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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar

Belajar merupakan sebuah aktivitas yang mutlak dilakukan oleh seorang

pelajar. Tuntutan untuk belajar secara berkesinambungan hendaknya harus

dipenuhi sepanjang yang bersangkutan ingin mendapatkan sebuah

pemahaman yang utuh terhadap sebuah substansi ilmu dan pengetahuan

yang sedang digeluti. Usaha pemahaman mengenai makna belajar akan

diawali dengan mengemukakan beberapa definisi tentang belajar. Ada

beberapa definisi tentang belajar, antara lain dapat diuraikan sebagai

berikut :

a. Belajar menurut Slameto (2003:2) secara psikologis adalah

”Suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai
hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya atau belajar ialah suatu proses usaha yang
dilakukan sesorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah
laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”

b. Belajar menurut Skinner (dalam Dimyati, 2002:9) yaitu suatu

perilaku pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik.

Sehingga dengan belajar maka orang akan mengalami perubahan

tingkah laku.
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c. Belajar menurut Hamalik (2004: 28) yaitu suatu proses perubahan

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan suatu proses dimana didalamnya terjadi suatu interaksi antara

seseorang (siswa) dengan lingkungannya yang mengakibatkan adanya

perubahan tingkah laku yang akan memberikan suatu pengalaman baik

bersifat kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik

(keterampilan). Lingkungan belajar dapat diciptakan bagi siswa, misalnya

berupa multimedia.

2. Belajar Mandiri

Belajar mandiri memposisikan pebelajar sebagai subjek, pemegang

kendali, pengambil keputusan atau pengambil inisiatif atas belajarnya

sendiri. Kemampuan dalam mengendalikan atau mengarahkan belajarnya

sendiri merupakan syarat utama bagi pebelajar. Kemampuan dalam

mengendalikan atau mengarahkan belajar sendiri seseorang pada dasarnya

merupakan suatu kontinuum. Grow (1991) mengklasifikasikan kontinuum

tersebut ke dalam empat tahap: 1) pebelajar yang tergantung (dependent

learner), 2) pebelajar yang tertarik (interested learner), 3) pebelajar yang

terlibat (involved learner) dan 4) pebelajar mandiri (self-directed learner).

Pebelajar yang mempunyai karakteristik tahap 1 (dependent learners) dan

2 (interested learners) akan sangat sulit mengikuti pendidikan dengan

sistem belajar mandiri. Pebelajar dengan karakteristik tahap 3 (involved
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learners) telah mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta

memandang dirinya sebagai partisipan dalam belajarnya sendiri. Dalam

hal ini, tutor berperan sebagai fasilitator yang berkonsentrasi pada upaya

memfasilitasi, mengomunikasikan dan mendukung pebelajar tersebut

dalam menggunakan keterampilan yang telah mereka miliki.

Pebelajar dengan karakteristik tahap 4 (self-directed learners) sudah

mampu menyusun tujuan dan standar belajarnya sendiri, baik dengan atau

tanpa bantuan ahli. Ia telah mampu memanfaatkan ahli, lembaga dan

sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan belajarnya. Pebelajar mandiri

bukan berarti penyendiri, tapi ia telah mampu berkolaborasi dengan orang

lain baik dalam klub atau kelompok belajar informal. Dalam hal ini, tutor

berperan sebagi konsultan untuk terus memberikan delegasi atau

memberdayakan kemampuan belajarnya.

Dengan demikian, kecakapan dan kesiapan dalam belajar secara mandiri

adalah syarat utama dalam pendidikan dengan sistem belajar mandiri.

Berdasarkan tahapan belajar mandiri model Grow, pebelajar yang masih

memungkinkan untuk dapat mengikuti sistem belajar mandiri adalah

pebelajar pada tahap 3 (involved learners) dan 4 (self-directed learners).

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang diajukan oleh beberapa

penulis seperti Ash, 1985; Bauer, 1985; Brocket dan Hiemstra, 1985;

Brookfield, 1985; Cross, 1978; Hiemstra, 1982, 1985; dan Reisser, 1973

tentang cara terbaik tutor dalam memfasilitasi pembelajaran mandiri:
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1) Membantu pebelajar mengidentifikasi cara-cara mengawali suatu

proyek belajar berikut cara memeriksa dan melaporkanya.

2) Menciptakan kemitraan dengan pebelajar dengan cara

menegosiasikan kontrak belajar yang meliputi tujuan, strategi dan

kriteria evaluasi.

3) Menjadi manager pengalaman belajar dan hindarkan menjadi

pemberi informasi (information provider).

4) Membantu pebelajar memiliki teknik assessment yang

diperlukannya untuk menemukan tujuan khusus apa yang harus ia

buat.

5) Memastikan bahwa pebelajar menyadari tujuan belajar, strategi

belajar, sumber-sumber belajar yang diperlukan, dan criteria

evaluasi yang telah ditentukannya sendiri sebelumnya.

