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ABSTRAK 

  

Media pembelajaran memiliki peran dan fungsi dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran dapat dimaknai sebagai semua bentuk 

perantara yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan atau 

pendapat yang dikemukakan sampai ke penerima. Penggunaan media ini 

digunakan guru pada situasi perhatian siswa terhadap pengajaran berkurang 

akibat kebosanan mendengarkan uraian guru, bahan pengajaran yang dijelaskan 

guru kurang dipahami siswa, terbatasnya sumber pengajaran, guru kurang 

bersemangat untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penuturan kata-kata 

(verbal) akibat terlalu lelah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi 

limbah gergaji sebagai bahan pembelajaran biologi, mengetahui cara 

pengoperasian dari media pembelajaran Struktur neuron yang berbahan dasar 

limbah gergaji dan mengetahui keunggulan dan kelemahan media pembelajaran 

yang terbuat dari limbah gergaji. Analisis data yang digunakan adalah dengan 

cara deskriptif kualitatif dari hasil deskripsi media pembelajaran biologi Struktur 

neuron ke Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa 

lulusan biologi, sehingga data yang diperoleh tidak berupa angka akan tetapi 

berupa kata atau  pendapat mengenai media Struktur neuron. Sumber data 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kepustakaan, dokementasi dan 

angket. Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mendeskripsikan media 

pembelajaran biologi “Struktur neuron” yang diisi oleh guru biologi tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

mahasiswa lulusan biologi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa deskripsi media pembelajaran Struktur neuron prosentase tertinggi pada 

aspek komunikasi verbal sebesar 93%, sedangkan evaluasi media pembelajaran 

Struktur neuron prosentase terendah pada aspek substansi materi 79%. 

Pencapaian skor yang diperoleh menunjukkan bahwa media pembelajaran 

biologi “Struktur neuron” sudah layak digunakan untuk pembelajaran biologi 

khususnya materi sistem saraf pada manusia. 

  

Kata kunci: media pembelajaran, struktur neuron, deskripsi media pembelajaran. 

 

 

 

 

 



 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses belajar mengajar 

atau proses pengajaran 

merupakan suatu kegiatan 

melaksanakan kurikulum suatu 

lembaga pendidikan, agar 

dapat mempengaruhi para 

siswa mencapai tujuan 

pendidikan yang telah 

ditetapkan. Tujuan pendidikan 

pada dasarnya menghantarkan 

para siswa menuju perubahan-

perubahan tingkah laku baik 

intelektual, moral maupun 

sosial agar dapat hidup mandiri 

sebagai individu dan makhluk 

sosial. Dalam mencapai tujuan 

tersebut siswa berinteraksi 

dengan lingkungan belajar 

yang diatur guru melalui proses 

pengajaran (Ahmad Rivai, 

2009). 

Salah satu kemampuan 

dasar yang harus dimiliki guru 

adalah kemampuan dalam 

merencanakan dan 

melaksanakan proses belajar 

mengajar. Kemampuan ini 

membekali guru dalam 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai 

pengajar. Belajar dan mengajar 

terjadi pada saat 

berlangsungnya interaksi 

antara guru dan siswa untuk 

mencapai tujuan pengajaran. 

Sebagai proses, belajar dan 

mengajar memerlukan 

perencanaan yang seksama, 

yakni mengkoordinasi unsur-

unsur tujuan, bahan 

pengajaran, kegiatan belajar 

mengajar serta penilaian atau 

evaluasi. Pada tahap berikutnya 

adalah melaksanakan rencana 

tersebut dalam bentuk tindakan 

atau praktek mengajar.  

Pemakaian media 

pengajaran dalam proses 

pembelajaran dapat membantu 

perkembangan kreativitas guru 

sebagai pendidik dan murid 

sebagai subjek belajar. 

Pertama, guru dapat 

memikirkan berbagai cara 

untuk menyajikan pelajaran 

dengan menggunakan media 

pengajaran. Kedua, guru dapat 

menyajikan topik pelajaran 

lebih hidup dan menarik 

sehingga meningkatkan 

kebermaknaannya bahan 

terhadap subjek belajar. 

