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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah tujuan sadar yang bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia, sebagai suatu kegiatan sadar akan tujuan, maka dalam 

pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam 

setiap jenis dan jenjang pendidikan yang semuanya berkaitan dalam suatu 

sistem pendidikan yang integral (Syaiful Bahri Djamarah, 2000). 

Seperti yang diketahui pendidikan mempunyai peranan penting 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memperoleh kesuksesan dalam karier, 

kehidupan karier dan kehidupan pribadi, serta mampu berpartisipasi dalam 

pembangunan masyarakat, dalam hal ini guru memegang peranan penting 

(Syaiful Bahri Djamarah, 2002). 

Pendidikan pada masa sekarang memerlukan adanya pembaharuan     

di bidang strategi pembelajaran untuk meningkatkan relevansi pendidikan. 

Sehingga untuk mengantisipasi kelemahan pembelajaran konvensional, maka 

diupayakan metode pembelajaran, sumber belajar dan media pembelajaran 

yang baik. 

Pendidikan biologi yang merupakan  bagian dari sains, menekankan 

pada pemberian pengalaman secara langsung. Karena itu siswa perlu dibantu 

untuk mengembangkan sejumlah ketrampilan proses supaya mereka mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar. Ketrampilan proses ini meliputi 
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ketrampilan: 1. Mengamati dengan seluruh indera, 2. Mengajukan hipotesis,  

3. Menggunakan alat dan bahan secara benar dengan selalu 

mempertimbangkan keselamatan kerja, 4. Menggolongkan, 5. Menafsirkan 

data, 6. Mengkomunikasikan hasil temuan secara beragam, dan 7. Menggali 

dan menularkan informasi faktual yang relevan untuk menguji gagasan- 

gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari. 

Pada dasarnya kurikulum 2006, terdapat beberapa tuntutan yang harus 

dipenuhi dalam pembelajaran biologi antara lain: 1. Empat pilar pendidikan 

meliputi Learning to know, Learning to do, Learning tobe, dan Learning to 

live together, 2. penilaian berbasis kelas, 3. Inkuiri sains, 4. Kontruktivisme, 5. 

Sains, lingkungan, teknologi masyarakat, 6. Mengembangkan ketrampilan 

proses, sikap, dan nilai-nilai ilmiah, 7. Mengembangkan ketrampilan, 

kecakapan hidup (E.   Mulyasa, 2006). 

Untuk dapat memperoleh hasil pembelajaran biologi yang optimal 

dibutuhkan usaha peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan 

dapat dilihat salah satunya dari proses pembelajaran yang berlangsung di 

sekolah tersebut. Baik dalam penggunaan metode dan sumber belajar yang ada 

di sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas XI IA 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta menunjukkan bahwa pembelajaran biologi 

kurang optimal. Hal ini ditunjukkan siswa sering mengalami kebosanan pada 

saat pembelajaran berlangsung, karena guru pada saat mengajar masih 

menggunakan sistem pembelajaran tradisional.                                                                         
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Sistem pembelajaran tradisional menggunakan sumber belajar yang 

masih sangat terbatas pada informasi yang diberikan oleh guru dan hanya 

ditambah dari buku pelajaran. Sumber belajar yang lain masih kurang atau 

belum mendapat perhatian sehingga aktivitas belajar peserta didik kurang 

berkembang. Para peserta didik hanya mendengar apa yang telah diucapkan 

oleh guru, kemudian mencatat dan menghafal. Pembelajaran adalah suatu 

proses komunikasi yang menunjukkan seorang guru sebagai komunikator atau 

penyampai pesan. Dalam proses komunikasi, pembelajaran tidak sesederhana 

itu karena dalam waktu yang sama, dapat saja komunikator menjadi 

komunikan. Sebaliknya, komunikan menjadi komunikator. Hal ini terjadi 

apabila proses pembelajaran menerapkan prinsip pembelajaran komunikatif. 

Namun, dalam proses komunikasi sering terjadi hambatan. Hal ini disebabkan 

komunikan tidak dapat menangkap informasi yang disampaikan komunikator 

dengan baik. 