6) Mengajarkan keterampilan “inquiry”, pengambilan keputusan,

pengembangan diri, cara mengevaluasi kerjanya sendiri.

7) Membantu mencocokan sumber belajar dengan kebutuhan

pebelajar; bantu pebelajar membangun sikap dan perasaan mandiri

yang realif positif bagi belajarnya.

8) Menggunakan teknik-teknik yang dapat memperkaya pengalaman,

seperti “problem solving” atau pengalaman lapangan.

9) Mengembangkan panduan belajar yang bermutu tinggi.

10) Mendorong kemampuan berpikir kritisdengan cara

mengintegrasikan aktifitas tertentu seperti seminar.
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11) Menciptakan iklim keterbukaan dan kepercayaan untuk

meningkatkan kinerja.

12) Membantu pebelajar dari segala bentuk manipulasi dengan cara

menjunjung tinggi kode etik.

13) Berprilakulah secara etis, termasuk tidak merekomendasikan

pendekatan belajar mandiri jika tidak cocok dengan kebutuhan

pebelajar.

3. Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari

medium yang secara harfiah berarti perantara. Saat ini semakin banyak

orang yang sadar akan pentingnya media yang membantu pembelajaran

sudah mulai dirasakan. Selain itu, dengan semakin meluasnya kemajuan di

bidang komunikasi dan teknologi, serta ditemukannya dinamika proses

belajar, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin

menuntut dan memperoleh media pendidikan yang bervariasi secara luas

pula.

Media pendidikan adalah perantara dan sarana komunikasi yang dapat

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada penerima, sehingga

penerima termotivasi untuk belajar secara mandiri maupun kelompok.

Media sangat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Belajar adalah proses internal dalam diri manusia, dan guru bukanlah

merupakan satu-satunya sumber belajar, namun merupakan salah satu

komponen dari sumber belajar.
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Ikhsan (2007:27) menyatakan bahwa bahan & alat yang kita kenal sebagai

software dan hardware tak lain adalah media pendidikan. Dan Asosiasi

Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (The Association for Educational

Communication and Technology /AECT) membatasi media sebagai segala

bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau

informasi.

Marshall McLuhan (dalam Hamalik, 2001:201) menyatakan pendapatnya

“media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya
mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung
dengan dia. Artinya media tersebut bukan dalam bentuk orang akan tetapi
pesan-pesan pembelajaran yang diwujudkan dalam suatu wujud tertentu
seperti buku, modul atau dalam bentuk media audiovisual seperti VCD.”

Asosiasi pendidikan nasional (National Education Association/NEA)

mengartikan, media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak

maupun audiovisual serta peralatannya. Media pengajaran dapat

diklasifikasi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

1) Bahan cetakan; seperti modul, buku pelajaran, dsb

2) Bahan audiovisual; seperti diagram, foto, slides, film, dsb

3) Tiruan atau benda yang sebenarnya; seperti torso

4) Interaksi langsung; antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan

siswa

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran

diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan dan berfungsi

menyampaikan pesan pembelajaran sehingga dapat merangsang pikiran,

perasaan, perhatian, minat dan perhatian siswa sehingga terjadi proses
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belajar. Media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang

kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana, seperti modul, slide,

fotografi, diagram, dan bagan buatan guru, objek-objek nyata serta

kunjungan ke luar sekolah. Media sangat membantu keefektifan proses

pembelajaran.

Media pendidikan sangat membantu dalam penyelengaraan pembelajaran.

Seperti memperjelas penyajian dan memberi rangsangan atau motivasi

belajar kepada peserta didik. Secara umum, media pendidikan mempunyai

kegunaan-kegunaan sebagai berikut seperti yang diungkapkan Sadiman

(2005:16):

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistik
2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.
3) Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap

pasif anak didik.
4) Mampu memberikan rangsangan, pengalaman, dan apersepsi yang sama.

Sanjaya (2006:167) menjelaskan secara khusus fungsi dan peran media

pembelajaran sebagai berikut:

1) Menangkap suatu objek atau peristiwa –peristiwa tertentu
2) Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu
3) Menambah semangat dan motivasi belajar siswa

Dari uraian dan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan

beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran dalam

proses belajar mengajar sebagai berikut:
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1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil

belajar.

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung

siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar

sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minatnya.

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan

waktu.

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat,

dan lingkungannya.

Media pembelajaran yang lebih lengkap dan menarik adalah multimedia.

Menurut Samodra, multimedia adalah media yang menggabungkan dua

unsur atau lebuh media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio,

video, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua

kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif.

Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan

alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna.

Multimedia ini berjalan berurutan, contohnya adalah TV dan film.

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna
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dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh

multimedia interaktif adalah aplikasi game dan multimedia pembelajaran

interkaktif.