Melalui media pengajaran, 

guru dapat meningkatkan 

kompetensi pengajaran. Media 

pengajaran dapat 

mengoptimalkan cara guru 

berkomunikasi dengan murid 

secara efektif. Pemakaian 

media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan 

rangsanga kegiatan belajar 

serta membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap 

siswa (Hamalik, 1986 dalam 

Azhar Arsyad, 2003). 

Menurut Daryanto 

(2010), proses belajar mengajar 

(PBM) seringkali dihadapkan 

pada materi yang abstrak dan 

diluar pengalaman siswa 

sehari-hari, seringkali materi 

menjadi sulit diajarkan oleh 

guru dan sulit dipahami siswa. 



Visualisasi adalah salah satu 

cara yang dapat dilakukan 

untuk mengkonkritkan sesuatu 

yang abstrak. Gambar dua 

dimensi atau model tiga 

dimensi adalah visualisasi yang 

sering dilakukan dalam PBM. 

Pada penelitian ini model tiga 

dimensi yang akan dibuat 

peneliti dari limbah gergaji 

sebagai salah satu wujud 

inovasi terbaru dalam 

pembelajaran biologi. Realita 

yang ditemukan penggunaan 

media pembelajaran biologi 

kurang inovatif dan menarik 

yang berupa gambar, foto 

maupun torso yang sudah tidak 

asing lagi bagi siswa. Tidak 

bisa dipungkiri kehadiran 

media pembelajaran ”Struktur 

neuron” yang terbuat dari 

limbah gergaji ini mampu 

memberikan kesan dalam 

bidang media pembelajaran 

biologi karena dapat 

memberikan suasana 

pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan, lebih efektif 

dan dapat menghasilkan idea-

idea untuk pengajaran dan 

pembelajaran. 

Limbah gergaji yang 

akan digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari sisa 

penggergajian kayu tepatnya di 

Desa Panderejo Kecamatan 

Matesih Kabupaten 

Karanganyar. Berkembangnya 

industri penggergajian kayu di 

Desa Panderejo menghasilkan 

limbah berupa serbuk gergaji 

dan potongan kayu. Saat ini 

terdapat sekitar 2 tempat usaha 

penggergajian kayu dan 2 

industri meubel yang berlokasi 

di daerah tersebut. Limbah 

serbuk gergaji yang dihasilkan 

sebanyak 500 karung/bulan. 

Adanya limbah tersebut 

menimbulkan masalah baru 

bagi para pelaku usaha itu dan 

masyarakat sekitarnya. Selama 

ini limbah gergaji yang 

dihasilkan belum dimanfaatkan 

masyarakat tetapi hanya 

dibakar untuk menghilangkan 

limbah tersebut, oleh karena itu 

pengolahan limbah gergaji 

perlu dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

Pengolahan limbah sebaiknya 

bukan menghilangkan nilai 

yang terkandung, tetapi 

hendaknya mengubah limbah 

menjadi produk yang 

bermanfaat dan bernilai 

ekonomi. Dengan begitu, 

pengolahan limbah serbuk 

gergaji mampu meningkatkan 

nilai tambah baik limbah itu 

maupun bagi orang yang 

mengolah limbah tersebut 

sehingga meningkatkan nilai 

ekonomis. 

Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan Ida 

Muslikah (2008), yaitu tentang 

peningkatan hasil belajar siswa 

pada pokok bahasan 

pencernaan melalui 

penggunaan Chart dan model 

dalam pembelajaran pada kelas 

VIII SLTP N 3 Kartasura tahun 

ajaran 2007/2008 dapat 

meningkatkan nilai siswa dari 

rata-rata 66,88 menjadi 87,75. 

Hasil penelitian Widiastuti dan 

Gunawan (1991) menunjukkan 

bahwa pencampuran serbuk 

gergaji kayu sengon dengan 

limbah pabrik kertas dapat 



meningkatkan produksi JPT 

(Jamur Tiram Putih). Selama 

ini pemanfaatan serbuk gergaji 

lebih condong sebagai 

campuran media pertumbuhan 

JPT (Jamur Tiram Putih). 

Namun serbuk kayu atau 

grajen bisa dijadikan media 

lukisan di atas kanvas. Seorang 

pelukis yang bernama Sutrisno 

menekuni pembuatan karya 

seni dari grajen (Solopos, 

2011). Kebanyakan orang, 

serbuk gergaji atau grajen 

lebih sering dianggap sebagai 

barang buangan. Status 

ekonominya tidak lebih dari 

limbah industri kayu atau 

paling tinggi sebagai media 

tanam untuk budi daya jamur. 