Untuk mengatasi hambatan ini digunakan berbagai cara, salah satunya 

adalah melibatkan sumber belajar yang berbentuk media agar pesan 

pembelajaran yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh peserta 

didik. Pesan pembelajaran tersebut dapat disampaikan melalui penglihatan 

ataupun melalui pendengaran. Cara ini ditempuh semata-mata untuk 

verbalistis. Media merupakan suatu perangkat yang dipakai sebagai saluran 

untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada 

penerimanya. Dalam pembelajaran, pesan tersebut berasal dari sumber belajar 

yaitu guru, sebagai penerima pesan adalah siswa (Aristo Rahadi, 2003) 
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Salah satu media pembelajaran sebagai alternatif utama adalah media 

tiga dimensi. Media yang dapat mengatasi adanya keterbatasan ruang dan 

waktu sehingga memungkinkan untuk memperoleh pengalaman, maka 

ditunjukkan kepada siswa suatu tiruan dari benda atau peristiwa contohnya 

kerangka manusia, torso pencernaan manusia, penampang melintang batang 

monokotil dan dikotil. 

Pokok bahasan sistem pencernaan makanan merupakan pokok bahasan 

kelas XI IA Siswa SMA. Materi sistem pencernaan di SMA meliputi sistem 

pencernaan makanan dan bahan-bahan makanan yang dapat dicerna oleh 

tubuh. Dalam pokok bahasan tersebut, siswa diharapkan mampu 

mendeskripsikan sistem pencernaan pada mamalia khususnya pada manusia 

dan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang dapat dicerna oleh tubuh 

serta hubungannya dengan kesehatan. Pada saat siswa diajarkan pokok 

bahasan sistem pencernaan masih terdapat sebagian siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep sistem pencernaan makanan. Dengan 

menggunakan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan pokok 

bahasan sistem pencernaan makanan yaitu dengan menggunakan torso atau 

tiruan bagian dalam pencernaan tubuh manusia, maka dapat meningkatkan 

pemahaman dan mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran 

biologi. Suasana yang ada di kelas akan menjadi menarik sehingga 

pembelajaran biologi tidak monoton hanya bersumber dari guru dan siswa 

tidak mengalami kejenuhan dan kebosanan. 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang 

akar permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru yang 

bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas muncul dari lamunan peneliti. 

Pada penelitian tindakan kelas, peneliti dan guru dapat melihat sendiri proses 

pembelajaran atau bersama guru lain dapat melakukan penelitian terhadap 

siswa dilihat dari beberapa aspek interaksi siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan akan dilakukan 

penelitian dengan judul "Penggunaan Media Tiga Dimensi Dalam Pelaksanaan 

Kurikulum 2006 Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Pada Siswa Kelas 

XI IA SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2007/ 2008". 

 
 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang terlalu luas, 

maka perlu adanya pembatasan masalah yang meliputi: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian yaitu siswa kelas XI IA SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2007/2008. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan media tiga dimensi untuk meningkatkan hasil belajar 

biologi siswa dengan target ranah kognitif  > 8 dan ranah afektif  > 20. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh penggunaan media tiga dimensi dalam 

pelaksanaan kurikulum 2006 terhadap hasil belajar biologi pada siswa       

kelas XI IA SMA Muhammadiyah 1  Surakarta Tahun Ajaran 2007/ 2008? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

media tiga dimensi dalam pelaksanaan kurikulum 2006 terhadap hasil belajar 

biologi pada siswa kelas XI IA SMA Muhammadiyah 1 Surakarta           

Tahun Ajaran 2007/ 2008. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi 

sebagian pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:                

1. Manfaat Teoritis          

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran di bidang pendidikan pada umumnya dan dalam proses 

pembelajaran biologi dengan menggunakan media pembelajaran pada 

khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman tentang penggunaan media pembelajaran, khususnya 

media pembelajaran biologi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai acuan dalam menyediakan 

media pembelajaran khususnya media pembelajaran biologi demi 

tercapainya ketuntasan belajar siswa. 

b. Bagi  para guru mata pelajaran biologi dapat digunakan sebagai acuan 

dalam pemilihan media pembelajaran yang baik agar proses 

pembelajaran sehingga menjadi menarik dan tidak monoton.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