Secara umum, manfaat multimedia adalah terbentuknya proses

pembelajaran yang lebih menarik, lebih interaktif, durasi mengajar dapat

dikurangi, kualitas siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar dapat

dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta sikap siswa dapat

ditingkatkan. Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran,

pemilihan dan penggunaan multimedia pembelajaran harus memperhatikan

karakteristik komponen lain, seperti tujuan, materi, strategi dan juga

evaluasi pembelajaran. Karakteristik multimedia pembelajaran adalah:

1) Memiliki lebih dari satu media yang konvergen

2) Bersifat interaktif untuk mengakomodasi respon pengguna

3) Bersifat mandiri dengan memberikan kemudahan dan kelengkapan isi

4. Pengintegrasian TIK dalam Pembelajaran

Chaeruman (dalam Jurnal Teknodik, 2005) mengemukakan bahwa untuk

mendorong kesiapan SDM di era global melalui pendidikan di sekolah,

pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran perlu dilakukan untuk; 1)

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa; 2)

mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi dan informasi dan

komunikasi (ICT literacy) itu sendiri; dan 3) untuk meningkatkan

efektivitas, efisiensi dan kemenarikan proses pembelajaran.
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Miarso (2009) mengemukakan bahwa perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi (TIK) telah memberikan berbagai kemungkinan untuk

peningkatan mutu pendidikan, yaitu antara lain untuk: (1) peningkatan

akses untuk memperoleh informasi dari mana saja, siapa saja, kapan saja

dan apa saja, (2) peningkatan efektivitas komunikasi dengan berbagai

bentuk rangsangan indera, (3) peningkatan relevansi dengan kebutuhan

yang semakin banyak dan beragam, (4) penyesuaian dengan kondisi

lingkungan yang berubah, dan (5) peningkatan efisiensi dengan

menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Hal ini didukung kajian teoritis Jonassen (dalam Norton et al dalam

Chaeruman, 2005) bahwa TIK berperan penting karena sifatnya yang; (1)

active yaitu memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses

belajar yang menarik dan bermakna; (2) constructive maksudnya

memungkinkan siswa mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan apa

yang telah ada; (3) collaborative yaitu siswa secara aktif dan antusias

berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (5) conversational yaitu

memungkinkan siswa melakukan proses dialogis; (6) contextualized

maksudnya memungkinkan siswa belajar bermakna; dan (7) reflective

maksudnya memungkinkan siswa menyadari akan apa yang telah

dipelajarinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa TIK sangat

berperan penting dalam perkembangan peningkatan kualitas pembelajaran,

khususnya dalam pembelajaran biologi.
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5. Pembelajaran Berbantuan Komputer

Komputer di dunia pendidikan tidak hanya digunakan untuk mempelajari

seluk beluknya, tetapi juga sebagai media intruksional. Hal ini karena

potensi komputer yang dapat dimanfaatkan untuk dunia pendidikan.

Proses pembelajaran dapat juga dilaksanakan dengan bantuan komputer.

Menurut Allessi dan Trolip (1991) program pembelajaran ini dikenal

dengan istilah: Computer Assisted Instructional (CAI), atau Computer

Based Education (CBE) atau Instructional Assisted Learning (IAL) atau

Instructional Aplication Computer (IAC) atau Computer Based

Instructional (CBI). Dalam pembelajaran bermedia komputer ini siswa

berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan komputer. Interaksi

antara komputer dan siswa ini terjadi secara individual dan komputer

memang memiliki kemampuan itu. Dengan demikian apa yang dialami

siswa satu dengan lainnya tidak akan sama. Potensi pelayanan terhadap

perbedaan siswa inilah yang digunakan dalam sistem pembelajaran.

Bentuk media pembelajaran berbantuan komputer menurut Allesi dan

Trollip (1991) apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuan yang ingin

dicapai meliputi:

1) Tutorial terprogram

Tutorial terprogram adalah seperangkat tayangan baik statis maupun

dinamis yang terlah digunakan lebih dahulu diprogramkan. Secara

berurut, seperangkat kecil informasi ditayangkan yang diikuti dengan
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pertanyaan. Manfaat tutorial terprogram akan tampak jika

menggunakan kemampuan teknologi komputer untuk bercabang dan

interaktif.

2) Tutorial intelijen

Berbeda dari tutorial terprogram karena jawaban komputer terhadap

pertanyaan siswa dihasilkan oleh intelegensia artifisial, bukan jawaban-

jawaban yang terprogram yang terlebih dahulu disiapkan oleh

perancang pelajaran. Dengan demikian ada dialog dari waktu ke waktu

antara siswa dan komputer. Baik siswa maupun komputer dapat

bertanya atau memberi jawaban.

3) Drill and practice

Drill and practice digunakan dengan asumsi bahwa suatu konsep,

aturan atau kaidah, atau prosedur telah diajarkan kepada siswa.

4) Simulasi

Program simulasi dengan bantuan komputer mencoba untuk menyamai

proses dinamis yang terjadi di dunia nyata.

Arsyad (2007: 32), memberikan ciri media yang dihasilkan teknologi

berbantuan komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak)

sebagai berikut:

1) Mereka dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau linier.

2) Mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan

keinginan perancang/pengembang sebagaimana direncanakannya.

3) Biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata,

simbol, dan grafik.
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4) Prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini.

5) Pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkan interaktivitas

siswa yang tinggi.

Keuntungan media pembelajaran berbantuan komputer menurut Wena

(2009), Pramono (2007), Nasution (1988), terdapat beberapa kelebihan

media berbantuan komputer terkait dengan multimedia interaktif yaitu:

1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah

secara individual.

2) Menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi.

3) Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang benyak dan beragam.

4) Mampu membangkitkan motivasi siswa.

5) Mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode pembelajaran dengan

baik.

6) Meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang

disajikan.

7) Merangsang siswa mendapat pengalaman bersifat konkret, dan retensi

siswa meningkat.

8) Memberikan umpan balik secara langsung.

9) Siswa dapat menentukan sendiri percepatan belajarnya.

10) Siswa dapat melakukan self evaluation.

Berdasarkan keuntungan-keuntungan tersebut maka pembelajaran

berbantuan komputer yang diterapkan dalam multimedia interaktif

diyakini dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa.
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Keterbatasan media pembelajaran berbantuan komputer secara umum

menurut Wena (2009) yaitu:

1) Hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil.

2) Tampilan yang kurang menari kdan tidak dirancang dengan baik akan

melemahkan motivasi siswa untuk belajar.

3) Guru yang tidak paham dengan aplikasi program harus bekerja sama

dengan ahli programmer grafis, juru kamera dan teknisi komputer.

4) Guru yang tidak menguasai strategi pembelajaran bermedia komputer

akan membuat pembelajaran menjadi tidak bermakna.

5) Dalam perancangannya memerlukan biaya yang relatif mahal.

6) Pembelajaran terbatas pada apa yang ada pada program saja.

Keterbatasan ini dapat diatasi dengan merancang multimedia interaktif

semenarik mungkin sehingga siswa termotivasi untuk belajar, guru

meningkatkan kompetensinya dalam mengintegrasikan TIK dalam

pembelajaran dengan bantuan programmer yang menguasai berbagai

software pengembangan media dalam memproduksi multimedia interaktif.

6. Pembelajaran Remedial

Di dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Remedial (Depdiknas:

2008), pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang

diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya

sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang  ditetapkan. Untuk memahami

konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial, terlebih dahulu
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perlu diperhatikan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

yang diberlakukan berdasarkan Permendiknas  22, 23, 24 Tahun 2006 dan

Permendiknas No. 6 Tahun 2007 menerapkan sistem pembelajaran

berbasis kompetensi, sistem belajar tuntas, dan sistem pembelajaran yang

memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Sistem ditandai

dengan dirumuskannya secara jelas standar kompetensi (SK) dan

kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai peserta didik. Penguasaan SK

dan KD setiap peserta didik diukur menggunakan sistem penilaian acuan

kriteria. Jika seorang peserta didik mencapai standar tertentu maka peserta

didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan.

Dengan diberikannya pembelajaran remedial bagi peserta didik  yang

belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, maka peserta didik ini

memerlukan waktu lebih lama daripada mereka yang telah mencapai

tingkat penguasaan. Mereka juga perlu menempuh penilaian kembali

setelah mendapatkan program pembelajaran remedial.

Pembelajaran remedial merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap

peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya.

Hambatan yang terjadi dapat berupa kurangnya pengetahuan dan

keterampilan prasyarat atau lambat dalam mecapai kompetensi. Beberapa

prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai

dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain:

1) Adaptif

Setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu

program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta
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didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya

belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus

mengakomodasi perbedaan individual peserta didik.

2) Interaktif

Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk

secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang

tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar

peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan

monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Jika

dijumpai adanya peserta didik yang mengalami kesulitan segera

diberikan bantuan.

3) Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian

Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang

berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan

berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan

karakteristik peserta didik.

4) Pemberian umpan balik sesegera mungkin

Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik

mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin.

Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan

sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan

belajar yang berlarut-larut yang dialami peserta didik.
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5) Kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan

Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial

merupakan satu kesatuan, dengan demikian program pembelajaran

reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya

selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai

dengan kesempatan masing-masing.

Pembelajaran remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi

peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar.

Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam

pemberian pembelajaran remedial meliputi dua langkah pokok, yaitu

pertama mendiagnosis kesulitan belajar, dan kedua memberikan perlakuan

(treatment) pembelajaran remedial.

1) Diagnosis Kesulitan Belajar

Diagnosis kesulitan belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar dapat dibedakan

menjadi kesulitan ringan, sedang dan berat.

a. Kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik yang

kurang perhatian di saat mengikuti pembelajaran.

b. Kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang

mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta didik,

misalnya faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, dsb.
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c. Kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang mengalami

ketunaan pada diri mereka, misalnya tuna rungu, tuna netra, tuna

daksa, dsb.

Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar

antara lain: tes prasyarat (prasyarat pengetahuan, prasyarat

keterampilan), tes diagnostik, wawancara, pengamatan, dsb.

a. Tes prasyarat adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi

tertentu terpenuhi atau belum. Prasyarat ini meliputi prasyarat

pengetahuan dan prasyarat keterampilan.

b. Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik

dalam menguasai kompetensi tertentu. Misalnya dalam mempelajari

operasi bilangan, apakah peserta didik mengalami kesulitan pada

kompetensi penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian.

c. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan

peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar

yang dijumpai peserta didik.

d. Pengamatan (observasi) dilakukan dengan jalan melihat secara

cermat perilaku belajar peserta didik. Dari pengamatan tersebut

diharapkan dapat diketahui jenis maupun penyebab kesulitan belajar

peserta didik.
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2) Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik,

langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa

pembelajaran remedial. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran

remedial antara lain:

a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang

berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara

penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan

tes/pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bilamana sebagian

besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar

atau mengalami kesulitan belajar. Pendidik perlu memberikan

penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan/atau media

yang lebih tepat.

b. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan

perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik

mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa

pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan

perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor.

Sistem tutorial dilaksanakan bilamana terdapat satu atau beberapa

peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan.

c. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka

menerapkan prinsip pengulangan, tugas-tugas latihan perlu

diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam
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mengerjakan tes akhir. Peserta didik perlu diberi latihan intensif

(drill) untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan.

d. Pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas

yang memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu

dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekannya yang

mengalami kelambatan belajar. Dengan teman sebaya diharapkan

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih terbuka

dan akrab.

Tes ulang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti program

pembelajaran remedial agar dapat diketahui apakah peserta didik telah

mencapai ketuntasan dalam penguasaan kompetensi yang telah ditentukan.

Hasil tes remedial tidak melebihi KKM yang telah ditetapkan sekolah.

B. Materi Sistem regulasi

Sistem regulasi dalam tubuh manusia melibatkan beberapa sistem organ,

yaitu sistem saraf, endokrin, dan penginderaan.

a. Sistem Saraf

Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur

sistem-sistem organ tubuh yang lain. Sistem tersebut juga bertanggung

jawab atas pengetahuan dan daya ingat yang dimiliki manusia. Bagian

fungsional terkecil penyusun sistem saraf manusia adalah neuron (sel

saraf) yang terdiri atas badan sel (prokarion), dendrit, dan akson.
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Berdasarkan strukturnya, sel saraf dibedakan atas tiga macam, yaitu

sebagai berikut.

1) Sel saraf motorik (eferen) berfungsi untuk menghantarkan impuls

dari otak atau sumsum tulang belakang ke saraf tepi dan

mengaktifkan otot.

2) Sel saraf sensorik (aferen) berfungsi untuk menyampaikan impuls

dari saraf tepi menuju ke otak. Impuls yang disampaikan berupa

rangsang rasa dan sensasi.

3) Sel saraf asosiasi (komisural) berfungsi untuk menghubungkanpusat

saraf dalam otak dengan sumsum tulang belakang.

Komunikasi antarneuron terjadi jika satu impuls listrik bergerak

melewati akson menuju ke ujung sinapsis. Satu impuls listrik akan

memicu vesikel yang berisi neurotransmiter bergerak ke membran

presinapsis, selanjutnya membran vesikel akan melebur dengan

membran presinapsis dan melepaskan molekul neurotransmiter ke celah

sinapsis. Molekul neurotransmiter akan berikatan dengan bagian

reseptor dari pascasinapsis sehingga akan merangsang pascasinapsis

untuk menyampaikan impuls ke neuron lain.

Sel saraf yang sedang tidak membawa impuls mengandung muatan

listrik. Bagian luar membran selnya bermuatan positif dan sebelah

dalam bermuatan negatif. Sel tersebut dikatakan terpolarisasi. Pada saat

terdapat gerakan impuls, polarisasi menjadi terbalik. Perubahan tersebut

bergerak sepanjang sel saraf seperti gelombang hingga impuls berlalu.
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Setelah itu, polarisasi akan kembali seperti semula. Perubahan polaritas

dipengaruhi oleh keseimbangan antara ion sodium dengan potasium

(K+). Pergerakan impuls di sepanjang sel saraf menggunakan tenaga

elektrokimia.

Sistem saraf manusia (vertebrata pada umumnya) terdiri atas sistem

saraf pusat dan sistem saraf perifer (tepi).

1) Sistem Saraf Pusat (SSP)

Sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang dan otak.

Otak terlindung oleh tengkorak, sedangkan sumsum belakang

terlindungi oleh jajaran spinal atau tulang belakang.

Sumsum tulang belakang mempunyai beberapa fungsi, antara lain

sebagai berikut.

a) Menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju

ke otak.

b) Menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor,

seperti otot rangka/lurik, otot jantung, otot polos, dan kelenjar.

c) Sebagai pusat gerak refleks.