Dari kenyataan yang ada ini 

timbul pemikiran peneliti untuk 

memanfaatkan limbah gergaji 

tersebut sebagai bahan dasar 

pembuatan media 

pembelajaran biologi “Struktur 

Neuron” sebagai inovasi 

terbaru dalam pembelajaran 

biologi.  

Sistem Koordinasi 

Manusia merupakan salah satu 

materi pembelajaran biologi 

SMA kelas XI semester genap, 

Standar kompetensi yang harus 

dicapai siswa yaitu 

menjelaskan struktur dan 

fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan dan 

penyakit yang mungkin terjadi 

serta implikasinya pada 

salingtemas. Materi sistem 

koordinasi meliputi sistem 

saraf dan indera, tetapi pada 

penelitian kali ini peneliti 

memfokuskan mengambil 

materi sistem saraf karena 

sistem saraf merupakan sistem 

koordinasi atau sistem kontrol 

yang bertugas menerima 

rangsangan, menghantarkan 

rangsangan ke semua bagian 

tubuh, dan sekaligus 

memberikan tanggapan 

terhadap rangsangan tersebut. 

Berdasarkan pernyataan di atas 

untuk memudahkan siswa 

memahami sistem saraf maka 

peneliti membuat media 

pembelajaran dari serbuk kayu 

dengan tujuan guru/ siswa 

mudah dalam mempelajari 

sistem saraf. 

Berdasarkan berbagai 

permasalahan yang telah 

dijabarkan diatas penulis 

mengadakan penelitian 

tentang: “DESKRIPSI 

MEDIA PEMBELAJARAN 

BIOLOGI DARI BAHAN 

LIMBAH GERGAJI”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui deskripsi 

limbah gergaji sebagai 

bahan media pembelajaran 

biologi. 

2. Untuk mengetahui cara 

mengoperasikan media 

pembelajaran media 

pembelajaran yang dibuat 

dari limbah gergaji. 

3. Untuk mengetahui 

keunggulan dan kelemahan 

media pembelajaran yang 

terbuat dari limbah gergaji. 

 

 

 

 



II. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu  

Tempat penelitian ini 

dilaksanakan di Desa 

Panderejo Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar dan 

di Sekolah Menengah Pertama  

(SMP) serta Sekolah 

Menengah Atas (SMA), 

dimulai dari bulan Februari 

sampai dengan  Juni 2012 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

alat gambar (pensil, spidol, 

kapur untuk menggambar 

struktur sel saraf), alat ukur 

(mistar ukur, penyiku, jangka, 

meteran digunakan untuk 

mengukur panjang papan 

kayu), alat pemotong (gergaji 

tangan digunakan untuk 

memotong papan kayu), alat 

pelubang (bor digunakan 

untuk melubangi papan 

kayu), alat pemukul (palu 

digunakan untuk menyatukan 

papan kayu dengan tatal), 

ampelas (digunakan untuk 

meratakan hasil media yang 

sudah jadi), kuas (digunakan 

untuk mengecat atau 

memvernis media), ember 

(digunakan untuk 

mencampurkan serbuk 

gergaji, lem dan air), 

timbangan (digunakan untuk 

takaran pada media serbuk 

gergaji), cethok (digunakan 

untuk mengambil serbuk 

gergaji) dan gelas ukur 100ml 

(digunakan untuk mengukur 

air). 

Adapun bahan yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah : yaitu serbuk kayu 

dari kayu jati dan kayu 

trembesi 50% : 50% 

(digunakan untuk adonan 

sebagai bahan dasar 

pembuatan media Struktur 

neuron), lem kayu 1.200gram 

(digunakan untuk perekat 

media Struktur neuron), cat 

air 1 set dengan warna biru, 

kuning, merah dan putih  

(digunakan untuk pewarna 

media Struktur neuron) dan 

air 60ml (digunakan untuk 

campuran lem kayu sebagai 

perekat). 

