
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu implikasi diberlakukannya Undang-undang (UU) No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pada program yang 

berlangsung di sekolah-sekolah formal. Hal ini dikarenakan bahwa sejak 

diberlakukannya Undang-undang tersebut maka pendidikan nasional mulai 

distandarisasikan (Hasbullah, 2006 : 9). 

Ketentuan mengenai standarisasi pendidikan nasional tersebut diatur 

melalui pasal 35 hingga 38 UU No. 20 tahun 2003. Pasal 36 menyebutkan 

bahwa, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, 

dan kondisi peserta didik ( UU RI : 2003 ) 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik 

Indonesia. Terdapat delapan standar yang ditetapkan dalam standar pendidikan 

Nasional yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Isi, 

Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar 

Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian (Peraturan 

Pemerintah No 19 Tahun 2005). 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada 
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standar kompetensi lulusan dan standar isi serta  panduan penyusunan 

kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Mendasar pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

tahun 2006 tertanggal 23 Mei 2006, tentang Standar Isi, bahwa kurikulum 

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, diantaranya: 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki 

posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 

tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan 

lingkungan. 

2. Beragam dan terpadu 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik 

peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa 

membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial 

ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib 

kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun 

dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat 

antarsubstansi.  
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3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan seni 

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh 

karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk 

mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 

4. Relevan dengan  kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan   melibatkan 

pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi 

pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya 

kehidupan  kemasyarakatan, dunia usaha dan  dunia kerja. Oleh karena itu, 

pengembangan keterampilan pribadi,  keterampilan  berpikir, keterampilan 

sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan 

keniscayaan. 

Salah satu dasar pelaksanaan kurikulum adalah Kurikulum 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, 

sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar.  

 Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 

2006 tertanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian 

dalam menentukan kelulusan peserta didik. Tujuan dari Standar Kompetensi 

Lulusan adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
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akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Standar Kompetensi Lulusan Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah : 1) Melakukan pengamatan 

dengan peralatan yang sesuai, melaksanakan percobaan sesuai prosedur, 

mencatat hasil pengamatan dan pengukuran dalam tabel dan grafik yang 

sesuai, membuat kesimpulan dan mengkomunikasikannya secara lisan dan 

tertulis sesuai dengan bukti yang diperoleh, 2) Memahami keanekaragaman 

hayati, klasifikasi keragamannya berdasarkan ciri, cara-cara pelestariannya, 

serta saling ketergantungan antar makhluk hidup didalam ekosistem, 3) 

Memahami sistem organ pada manusia dan kelangsungan makhluk hidup, 4) 

Memahami konsep partikel materi, berbagai bentuk, sifat dan wujud zat, 

perubahan, dan kegunaannya, 5) Memahami konsep gaya, usaha, energi, 

getaran, gelombang, optik, listrik, magnet dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari, 6) Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di 

dalamnya. 

 Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran. Mendasar dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tertanggal 23 November 2007 tentang 

Standar Proses pada Perencanaan Proses Pembelajaran meliputi silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dalam silabus digunakan sebagai 

acuan membuat RPP, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan ke-
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giatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada 

satuan pendidikan berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis 

agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Salah satu komponen RPP adalah memuat penggunaan metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 

Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang 

hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. 

Pada implementasi SNP guru merupakan komponen yang sangat 

penting sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat bergantung 

pada guru sebagai ujun tombak, oleh karena itulah upaya peningkatan kualitas 

pendidikan seharusnya dimulai dari pembenahan kemampuan guru. Salah satu 

kemampuan yang dimiliki guru adalah bagaimana merancang suatu strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. 

Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan media pembelajaran yang 

handal. 

Mengapa perlu media dalam pembelajaran? Pertanyaan ini sering 

muncul dalam proses pembelajaran. Kita harus mengetahui dahulu konsep 
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abstrak dan konkrit dalam pembelajaran, karena proses belajar mengajar 

hakekatnya adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke 

penerima. Pesan berupa isi/ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol 

komunikasi baik verbal (kata-kata& tulisan) maupun non-verbal, proses ini 

dinamakan encoding. Penafsiran simbol-simbol komunikasi tersebut oleh 

siswa dinamakan decoding.  

Penggunaan media pembelajaran yang berbasis TIK merupakan hall 

yang tidak mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan 

beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan 

dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut, dalam 

hal ini media yang digunakan adalah Komputer dan LCD Proyektor 

Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan 

berlangsungnya proses belajar secara individual (individual learning). 

Pemakai komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan 

sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan (computer 

network/Internert) saat ini telah memungkinkan pemakainya melakukan 

interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. 

Berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat berlangsung dengan 

tersedianya medium komputer. Beberapa lembaga pendidikan jarak jauh di 

sejumlah negara yang telah maju memanfaatkan medium ini sebagai sarana 

interaksi. Pemanfaatan ini didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh 

komputer dalam memberikan umpan balik (feedback) yang segera kepada 

pemakainya.  
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Contoh penggunaan internet ini adalah digunakan oleh Universitas 

terbuka dalam penyelenggaraan Universitas Terbuka Jarak Jauh disamping 

mahasiswa mendapat modul untuk proses belajar mengajar dia juga dapat 

mengakses informasi melalui internet. Kuliah lewat Internet oleh 

IBUteledukasi.com. Universitas virtual IBUteledukasi ini didirikan oleh Adi 

sasono, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bekerjasama 

dengan Universitas Tun Abdul Razak (Unitar) Malaysia yang sudah lebih 

dulu menyelenggarakan perkuliahan online. 

Pada pendidikan jarak jauh Fakultas Kedokteran Universitas Gajah 

Mada. Interaksi pembelajaran pada program Magister Manajemen Rumah 

Sakit dan Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui surat 

elektronik (e-mail) mahasiswa harus menjawab 75% pertanyaan melalui e-

mail. Contoh lain pemanfaatan jaringan komputer dilakukan di Universitas 

Indonesia (UI). Sejak tahun 1994 UI telah mengembangkan infrastruktur 

informasi yang dikenal dengan nama Jaringan Universitas Indonesia Terpadu 

(JUITA). JUITA menghubungkan sebelas fakultas dan lembaga-lembaga 

penting yang ada  di UI  dengan menggunakan jaringan serat optik.  

Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan 

beberapa keuntungan. Komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan 

kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi 

yang ditayangkan. Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat 

siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Penggunaan 

komputer dalam lembaga pendidikan jarak jauh memberikan keleluasaan 
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terhadap mahasiswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan 

kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses  penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. 

Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan 

gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Rencana tersebut 

selanjutnya menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem yang 

terdiri dari komponen-komponen tujuan pendidikan, komponen pengalaman 

belajar, komponen strategi pencapaian tujuan dan komponen evaluasi. 

Komponen-komponen tersebut akan melahirkan sistem pembelajaran, dan 

sisem ini selanjutnya menjadi pedoman bagi guru dalam pengelolaan proses 

belajar mengajar di dalam kelas ( Sanjaya, 2009 : 16 )   
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Pengelolaan kelas tidak dapat lepas dari fungsi manajemen kelas, 

manajemen terdiri dari unsur mengelola orang-orang, pengambilan keputusan, 

proses pengorganisasian dan memakai sumber untuk mencapai tujuan. Adapun 

fungsi manajemen atau pengelolaan adalah merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan 

dan mengawasi atau mengevaluasi (Arikunto dan Yuliana,2008:6). Mc Farland 

dalam Arikunto dan Yuliana menggambarkan saling hubungan langkah-

langkah yang merupakan fungsi pokok dari manajemen yaitu Perencanaan  

(planning), Pengorganisasian (Organization), dan Pengawasan (Controlling ). 

Kehadiran komputer dengan berbagai program dan aplikasinya telah 

memberikan berbagai manfaat yang luar biasa. Dengan adanya komputer dapat 

memperoleh informasi berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan  

membuat program pembelajaran, sehingga menghasilkan model pembelajaran 

dengan komputer sebagai alat bantu.  

Menurut Munir (2008:177) bahwa teknologi komputer bukan semata-

mata masalah teknis atau masalah program untuk memecahkan permasalahan 

yang dihadapi dalam sistem pendidikan, komputer yang digunakan dalam 

kerangka program pembelajaran menggunakan komputer elektronik 

(electronic computer), komputer tidak hanya digunakan dalam proses 

pembelajaran yang disebut pengajaran mandiri (self instruction) tetapi dapat 

digunakan dalam kerangka yang lebih luas yaitu pendidikan. 

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan 

digunakan secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar 
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bagi para guru dan siswa. Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah 

proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar 

menjadi efektif, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar 

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

dapat ditingkatkan.  

Dalam proses belajar-mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup  penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat 

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang 

kurang mampu guru ucapkan melalui  kata-kata atau kalimat tertentu . Bahkan 

keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media pendidikan, 

dengan demikian anak didik lebih mudah mencari bahan daripada tanpa 

bantuan media pendidikan (Dimyati  (2006: 7) 

Salah satu cara guru untuk menciptakan motivasi belajar siswa adalah 

dengan  pemanfaatan media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran 

dapat juga berasal bukan dari guru atau sekolah, tetapi justru dari pihak luar 

yang  tentunya didasarkan hasil analisis kebutuhan belajar. Media 

pembelajaran dan fasilitas  pemanfaatannya dalam jumlah yang memadai 

disediakan pihak tertentu yang  peduli dengan masalah pembelajaran untuk 

dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya oleh sekolah. Bahkan para guru 

juga dilatih bagaimana  memanfaatkan media pembelajaran yang diberikan, 

termasuk memeliharanya. Di samping itu, para guru juga diikutsertakan untuk 
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mengamati simulasi pemanfaatan media pembelajaran di dalam kelas. 

Kemudian, para guru juga diberikan  kesempatan untuk melakukan ujicoba 

pemanfaatan media pembelajaran di  kelasnya di bawah supervisi nara sumber 

tertentu yang ditugaskan. Berbagai kelemahan/kekurangan didiskusikan 

setelah beberapa guru selesai melakukan ujicoba di kelas tertentu. 