Struktur otak terdiri atas tiga bagian, yaitu otak depan, otak tengah,

dan otak belakang.

a) Otak Besar (Telensefalon atau Serebrum)

Otak besar terdapat pada paling ujung depan otak dan

merupakan bagian terbesar (80% dari bobot otak). Otak besar

terdiri atas dua belahan (hemisfer), belahan kiri dan kanan.
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Permukaan luar otak besar berwarna abu-abu, disebut korteks,

sedangkan sebelah dalamnya berwarna putih disebut sumsum

(medula).

b) Otak Tengah

Otak tengah dan belakang berfungsi sebagai pembantu, penyalur,

dan stasiun relai berbagai impuls. Bagian dalam otak tengah

berisi cairan serebrospinal, sedangkan pada bagian dasarnya

(pptik tektum) merupakan penghubung sinyal penglihatan dan

pendengaran.

c) Otak Belakang

Otak belakang terdiri atas tiga bagian, yaitu otak kecil, pons, dan

medula oblongata.

2) Sistem Saraf Tepi (SST)

Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang terdapat di luar sistem

saraf pusat. Berdasarkan tempat asalnya, saraf dari sistem saraf tepi

dibedakan atas saraf kranial (saraf otak) dan saraf spinal (saraf

tulang belakang). Saraf kranial berfungsi membawa impuls dari

dan ke otak. Saraf spinal melekat pada kedua sisi tulang belakang

yang berfungsi untuk membawa impuls dari dan ke sumsum tulang

belakang.

SST dikelompokkan menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf

otonom.
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a) Sistem Saraf Somatik

Sistem saraf somatik melayani kulit, otot rangka, dan tendon.

Aksi sistem somatik adalah gerak sadar dan gerak refleks.

b) Sistem Saraf Otonom

Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang melayani organ,

otot polos, dan sejumlah kelenjar yang bekerja secara otonom

(gerak tidak sadar). Sistem tersebut terdiri atas sistem saraf

simpatetik dan parasimpatetik.

b. Sistem Endokrin Manusia

Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri atas kelenjar dan jaringan

yang menghasilkan hormon. Hormon merupakan senyawa kimia yang

dihasilkan oleh satu bagian tubuh yang memengaruhi aktivitas kelenjar

atau jaringan yang lain, misalnya metabolisme sel, reproduksi,

pertumbuhan dan perkembangan tubuh, tingkah laku, dan homeostasis.

Macam-macam jaringan dan kelenjar penyusun sistem endokrin adalah

sebagai berikut.

1) Hipotalamus dan Kelenjar Hipofisis

Hipotalamus mengontrol lingkungan internal melalui sistem otonom,

contohnya membantu mengontrol detak jantung, suhu tubuh,

keseimbangan air, dan sekresi dari kelenjar hipofisis.

Bagian depan kelenjar hipoflsis menghasilkan beberapa hormon,

yaitu sebagai berikut:
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a) Adrenokortikotropik (ACTH = adrenocorticotropic hormone),

berfungsi untuk mengatur sintesis dan sekresi hormon tiroid pada

kelenjar anak ginjal (korteks adrenal).

b) Tirotropin (TSH = thyroid-stimulating hormone), berfungsi untuk

mengatur sintesis dan sekresi hormon tiroksin pada kelenjar tiroid.

c) Prolaktin (PRL), berfungsi untuk memengaruhi pertumbuhan

kelenjar air susu dan laktasi serta memelihara korpus luteum dan

sekresinya (hormon progresteron).

d) Somatotropin (STH = somatotropic hormone), berfungsi untuk

merangsang pertumbuhan rangka dan otot, serta menaikkan kadar

gula darah.

e) Gonadotropik, terdiri atas hormon yang berhubungan sistem

reproduksi, yaitu Follicle stimulating hormone (FSH), Lutenizing

hormone (LH)

f) Melanocyt stimulating hormone (MSH) atau intermedin, berfungsi

untuk pengembangan melanofor dan sintesis melanin sebagai

pigmen kulit.

2) Kelenjar Tiroid (Gondok)

Kelenjar tiroid terdapat pada leher bagian depan dan agak bawah

dari laring, terdiri atas dua lobus yang dihubungkan oleh jembatan

sempit istimus. Kelenjar tersebut menghasilkan hormon tiroksin dan

triiodotironin yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangan,

dan laju metabolisme.
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3) Kelenjar Epifise

Kelenjar epifise terletak pada otak bagian dorsal. Hormon yang

dihasilkan oleh kelenjar ini belum diketahui pengaruhnya.

4) Kelenjar Paratiroid (Anak Gondok)

Kelenjar paratiroid menempel pada kelenjar tiroid. Berfungsi untuk

menghasilkan hormon paratiroid (PTH = parathyroid hormone}.

Hormon PTH berperan dalam mengatur pertukaran zat kalsium

dalam darah serta menurunkan kadar fosfat.