 

C. Tekhnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari 

penelitian ini adalah dengan 

cara : (1) Observasi ; (2) 

Wawancara; (3) Kepustakaan ; 

(4) Dokumentasi dan (5) 

Angket 

 

D. Tehnik Analisis Data 

Analisis data pada 

penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu data yang 

berupa pendapat (angket) dari 

hasil deskripsi media 

pembelajaran biologi Struktur 

neuron yang menggunakan 

limbah gergaji ke Sekolah 

Menengah Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas  

kepada guru biologi dan 

mahasiwa lulusan biologi, 

sehingga data yang diperoleh 

tidak berupa angkaa akan 

tetapi berupa kata atau  

pendapat mengenai media 

Struktur neuron. 

 

 

 



III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian mengenai 

limbah serbuk gergaji sebagai 

bahan media pembelajaran 

biologi yang dilakukan di 

Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) yang dinilai oleh 20 

panelis pengajar guru biologi 

tersaji pada tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Hasil penelitian deskripsi media pembelajaran Struktur neuron 

  terhadap guru biologi secara keseluruhan 

No. Panelis Instansi 
Skor 

Penilaian 
Keterangan 

1. A SMA N 1 Karangpandan 79,42 B 

2. B SMA N 1 Karangpandan 79 B 

3. C SMA N 2 Karanganyar 80,66 B 

4. D SMA N 2 Karanganyar 79 B 

5. E SMP N 1 Matesih 92,59 A 

6. F SMP N 1 Delanggu 86,83 B 

7. G SMP Muh. 5 Surakarta 85,19 B 

8. H SMP Muh. 5 Surakarta 86,83 B 

9. I SMP Muh. 1 Kartasura 84,36 B 

10. J SMP Muh. 4 Surakarta 93 A 

11. K SMP Muh. 4 Surakarta 83,13 B 

12. L SMP Muh. Sambung Macan, Ngawi 88,89 A 

13. M MTS N Ceper, Klaten 86,83 B 

14. N Biologi UMS 92,59 A 

15. O SMP Islam Diponegoro Surakarta 88,64 B 

16. P SMP N 2 Girimarto, Wonogiri 83,53 B 

17. Q Biologi UMS 87,67 B 

18 R SMP Sinar Permata Bangsa, Sragen 88,89 A 

19. S Biologi, UMS 87,53 B 

20 T Biologi, UMS 89,12 A 

Kriteria Skor :   

89 s.d.  99,99  = A (Sangat baik) 

78 s.d. 88,88  = B (Baik) 

67 s.d.  77,77  = C (Kurang baik) 

44,44 s.d. 66,66  = D (Tidak baik) 

 

Selanjutnya tingkat validasi media pembelajaran dalam penelitan ini 

digolongkan dalam empat kategori dengan menggunakan skala sebagai 

berikut (Gonia dalam Anonim, 2009). 
 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil 

penelitian deskripsi media 

pembelajaran Struktur neuron 

terhadap 20 panelis guru biologi 

dan lulusan mahasiswa biologi 

dapat diperoleh skor tertinggi 93 

dan skor terendah 79 secara 

keseluruhan. Pencapaian skor 

yang diperoleh menunjukkan 

bahwa media pembelajaran 



biologi “Struktur neuron” sudah 

layak digunakan untuk 

pembelajaran biologi khusunya 

materi sistem saraf pada 

manusia. Hasil penelitian 

deskripsi media pembelajaran 

Struktur neuron terhadap guru 

biologi dan sejumlah alumni 

mahasiswa biologi dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

                      
Gambar 8. Grafik jumlah 

pemberian skor penilaian 

 

 

Dari kelima aspek yang 

dideskripsi pada media 

pembelajaran biologi “Struktur 

neuron” yang terdiri dari aspek 

umum, aspek media, aspek 

pembelajaran, aspek substansi 

materi dan aspek komunikasi 

verbal apabila diurutkan dari 

jumlah prosentase tertinggi 

sampai terendah sebagai berikut: 

prosentase tertinggi 75% pada 

aspek pembelajaran dengan 

alasan terkait dengan point-point 

yang terdapat pada aspek 

pembelajaran media “Struktur 

neuron” yaitu dapat dilihat dari 

kejelasan tujuan pembelajaran 

sudah memenuhi kebutuhan 

tujuan pembelajaran yang sesuai 

dengan standar kompetensi 

(SK), kompetensi dasar (KD) 

dan kurikulum yang berlaku 

antara lain: (1) mempermudah 

proses pembelajaran; (2) 

meningkatkan efisiensi 

pembelajaran; (3) menjaga 

relevansi dengan tujuan 

pembelajaran; (4) membantu 

konsentrasi pembelajaran; (5) 

meningkatkan interaksi antara 

guru dan siswa sehingga siswa 

dapat termotivasi untuk belajar. 

