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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan dan membina 

potensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

dan perguruan tinggi. Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan untuk 

mengubah siswa agar dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap 

belajar, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Pendidikan pada masa 

sekarang memerlukan adanya pembaharuan di bidang media  pembelajaran 

untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan ini, 

guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dan 

berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang pendidikan yang 

dikemas dalam bentuk kurikulum. 

Kurikulum secara berkelanjutan disempurnakan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan berorientasi pada kemajuan sistem pendidikan nasional, 

tampaknya belum dapat direalisasikan secara maksimal. Salah satu masalah 

yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah lemahnya proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir. Proses pembelajaran di kelas diarahkan 

kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk 
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mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami 

informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan 

sehari-hari.  

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup 

kompleks di mana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor 

tersebut diantaranya adalah guru. Menurut Basyirudin (2002), Guru merupakan 

komponen pengajar yang memegang peranan penting dan utama, karena 

keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh faktor guru. Tugas 

guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui interaksi dan 

komunikasi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Keberhasilan guru 

dalam menyampaikan materi sangat tergantung pada kelancaran interaksi 

komunikasi antara guru dan siswanya. Ketidaklancaran komunikasi membawa 

akibat terhadap pesan yang diberikan guru di dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak guru saat ini 

cenderung pada pencapaian target materi kurikulum, lebih mementingkan pada 

penghafalan konsep bukan pada pemahaman. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru. Dalam 

penyampaian materi, biasanya guru hanya menggunakan papan tulis, metode 

ceramah dan  tidak disertai dengan media yang mendukung. Siswa hanya 

duduk, mencatat dan mendengarkan sehingga siswa tidak terfokus terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru. Selain mengandalkan metode ceramah dan 

papan tulis sebagai alat bantu, untuk memantapkan lagi pemahaman siswa, 
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biasanya guru masih memberikan rangkuman materi yang dirangkum dalam 

bentuk inti pelajaran. Terutama dalam pembelajaran biologi, masih banyak 

tenaga pendidik dalam proses pembelajaran yang mengajar secara abstrak, 

sehingga sulit dimengerti oleh siswa. 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan yang meliputi 

unsur abiotik dan biotik, dapat juga diartikan bahwa biologi adalah suatu ilmu 

yang memaparkan segala sesuatu tentang kehidupan mahkluk dan gejala alam. 

Biologi merupakan mata pelajaran sains yang mempelajari tentang kehidupan. 

Pembelajaran yang tepat untuk biologi adalah pembelajaran yang menekankan 

pada pemberian pengalaman secara langsung baik menggunakan eksperimen 

maupun observasi atau yang lainnya, sehingga data yang didapatkan benar-

benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas VII F SMP Negeri 2 

Kartasura jumlah siswa 36 terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 14 siswa 

perempuan.  Guru masih banyak menggunakan metode ceramah, merangkum 

materi pelajaran dan tidak disertai media yang mendukung dalam proses 

pembelajaran sehingga murid-murid tidak terfokus terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. Pemahaman siswa kurang sehingga siswa tidak tertarik 

untuk belajar dan siswa menjadi malas untuk bertanya, masih banyak siswa 

yang sibuk dengan urusannya masing-masing misalnya: siswa cenderung ramai 

pada saat pelajaran sedang berlangsung, bahkan mengantuk sehingga 

konsentarsi siswa tidak terfokus pada pelajaran . Pada saat guru memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk bertanya, hanya beberapa siswa saja yang 

bertanya. Hasil belajar siswa  juga masih kurang karena nilai siswa yang masih 

berada di bawah KKM (>70) ada 15 siswa dari 36 siswa atau 41,66%.   

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 70. Peneliti ingin 

meningkatkan hasil belajar siswa hingga 80%  jumlah  siswa kelas VII F SMP 

Negeri 2 Kartasura  memperoleh nilai di atas KKM.  

Berdasarkan masalah–masalah tersebut salah satu media yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah media cerita bergambar. Cerita 

bergambar merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas dan mudah 

dipahami. Oleh sebab itu media cerita bergambar dapat berfungsi sebagai media 

informatif dan edukatif. Berdasarkan hasil survey di Pilipina yang dikemukakan 

oleh Rinanto (1982), bahwa setiap minggu anak-anak berumur lebih dari 14 

tahun 63% membaca cerita bergambar.  

 Media cerita bergambar sangat cocok untuk pembelajaran siswa kelas 

VII SMP dengan materi ciri-ciri makhluk hidup yang terlebih dahulu dibahas 

pada semester I. Materi yang bertema ciri-ciri makhluk hidup akan 

memudahkan siswa dalam memahami materi, karena materi tersebut sangat 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan siswa pun sering melakukannya 

seperti bernapas, bergerak, menerima dan menanggapi rangsang, memerlukan 

makanan dan air (nutrisi), mengalami pertumbuhan dan perkembangan, 

berkembang biak, melakukan adaptasi dan mengeluarkan zat sisa (ekskresi). 

Materi ciri-ciri makhluk hidup akan lebih menarik perhatian siswa apabila 
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dibuat cerita bergambar, sehingga siswa mudah memahami materi tersebut. 

Ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran akan meningkatkan hasil belajar 

yang maksimal, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efesien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VII F  SMP N 2 Kartasura Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

2. Obyek Penelitian  

Obyek penelitian adalah pembelajaran biologi menggunakan  media 

cerita bergambar. 

3. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ciri-ciri 

makhluk hidup. 

4. Parameter Penelitian 

Parameter penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Afektif 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran ditunjukkan dengan keaktifan 

mereka dalam bekerjasama saat diskusi, keberanian berpendapat dan 

menghargai pendapat orang lain. 
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b. Aspek Kognitif 

Hasil belajar siswa dalam aspek kognitif setelah menggunakan 

media cerita bergambar diharapkan dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM)  70 sebanyak 80% dari jumlah siswa. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah  di atas maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut “Apakah pembelajaran menggunakan 

media cerita bergambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

pokok ciri-ciri makhluk hidup kelas VII F SMP N 2 Kartasura Tahun Ajaran 

2011/2012? ” 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji dan menganalisis apakah media cerita bergambar dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pokok materi ciri-ciri makhluk hidup kelas VII F SMP 

N 2 Kartasura. 

E. Indikator Capaian 

Partisipasi siswa dalam aspek afektif meningkat ditunjukkan dengan 

keaktifan mereka dalam berkerja sama saat diskusi, bertanya, menjawab 

pertanyaan, keberanian berpendapat dan menghargai pendapat orang lain. 

Hasil belajar siswa dalam aspek kognitif setelah menggunakan media cerita 

bergambar diharapkan siswa dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) 70 sebanyak 80%  siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan dunia pendidikan mengenai penerapan media cerita 

bergambar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi Peneliti, memberikan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dari praktek penelitian secara langsung dengan menerapkan teori-

teori yang didapat dari bangku kuliah dan telaah kepustakaan. 

b. Bagi Guru 

Memberikan informasi sebagai acuan dalam pemilihan media 

pembelajaran yang baik agar proses pembelajaran akan menjadi 

menarik dan dapat melibatkan siswa secara menyeluruh. 

c. Bagi Siswa 

Memberikan manfaat untuk menggali pengetahuan yang 

mereka miliki dengan adanya media cerita bergambar. 

d. Bagi Kepala Sekolah 

Untuk memberikan informasi kepada Kepala Sekolah 

mengenai pentingnya variasi media pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan afektif dan hasil belajar.  