5) Kelenjar Timus

Kelenjar timus berfungsi untuk menghasilkan hormon somatotropin

yaitu hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan

limfosit dan pertumbuhan badan. Hormon ini hanya berfungsi pada

masa anak-anak, sedangkan pada masa dewasa kelenjar timus mati.

6) Kelenjar Adrenal (Anak Ginjal)

Kelenjar adrenal terdiri atas korteks (luar) dan medula (dalam). Pada

bagian korteks menghasilkan beberapa kelompok hormon steroid,

yaitu sebagai berikut.

a) Glukokortikoid, berfungsi untuk mengontrol metabolisme

(karbohidrat, protein, dan lemak), kadar gula darah, dan

pertahanan terhadap infeksi.

b) Adrenalin berfungsi untuk menekan tekanan darah dan denyut

jantung serta mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga dapat

menaikkan kadar gula darah.
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7) Kelenjar Pankreas

Kelenjar pankreas melintang di antara ginjal. Berfungsi sebagai

kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah pencernaan ataupun

sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon sebagai

berikut.

a) Insulin, mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati dan otot

lurik, serta mendorong pemakaian glukosa oleh jaringan perifer.

b) Glukagon, menaikkan kadar gula darah dengan mengubah

glikogen menjadi glukosa.

8) Kelenjar Kelamin (Gonad)

Gonad pada pria berupa testis yang berfungsi untuk menghasilkan

sel sperma dan hormon testosteron. Hormon tersebut berguna untuk

merangsang ciri-ciri kelamin sekunder dan tingkah laku seksual.

Gonad wanita berupa ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan

beberapa hormon, yaitu:

a) estrogen, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan ciri-ciri

kelamin sekunder dan tingkah laku seksual,

b) progesteron, berfungsi untuk memelihara kehamilan, serta

perkembangan dan pertumbuhan kelenjar air susu, dan

c) relaksin, berfungsi untuk mencegah kontraksi rahim dan

mempermudah proses kelahiran.
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9) Usus dan Lambung

Usus dan lambung menghasilkan hormon peptida yang mengatur

sekresi pencernaan. Usus menyekresi hormon sekretin dan

kolesistokinin. Sekretin berfungsi untuk merangsang pengeluaran

getah pankreas, sedangkan kolesistokinin untuk merangsang

pengeluaran empedu. Lambung menghasilkan gastrin yang berfungsi

untuk merangsang pengeluaran getah lambung.

c. Sistem Indera

Indera adalah organ reseptor sensorik yang berfungsi untuk menerima

rangsang. Reseptor sensorik adalah struktur penerima rangsang dari

lingkungan luar (eksteroreseptor) seperti bau, warna, dan rasa ataupun

rangsangan dari dalam (interoreseptor) contohnya presoreseptor,

osmoreseptor, dan kemoreseptor.

Kita mengenal lima indera pada tubuh kita, yaitu indera peraba (kulit),

inderapengecap (lidah), inderapembau (hidung), inderapendengaran dan

keseimbangan (telinga), serta indera penglihatan (mata).

1) Kulit

Kulit mengandung lima macam reseptor, yaitu reseptor terhadap

sentuhan (saraf Meissner dan diskus Merkel), tekanan (saraf Paccini),

sakit/nyeri (saraf tanpa selaput), panas (saraf Ruffini atau golgi

Mazzoni), dan dingin (saraf Krause).
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2) Lidah

Rasa dihasilkan dari hasil rangsang kimia berupa larutan. Ujung

saraf pengecap terdapat pada papil pengecap (gemma gustatoria).

Papil pengecap berbentuk seperti botol (labu) yang terdapat di

sebelah depan, belakang, dan sepanjang tepi lidah. Papil tesebut

tersusun atas sel pendukung dan sel pengecap yang mempunyai

mikrovili. Pada mikrovili terdapat reseptor molekul protein sehingga

otak dapat mendeteksi rasa manis, pahit, asin, ataupun masam.

3) Indera Pembau (Hidung)

Indera pembau disusun oleh jaringan epitel olfaktori dan sel-sel

reseptor olfaktori yang terdapat di rongga hidung bagian atas.

Sensasi yang kita sebut rasa pada kenyataannya adalah bau.

4) Telinga

Telinga merupakan indera pendengaran sekaligus keseimbangan.

Jika gelombang suara mencapai telinga, maka akan melewati telinga

luar, turun ke saluran pendengaran, selanjutnya ke gendang telinga.

Gelombang suara menggetarkan gendang telinga, kemudian tulang

martil, landasan sanggurdi, dan akhirnya menggetarkan tingkap oval.

Akibatnya, terjadi getaran pada cairan di dalam rumah siput

sehingga merangsang ujung saraf pendengaran. Selanjutnya, pangkal

saraf mengirimkan impuls ke otak besar sehingga otak besar akan

menginterpretasikannya. Hasil interpretasi tersebut adalah kita dapat

mendengar suara tertentu.
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Proses keseimbangan dilakukan oleh saluran setengah lingkaran.