Media ini mampu memberikan 

kelengkapan proses 

pembelajaran untuk materi 

sistem saraf di Sekolah 

Menengah Pertama dan Sekolah 

Menengah Atas karena media 

dari serbuk gergaji ini memiliki 

kualitas bahan untuk bantuan 

kegiatan belajar mengajar. 

Selain itu media ini mudah 

untuk dipahami oleh siswa 

sekolah menengah.  

Prosentase urutan kedua 

yaitu aspek komunikasi verbal 

dengan prosentase sebesar 70%, 

alasannya bahwa media 

pembelajaran Struktur neuron 

yang dibuat dari limbah serbuk 

gergaji memiliki jenis huruf 

(font), ukuran huruf (size) yang 

sesuai dengan ukuran kelas 8x8 

m atau kelas yang mampu 

menampung 40 siswa. 

Penggunaan warna dalam 

pengecatan media ini sudah 

cukup bagus hanya variasi 

warnanya yang kurang. 

Keterlihatan model 3 dimensi, 

baik secara utuh maupun 

perbagian sudah menarik karena 

media ini dapat di lepas antara 

bagian satu dengan bagian yang 
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lainnya. Representasi model 3 

dimensi sudah bisa mewakili 

terhadap objek yang sebenarnya. 

Animasi pada model 3 dimensi 

dapat mensimulasikan materi 

ajar dan mengilustrasikan materi 

secara nyata. Keterangan pada 

model 3 dimensi mampu terlihat 

dari jarak 7 m dan sangat 

membantu kejelasan materi 

sehingga dapat meningkatkan 

perhatian siswa. Pembuatan 

media ini diharapkan 

menubuhkan kreatifitas guru 

maupun siswa dalam 

penggunaan media pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

Prosentase urutan ketiga 

yaitu aspek umum dari media 

“Struktur neuron” sebesar 65% 

bahwa fungsi media yang 

diharapkan antara lain: (1) 

menghadirkan objek sebenarnya 

secara lengkap; (2) membuat 

duplikasi dari objek yang 

sebenarnya; (3) membuat konsep 

abstrak ke konkret; (4) 

memberikan kesamaan persepsi; 

(5) mengatasi hambatan waktu, 

tempat, jumlah dan jarak; (6) 

menyajikan ulang informasi 

secara konsisten; (7) 

memberikan suasana 

pembelajaran yang tidak 

tertekan, santai dan menarik 

sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Prosentase urutan keempat 

adalah aspek substansi materi 

sebesar 60%. Ditinjau dari aspek 

substansi materi media 

pembelajaran Struktur neuron 

ini memiliki beberapa 

keunggulan yaitu : (1) kebenaran 

materi secara teori sudah sesuai 

dengan SK, KD dan Kurikulum 

yang berlaku, selain itu tidak ada 

pengurangan dan penambahan 

istilah yang tidak berhubungan 

dengan materi pembelajaran 

sistem saraf; (2) Ketepatan 

penggunaan istilah sesuai bidang 

keilmuan, artinya dalam 

pembuatan media ini istilah-

istilah yang dipakai sudah sesuai 

dengan materi pembelajaran; (3) 

Kedalaman materi dan aktualitas 

media pembelajaran sudah 

sesuai dengan kebutuhan di 

harapkan di jenjang pendidikan 

sekolah menengah pertama dan 

sekolah menengah atas.  

