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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pemartabatan manusia menuju 

puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. 

Pendidikan adalah proses membimbing, melatih dan memandu manusia 

terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah 

metamorfosis perilaku menuju kedewasaan sejati yang dilakukan oleh pendidik 

kepada siswa yang akan terjadi suatu interaksi dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas. Pendidikan dikatakan sukses apabila siswa mengalami perubahan 

ke arah yang lebih baik, yang sebelumnya belum tahu setelah mendapat 

pendidikan menjadi tahu dan paham tentang ilmu pengetahuan yang 

disampaikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran (Danim, 2010: 2). 

Menurut Arsyad ( 2014: 2) belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi 

karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena 

itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa 

seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang 

itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat 

pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. 

Menurut Saefuddin dan Ika (2014: 33) pembelajaran aktif merupakan 

pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa. Siswa dirangsang atau 

distimulasi untuk mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, antusias, dan 

motivasi tinggi. Tujuannya adalah agar siswa dapat secara aktif memperoleh 

ilmu, pengalaman belajar, mengembangkan kemampuan berfikir, mampu 

menganalisis, menilai, dan mampu menerapkannya dalam kehiduan sehari-hari. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat 

disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat 
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tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-

kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisiean yang meskipun 

sederhana dan bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai 

tujuan menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan ketrampilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakannya apabila media tersebut belum tersedia (Arsyad, 2014: 2). 

Menurut Yudhi dan Munadi (2010: 5), guru berposisi sebagai peran 

penggiat dalam proses optimalisasi diri siswa untuk menghasilkan perubahan 

perilaku yang relatif permanen (kualitas ideal). Guru disebut sebagai peran 

penggiat, karena dengan pertimbangan bahwa siswa adalah orang yang memiliki 

benih kodrati yang tidak terpisahkan dari lingkungan kehidupannya, maka dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai peran penggiat, guru hendaknya memiliki 

kemampuan dalam merencana dan menciptakan lingkungan belajar secara 

kondusif bagi siswa-siswanya. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi 

siswa. Sumber-sumber belajar selain guru inilah yang disebut sebagai penyalur 

atau penghubung pesan ajar yang disampaikan oleh guru yang disebut sebagai 

“media pembelajaran”. 

Media pembelajaran merupakan alat, metode dan teknik yang digunakan 

dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan 

siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah (Hamalik, 1986: 23). 

Banyak macam media pembelajaran yang bisa diterapkan oleh para pendidik, 

namun harus ditinjau dari masalah dan kemampuan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Media pembelajaran charta merupakan jenis media visual, 

seperti foto, gambar di atas kertas/ karton yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

mengajar. Media pembelajaran audio visual merupakan jenis media gambar 

disertai suara yang bisa didengar, seperti film bersuara, video, dan televisi. 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta merupakan sekolah Muhammadiyah 

berakreditasi A yang masih menggunakan kurikulum KTSP. Berdasarkan hasil 

observasi terhadap pembelajaran IPA Biologi kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta tahun ajaran 2015/ 2016 menunjukkan bahwa: 1) Siswa tidak antusias 

dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan pembelajaran masih terpusat pada 
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guru; 2) Siswa tidak fokus dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran; 3) 

Siswa lebih suka ramai, gaduh, dan tidak memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru; 4) Rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada mata 

pelajaran Biologi; 5) Guru kurang mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran dalam mengajar IPA Biologi 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh permasalahan salah satunya yaitu 

guru jarang menggunakan media pembelajaran saat mengajar. Padahal kehadiran 

media pembelajaran sangat membantu proses pembelajaran yang nantinya dapat 

memberi pengalaman kepada siswa dan dapat tersimpan lama dalam memori 

siswa. Keterbatasan guru yang dalam mengoperasikan komputer dan kurang 

dapat mendesain proses belajar sehingga berjalan kurang baik, dan komunikasi 

menjadi satu arah. Padahal belajar yang menggunakan media pembelajaran 

dapat menjadikan proses belajar menjadi lebih efektif, efesien, menyenangkan 

dan akhir dapat meningkatkan hasil belajar IPA Biologi di SMP Muhammadiyah 

4 Surakarta. 

Salah satu media yang berkembang saat ini adalah media charta dan media 

audio visual. Media charta merupakan media pajang atau media pandang yang 

mampu dipahami dengan melihat media tersebut. Media charta mempunyai 

kelebihan, yaitu gambar mudah diperoleh, bisa digunting dari majalah, atau 

dibuat sendiri, mudah menggunakannya dan tidak memerlukan alat tambahan, 

koleksi gambar dapat diperbesar terus, mudah mengatur pilihan untuk suatu 

pelajaran. Untuk penyajian, jumlah gambar dapat disesuaikan dengan besarnya 

koleksi Suleiman (1985: 29). 