Dampak perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) 

terhadap proses pembelajaran adalah diperkayanya sumber dan media 

pembelajaran, seperti buku teks, modul, overhead projector, film, video, 

televisi, slide, hypertext, web, dan sebagainya. Guru profesional dituntut 

mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang 

ada di sekitarnya. Makalah ini menyajikan ringkasan mengenai arti, posisi, dan 

fungsi media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran; 

perangkat dan klasifikasi media pembelajaran; dan karakteristik media  

pembelajaran dua dan tiga dimensi. Ringkasan ini diharapkan dapat berperan 

sebagai salah satu pendukung bagi para guru untuk menuju pemenuhan 

tuntutan profesionalisme (Sudrajat 2008: 1). Media pembelajaran merupakan 

salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar. 

Pemanfaatan  media seharusnya merupakan bagian yang harus 

mendapat perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu 

guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar 

dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar. Namun pada kenyataannya media pembelajaran masih sering 
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terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk 

membuat persiapan  mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak 

tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika 

setiap guru yang telah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengenai 

media pembelajaran (Mustikasari, 2010: 1). 

Media pembelajaran merupakan bagian integral dari proses belajar 

mengajar dan bertumpu pada tujuan, materi, pendekatan, metode, dan evaluasi 

pembelajaran. Ada dua unsur yang terkandung dalam media pembelajaran 

yaitu: (1) pesan atau bahan pembelajaran yang akan disampaikan dengan 

istilah lain disebut perangkat lunak (software) dan (2) perangkat keras 

(hardware) yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu belajar. Dengan 

penggunaan media guru dan siswa  diharapkan dapat berkomunikasi lebih 

mantap dan hidup. Penggunaan media secara kreatif dapat memungkinkan 

siswa untuk belajar lebih banyak, mencamkan apa yang dipelajarinya lebih 

baik dan meningkatkan perfomance siswa sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai (Rustaman dkk., 2003: 136). Dengan demikian media pembelajaran 

adalah setiap alat baik hardware maupun software sebagai media komunikasi 

untuk memberikan kejelasan informasi. Media pembelajaran memperlancar 

komunikasi guru dan  anak didik dalam pembelajaran serta merangsang 

pikiran, perhatian, dan keinginan belajar siswa (Kustiono, 2001: 4). 

Adanya penggunaan media pembelajaran sebenarnya telah disadari oleh 

banyak praktisi pendidikan sangat membantu aktivitas proses pembelajaran 

baik di dalam kelas mauplun di luar kelas, terutama membantu peningkatan 
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prestasi belajar siswa. Namun, dalam implementasinya tidak banyak guru yang 

memanfaatkan media pembelajaran, bahkan pengunaan metode ceramah yang 

bersifat monoton masih cukup populer di kalangan guru dalam proses 

pembelajaran (Munadi, 2008: 2). 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah: 

Bagaimana pengelolaan pembelajaran IPA melalui pendekatan 

Information Communication and Technology (ICT)  di SMP Negeri 2 

Selogiri?. 

Adapun sub fokus masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik perencanaan  pembelajaran IPA dengan ICT di 

SMP Negeri 2 Selogiri ? 

2. Bagaimana karakteristik pelaksanaan pembelajaran IPA dengan ICT di 

SMP Negeri 2 Selogiri ? 

3. Bagaimana karakteristik evaluasi pembelajaran IPA dengan ICT di SMP 

Negeri 2 Selogiri  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus dan sub fokus masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mendiskripsikan karakteristik perencanaan  pembelajaran IPA dengan ICT 

di SMP Negeri 2 Selogiri  
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2. Mendiskripsikan karakteristik pelaksanaan pembelajaran IPA dengan ICT 

di SMP Negeri 2 Selogiri  

3. Mendiskripsikan karakteristik evaluasi pembelajaran IPA dengan ICT di 

SMP Negeri 2 Selogiri 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis-akademis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

media pembelajaran di lingkungan sekolah; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertegas pentingnya berfikir 

kreatif dalam pembelajaran; 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan 

media pembelajaran yang mampu menemukan, mengarahkan, dan 

mengembangkan motivasi belajar siswa. Sehingga dapat memberi hasil 

belajar yang optimal, baik ranah kognitif ,afektif.dan psikomotor. 

2. Manfaat praktis : 

a. Memberi masukan kepada guru dalam perbaikan dan penyempurnaan 

pengelolaan pembelajaran guna memacu peningkatan motivasi belajar 

siswa di SMP Negeri 2 Selogiri; 

b. Meningkatkan kreatifitas guru dalam mengembangkan penggunaan  

multimedia, 
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c. Memberi masukan kepada guru agar menggunakan pendekatan ICT 

dalam pengelolaan pembelajaran untuk memudahkan pemahaman 

siswa; 

d. Memberi masukan kepada guru agar menambah variasi penggunaan 

media pembelajaran disertai pemahaman cara penggunaan media 

pembelajaran. 

 

 