Saluran tersebut mendeteksi keseimbangan rotasi (gerakan memutar

kepala) dan keseimbangan gravitasi (gerakan kepala tegak atau

datar).

5) Mata

Mata merupakan indera penglihatan. Bagian depan mata dilindungi

oleh membran transparan (konjungtiva) yang berfungsi untuk

melindungi kornea mata. Pada membran tersebut sering dialiri oleh

air mata. Mata terletak pada rongga mata, bentuknya bulat lonjong.

Bola mata dengan dinding rongga mata dihubungkan dengan enam

otot yang berguna untuk memutar bola mata ke berbagai arah.

Kita dapat melihat suatu benda jika ada cahaya yang dipantulkan

dari benda tersebut. Pantulan cahaya akan diterima mata melalui

kornea, aqueous humor, pupil, lensa, vitreous humor, dan akhirnya

ke retina. Cahaya merangsang fotoreseptor pada retina sehingga

impuls akan disampaikan fotoreseptor menuju ke saraf optik. Lensa

mata akan memfokuskan cahaya agar jatuh ke bagian tengah bintik

kuning, disebut fovea. Cahaya yang jatuh ke retina, tetapi tidak tepat

pada bagian fovea mengakibatkan benda yang dilihat terlihat kurang

jelas karena sel kerucut paling banyak terdapat di fovea.

Gangguan pada sistem regulasi dapat terjadi pada saraf, kelenjar, ataupun

indera. Berikut ini beberapa macam gangguan pada sistem saraf dan indera.
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a. Gangguan Sistem Saraf

Penyakit yang menyerang saraf dapat disebabkan oleh infeksi bakteri

dan virus. Bakteri dapat menyebabkan sifilis dan meningitis (radang

meninges). Virus menyebabkan ensefalitis (radang otak) dan

poliomielitis (kelumpuhan pada anak-anak).

b. Gangguan Indera

Berikut ini beberapa macam gangguan pada indera manusia.

1) Gangguan pada mata terjadi jika bayangan tidak tepat jatuh pada

bintik kuning yaitu miopi, astigmatisme, dan hipermetropi, presbiopi,

buta warna, rabun senja (hemeralopi), xeroftalmia dan keratomalasi,

dan katarak.

2) Gangguan pada Telinga

Gangguan pada telinga misalnya tuli konduksi, yaitu gangguan

pendengaran akibat kerusakan pada bagian penghantar getaran. Tuli

saraf, yaitu gangguan pendengaran akibat kerusakan saraf

pendengaran atau organ corti.

C. Software Desain Adobe Flash CS3 Professional

Flash sudah dipakai luas sejak puluhan tahun yang lalu. Sebagian kalangan

menggunakannya untuk membuat animasi untuk halaman website, profil

perusahaan, CD interaktif, game dan lain-lain. Setiap software memiliki

kelebihan dan kekurangan. Adobe Photoshop memiliki fitur untuk

menggambar yang luar biasa, tetapi tidak bisa menganimasikan. Software

3D Studio Max digunakan untuk menggambar objek 3 dimensi dan
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menganimasikannya namun perlu keahlian untuk menggunakan fiturnya

yang banyak. Flash memiliki kemampuan untuk menggambar dan

menganimasikannya.

Gambar 1. Tampilan Adobe Flash CS3 Professional

Komponen – komponen dalam Adobe Flash CS3 Professional

1) Tools

Panel ini digunakan sebagai perkakas dalam pembuatan animasi

sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembuatan

animasi. Panel ini terdiri dari : Selection tool, Line tool, Pen tool, Oval

tool, Pencil tool, Free transform tool, Ink bootle tool, Hand tool, Fill

tool, Subselection tool, Lasso tool, Text tool, Rectangle tool, Brush tool,

fill transform tool, Paint bucket tool, Eraser tool, Zoom tool, dan Stroke

color.

2) Panel Properties

Panel ini berfungsi untuk menujukkan properti suatu alat pada jendela

tools atau jendela lainnya.
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3) Timeline

Panel ini digunakan untuk mengatur kecepatan gerak animasi/movie.

Panel ini terdiri dari Layer, Frame, dan Timeline effects.

4) Help

Panel ini digunakan untuk user yang mengalami kesulitan yang

mengalami kesulitan untuk menjalankan program.

5) Desain Panel

Desain panel meliputi panel-panel yang akan kita gunakan dalam

mendasain suatu movie. Panel-panel termasuk pada Desaign Panel ini

adalah Align, Color mixer, Color Swatches, Info, Scene, dan Transform.

6) Development Panel

Panel yang terdapat dalam Development panel ini lebih berguna ketika

menggunakan script. Panel ini terdiri dari Actions, behaviors,

Components, Component Inspector, Debugger, Output, dan Web

Service.

7) Other Panel

Panel yang termasuk ke dalam panel in yaitu meliputi Accessbility,

History, Movie Explorer, Strings, dan Common Libraries.

8) Toolbars

Panel toolbars ini meliputi : Main, Controller, dan edit Bar


