Materi pokok pada penelitian ini adalah Klasifikasi Makhluk Hidup. 

5. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran tipe STAD dengan langkah-langkah: pembentukan 
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kelompok, guru menyajikan pelajaran secara umum, guru memberikan 

tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok 

(anggota yang tahu menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua 

anggota dalam kelompok itu mengerti), evaluasi pembelajaran, guru 

memberi kuis kepada seluruh siswa, pemberian penghargaan kelompok. 

6. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII B (kelas eksperimen) dan 

VII A (kelas kontrol) semester genap tahun pelajaran  2013/2014 di SMP 

An-Nur Tulang Bawang Tengah. 

 

F.  Kerangka Pikir 

 

 

Media power point merupakan salah satu program dalam komputer berbasis 

multimedia.  Dengan menggunakan media power point pendidik dapat 

membuat media pembelajaran yang lebih menarik yaitu dengan pengolahan 

teks, warna, dan gambar, serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai 

kreatifitas pendidik. 

Media power-point memiliki keunggulan lain yaitu dapat mengintegrasikan 

berbagai media menjadi satu, baik itu visual, audio, maupun audio-visual.  

Efek suara, efek trasisi, dan objek yang dapat dibuat bergerak juga menjadikan 

tampilan presentasi power point dapat merangsang siswa untuk mengetahui 

lebih lanjut materi yang disajikan.  Dengan demikian penggunaan media 

power point dalam proses pembelajaran tentu dapat meningkatkan efektivitas 

dan efesiensi proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

aktivitas belajar dan penguasaan konsep siswa. 
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Materi Pokok Klasifikasi Makhluk Hidup berisi tentang klasifikasi makhluk 

hidup yang meliputi kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia.  

Banyaknya jenis makhluk hidup yang harus dipelajari berdasarkan ciri-ciri 

umum yang dimiliki makluk hidup tersebut diduga tidak representatif jika 

disampaikan hanya dengan metode ceramah tanpa menggunakan media.  

Berdasarkan kondisi tersebut, guna meningkatkan aktivitas belajar dan 

penguasaan konsep siswa, perlu upaya untuk mencari media pembelajaran 

yang inovatif, salah satunya dengan menggunakan media power point. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah media power-point 

dan yang menjadi variabel terikat adalah aktivitas dan penguasaan konsep 

siswa.  Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukkan 

pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

Keterangan :  X = Pembelajaran menggunakan media power point,  Y1 = 

Aktivitas siswa, Y2 = Penguasaan konsep siswa 

 

Gambar 1.  Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

 

G.  Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan media power point berpengaruh terhadap peningkatan 

aktivitas belajar siswa. 

2. H0 = Penggunaan media power point tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan penguasaan konsep siswa. 

X 

Y1 

Y2 
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H1=  Penggunaan media power point berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan penguasaan konsep siswa. 

 