Urutan terakhir dari kelima 

aspek yang ada yakni aspek 

media “Struktur neuron” dengan 

prosentase sama dengan aspek 

substansi materi yaitu 60%,  

dikarenakan aspek media 

pembelajaran biologi “Struktur 

neuron” ini masih sangat kurang 

didalam pemeliharaan maupun 

pengelolaannya, alasan lain 

dalam pengoperasian atau 

penggunaan media tersebut 

sangat rawan karena bahan dasar 

pembuatannya dari limbah 

serbuk gergaji meskipun media 

tersebut dikatakan efektif dan 

efisien dalam pengembangan 

media pembelajaran biologi 

khususnya materi sistem saraf 

pada manusia. 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan di sekolah 

menengah pertama dan sekolah 

menengah atas terhadap guru 

biologi dan alumni mahasiwa 

biologi bahwa media 

pembelajaran mampu memegang 

peranan penting dalam proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan 

alam (IPA)/biologi. Media 



pembelajaran ini dapat 

mengembangkan keterampilan 

proses siswa, seperti siswa dapat 

langsung melakukan observasi, 

mengelompokkan, menafsirkan, 

memprediksi dan membuat 

kesimpulan. Menurut Sutjiono 

(2005) melalui pengamatan 

langsung pada objek maka akan 

menjadikan belajar IPA Biologi 

lebih bermakna. 

Menurut Haryanto (2008), 

ada hal yang perlu diperhatikan 

guru dalam menggunakan media 

pembelajaran menunjangkualitas 

pembelajaran; pertama, guru 

perlu memiliki pemahaman 

media pembelajaran antara lain 

jenis dan manfaat media 

pembelajaran, kriteria memilih 

dan menggunakan media 

pembelajaran, menggunakan 

media sebagai alat bantu 

pembelajaran dan tindak lanjut 

penggunaan media dalam proses 

belajar siswa. Kedua, guru 

terampil membuat media 

pembelajaran sederhana untuk 

keperluan pembelajaran, 

terutama media dua dimensi atau 

media grafis, dan beberapa 

media tiga dimensi, dan media 

proyeksi. Ketiga, pengetahuan 

dan keterampilan dalam menilai 

keefektifan penggunaan media 

dalam proses pembelajaran. 

Menilai keefektifan media 

pembelajaran penting bagi guru 

agar dapat menentukan apakah 

penggunaan media mutlak 

diperlukan atau tidak selalu 

diperlukan dalam pembelajaran 

sehubungan dengan prestasi 

belajar yang dicapai siswa. 

Apabila penggunaan media 

pembelajaran tidak 

mempengaruhi proses dan 

kualitas pembelajaran, sebaiknya 

guru tidak memaksakan 

penggunaannya, dan perlu 

mencari usaha lain di luar media 

pembelajaran.   

Ada beberapa alasan dan 

kriteria dalam pembuatan media 

“Struktur neuron” yang 

berbahan dasar dari limbah 

serbuk gergaji sebagai berikut: 

(1) ketepatan dengan tujuan 

pembelajaran, artinya media 

pembelajaran dipilih atas dasar 

tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan; (2) dukungan 

terhadap isi bahan pelajaran, 

artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip dan 

generalisasi sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah 

dipahami siswa; (3) kemudahan 

memperoleh media, artinya 

media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya 

mudah dibuat oleh guru pada 

waktu mengajar; (4) 

keterampilan guru dalam 

menggunakannya, apapun jenis 

media yangg diperlukan syarat 

utama adalah guru dapat 

menggunakannya untuk 

meningkatkan interaksi belajar 

siswa dengan lingkunganya; (5) 

tersedia waktu untuk 

menggunakannya sehingga 

media tersebut dapat bermanfaat 

bagi siswa selama pembelajaran 

berlangsung; (6) sesuai dengan 

taraf berfikir peserta didik, 

memilih media untuk pendidikan 

dan pembelajaran harus sesuai 

dengan taraf berpikir peserta 

didik sehingga makna yang 

terkandung di dalamnya dapat 

dipahami oleh peserta didik. 



Dengan kriteria pemilihan 

media di atas, guru dapat lebih 

mudah menggunakan media 

mana yang dianggap tepat untuk 

membantu mempermudah tugas-

tugasnya sebagai pengajar. 

Kehadiran media dalam proses 

pembelajaran jangan dipaksakan 

sehingga mempersulit tugas 

guru, tapi harus sebaliknya yakni 

mempermudah guru dalam 

menjelaskan bahan 

pembelajaran. Oleh sebab itu 

media bukan keharusan tetapi 

sebagai pelengkap jika 

dipandang perlu untuk 

mempertinggi kualitas belajar 

dan mengajar.  