Media audio visual merupakan media yang mampu menampilkan gambar 

beserta suara yang sesuai. Media audio visual mempunyai kelebihan, yaitu 

memiliki daya jangkauan yang cukup luas, memiliki daya tarik yang besar, 

karena memiliki sifat audio visualnya, dapat mengatasi batas ruang dan waktu, 

dapat menginformasikan pesan-pesan yang aktual, dapat menampilkan obyek 

belajar seperti benda atau kejadian aslinya, membantu pengajar memperluas 

referensi dan pengalaman Sanaky (2009: 105). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: PERBEDAAN MEDIA CHARTA DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR IPA BIOLOGI PADA POKOK 

BAHASAN STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN SISWA 

KELAS VIII SMP MUHAMADIYAH 4 SURAKARTA SEMESTER 

GENAP TAHUN AJARAN 2015/ 2016. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi berbagai 

masalah yang mungkin terjadi pada saat penelitian: 

1. Kemampuan siswa untuk mengikuti dan fokus terhadap media pembelajaran 

charta dan audio visual kurang maksimal, hal ini dikarenakan di sekolah yang 

digunakan penelitian kurang memanfaatkan media pembelajaran. 

2. Siswa tidak fokus dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran. 

3. Kondisi pembelajaran yang kurang kondusif karena pada saat penelitian 

pembelajaran IPA Biologi dilakukan di jam terakhir. 

 

C. Pembatasan masalah 

Untuk mempermudah di dalam penelitian dan untuk mengantisipasi 

meluasnya masalah serta untuk mempermudah dalam memahami masalah, maka 

perlu adanya pembatasan masalah yaitu: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta tahun ajaran 2015/ 2016. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perbedaan penggunaan media charta dengan 

media audio visual. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah: 

a. Kognitif : Hasil belajar siswa  

b. Afektif : Rasa hormat dan perhatian, tekun, dan disiplin 
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c. Psikomotorik : Menggambar struktur jaringan tumbuhan 

4. Materi pokok 

Materi pokok yang digunakan dalam penelitian adalah Struktur dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan. 

 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan penggunaan media charta 

dengan media audio visual terhadap hasil belajar IPA Biologi pada pokok 

bahasan Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan siswa kelas VIII SMP 

Muhamadiyah 4 Surakarta semester genap tahun ajaran 2015/ 2016? 

 

E. Tujuan penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

penggunaan media charta dengan media audio visual terhadap hasil belajar IPA 

Biologi pada pokok bahasan Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan siswa 

kelas VIII SMP Muhamadiyah 4 Surakarta semester genap tahun ajaran 2015/ 

2016. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan 

menambah pengetahuan tentang peningkatan kualitas pembelajaran IPA 

Biologi, terutama peningkatan hasil belajar IPA Biologi melalui pemanfaatan 

media pembelajaran charta dan audio visual. 

Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan agar saat mengajar memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar dan 

pemahaman siswa dalam aspek kognitif  mengenai materi pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

b. Bagi Guru  

1) Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

pemahaman kepada guru IPA Biologi mengenai media pembelajaran, 

khususnya media charta dengan media audio visual. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

memilih media pembelajaran yang tepat bagi siswa agar pembelajaran 

lebih menarik dan mampu menjadikan siswa aktif. 

c. Bagi Sekolah 

Mampu memberikan informasi dan acuan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dalam pemilihan penggunaan media pembelajaran yang tepat 

bagi siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai acuan jika nanti sebagai guru  dapat memilih media 

pembelajaran  yang memiliki pengaruh  positif  terhadap hasil belajar 

siswa. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan informasi untuk meneliti di tempat ini. 


