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BAB 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 
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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 
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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 
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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 
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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. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah di dalam proses penelitian dan 

menanggulangi terjadinya perluasan masalah serta mempermudah dalam 

memahami masalah, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut : 

media pembelajaran biologi yang peneliti buat dari limbah gergaji hanya 

sebatas struktur sel saraf atau neuron. 

1. Subjek Penelitian adalah limbah gergaji. 

2. Objek Penelitian adalah media pembelajaran biologi. 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas Peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi dari limbah gergaji sebagai bahan media 

pembelajaran biologi?  

2. Bagaimana cara mengoperasikan media pembelajaran biologi yang terbuat 

dari limbah gergaji? 

3. Apakah keunggulan dan kelemahan media pembelajaran yang dibuat dari 

limbah gergaji? 
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D. 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. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat di berbagai bidang yang 

bersangkutan dengan dunia pendidikan dan masyarakat umum, adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Pendidikan 

a. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan proses interaksi guru dan 

siswa. 

b. Media adalah sarana untuk mencapai tujuan pengajaran yang maksimal. 

2. Manfaat Umum 

a. Mengurangi pencemaran limbah gergaji. 

b. Membuka lapangan pekerjaan sebagai sumber kehidupan masyarakat  

bahwasannya limbah serbuk kayu dapat dijadikan media pembelajaran. 