Menurut Hujair (2008) 

dalam hubungannya dengan 

penggunaan media pada waktu 

berlangsungnya pembelajaran, 

setidak-tidaknya digunakan guru 

pada situasi sebagai berikut: (1) 

perhatian peserta didik terhadap 

pembelajaran sudah berkurang 

akibat kebosanan mendengarkan 

uraian guru. Penjelasan atau 

penuturan secara verbal oleh 

guru mengenai bahan 

pembelajaran biasanya sering 

membosankan apalagi bila cara 

guru menjelaskannya tidak 

menarik. Dalam situasi ini 

tampilnya media akan 

mempunyai makna bagi peseta 

didik dalam menumbuhkan 

kembali perhatian belajar para 

peserta didik; (2) bahan 

pembelajaran yang dijalaskan 

guru kurang dipahami peserta 

didik. Dalam situasi ini sangat 

bijaksana apabila guru 

memanpilkan media untuk 

memperjelas pemahaman peserta 

didik memgenai bahan 

pembelajaran; (3) terbatasnya 

sumber pembelajaran. Tidak 

semua sekolah mempunyai buku 

sumber atau tidak semua bahan 

pembelajaran ada dalam buku 

sumber. Situasi ini menuntu 

guru untuk menyediakan sumber 

tersebut dalam bentuk media; (4) 

guru tidak bergairah untuk 

menjelaskan bahan pembelajaran 

melalui penuturan kata-kata 

(verbal) akibat terlalu lelah 

disebabkan telah mengajar 

cukup lama. Dalam situasi ini 

guru dapat menampilkan media 

sebagai sumber belajar bagi 

peserta didik. 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Hasil deskripsi media 

pembelajaran Struktur 

neuron prosentase 

tertinggi terdapat pada 

aspek komunikasi verbal 

sebesar 93% dan 

prosentase terkecil 

terdapat pada aspek 

substansi materi sebesar 

79%. 

2. Aspek umum, prosentase 

tertinggi 65% dari 

presentasi informasi dan 

prosentase terendah dari 

estetika secara 

keseluruhan dan kualitas 

secara umum masih 

kurang.  

3. Aspek media, prosentase 

tertinggi 60% karena 

media Struktur neuron 

tersebut efektif dan 

efisien dalam 

pengembangan maupun 

penggunaan media 



pembelajaran khususnya 

meteri sistem saraf pada 

manusia. Prosentase 

terendah 5% dari 

kemudahan 

pemeliharaannya. 

4. Aspek pembelajaran, 

pemberian dan 

penumbuhan motivasi 

belajar mendapat 

prosentase tertinggi 

sebesar 75%. Prosentase 

terendah dari segi 

interaktivitas sebasar 5%. 

5. Aspek substansi materi, 

kebenaran teori dan 

konsep dari aspek 

substansi materi 

mendapat prosentase 

tertinggi sebesar 60%, 

sedangkan penggunaan 

istilah sesuai bidang 

mendapat prosentase 

terendah 5%. 

6. Aspek komunikasi 

verbal, 70% menyatakan 

bahwa media Struktur 

neuron merupakan salah 

satu model 3 dimensi 

yang cocok untuk 

mensimulasikan materi 

sistem saraf pada 

manusia. Prosentase 

terendah yaitu 5% dari 

keterlihatan media baik 

secara utuh maupun per 

bagian masih belum 

terlihat jelas. 

7. Kelemahan media 

”Struktur neuron” yaitu 

segi interaktivitas dari 

siswa masih kurang, 

kemudahan dalam 

pemeliharaan dan 

penggunaan warna 

kurang bervariasi. 

8. Kelebihan  media ” 

Struktur neuron” yaitu 

praktis, efektif, kreatif 

dalam ide pembutan 

media dan membantu 

guru dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada 

penelitian keanekaragaman 

ini yang telah dilaksanakan 

maka dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Kejelasan gambar pada 

selubung myelin, 

dibedakan warnanya. 

2. Variasi warna pada 

dendrit dan akson. 

3. Kerapian media yang 

berbahan dasar dari 

serbuk gergaji 

diperhatikan, agar media 

”Struktur neuron” terjaga 

keawetannya. 

4. Serbuk gergaji tidak 

hanya dimanfaatkan 

sebagai media Struktur 

neuron, tetapi bisa 

digunakan untuk media 

pembelajaran biologi 

lainnya. 

5. Serbuk gergaji yang 

digunakan tidak hanya 

dari kayu jati dan kayu 

trembesi, tetapi bisa 

menggunakan serbuk 

gergaji jenis kayu 

lainnya. 
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