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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Teknologi Informasi dan K omunikasi (TIK) saat ini berkembang 

sangat pesat yang dapat mempengaruhi pribadi maupun komunitas dalam 

segala aktivitas kehidupan. Oleh karena itu pemanfaatan TIK harus 

diperkenalkan kepada siswa agar mempunyai bekal pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai untuk bisa menerapkan dan menggunakannya 

dalam kegiatan belajar, bekerja  serta berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 

Manusia secara berkelanjutan membutuhkan pemahaman dan pengalaman 

agar bisa memanfaatkan TIK secara optimal dalam menghadapi tantangan 

perkembangan zaman. 

 Pendidikan sebagai pondasi pembangun suatu bangsa memerlukan 

pembaruan-pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman. Keberhasilan 

dalam pendidikan selalu berhubungan erat denga n kemajuan suatu bangsa 

yang berdampak meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pada era 

teknologi tinggi (high technology) perkembangan dan transformasi ilmu 

berjalan begitu cepat. Akibatnya sistem pendidikan konvensional tidak akan 

mampu lagi mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Pendekatan-

pendekatan modern dalam proses pengajaran tidak akan banyak membantu 
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untuk mengejar perkembangan ilmu dan teknologi jika sistem pendid ikan 

masih dilakukan secara konvensional. 

 Departemen Pendidikan Nasional telah memasukkan teknologi 

informasi dalam kurikulum 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. D iimplementasikannya 

kurikulum TI ini diharapkan akan meningkatkan kualitas proses pengajaran, 

kualitas penilaian kemajuan siswa dan kualitas administrasi sekolah. Adanya 

manajemen berbasis sekolah (MBS) memungkinkan setiap sekolah untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikan TIK yang disesuaikan dengan era 

globalisasi.  

Proses pembelajaran akan berhasil dengan efekt if apabila komunikasi 

bisa berjalan dan berproses dengan baik. Informasi sekarang ini lebih menitik 

beratkan pada sumber-sumber belajar yang ada. Pemanfaatan sumber-sumber 

belajar akan membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan siswa dala m suatu pelajaran. Diantara sumber belajar yang ada, 

yang dapat digunakan adalah media pelajaran atau alat bantu pelajaran. 

Penyampaian materi dalam bentuk ceramah saja seringkali menimbulkan 

kejenuhan, kesalahan persepsi, dan kurang menarik perhatian siswa. 

Untuk memperoleh hasil pembelajaran biologi yang optimal maka 

diperlukan usaha peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu 

adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan dasar untuk belajar. Peningkatan pendidikan dapat dilihat salah 
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satunya dari proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah tersebut, baik 

dalam penggunaan metode dan sumber belajar yang ada di sekolah. 

Menurut Dimyati dan Mujiono (1999) dalam proses pembelajaran ada 

empat komponen yang penting dan berpengaruh dalam keberhasilan belajar 

siswa yaitu : bahan belajar, suasana belajar, sumber-sumber belajar dan media 

pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

media gambar yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 

menggunakan komputer sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan 

menggunakan media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan atau 

informasi serta meningkatkan dan  mengarahkan perhatian siswa sehingga 

dapat menimbulkan motivasi belajar. 

 Komputer memiliki banyak software yang dapat digunakan untuk 

membantu proses belajar mengajar. Software yang digunakan dalam 

pengembangan media pembelajaran ini adalah Microsoft power point dan 

media flash . Program ini dapat menampilkan informasi yang berupa tulisan, 

gambar, animasi dan dapat menghasilkan suara yang dapat menarik minat 

siswa. 

 Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti  pada tanggal 19 

Oktober 2009 di kelas VIII B SMP Negeri 3 Jatiyoso Karanganyar 

menunjukkan bahwa pembelajaran biologi kurang optimal. Hal ini ditunjukan: 

1) Siswa kurang fokus pada saat proses pembelajaran belangsung, 2) Siswa 

kurang memperhatikan guru dan cenderung ramai, 3) Siswa kurang antusias 
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dalam mengikuti pelajaran, 4) Penggunaan sarana dan prasarana disekolah 

yang kurang optimal, contohnya LCD. Hal ini dikarenakan guru pada saat 

mengajar masih menggunakan sistem pembelajaran konvensional yang sangat 

terbatas pada informasi yang diberikan oleh guru kepada siswa, sehingga 

aktivitas belajar siswa kurang berkembang. Siswa hanya mendengar apa yang 

diucapkan oleh guru kemudian mencatat dan menghafal. Hal ini akan 

berakibat proses pembelajaran yang ada di kelas kurang efektif dan akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terta rik mengadakan 

penelitian tentang penggunaan media pembelajaran. Adapun judul penelitian 

ini adalah: “PENERAPAN MEDIA GAMBAR DENGAN PENDEKATAN 

INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (ICT) UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  BIOLOGI POKOK BAHASAN 

FOTOSINTESIS  PADA SISWA KELAS VIII B SMP NEGERI 3 

JATIYOSO KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2009/2010”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

 Agar penelitian tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka dibatasi 

pada permasalahan sebagai berikut : 

1.  Obyek Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 3 Jatiyoso Karanganyar Tahun Ajaran 2009/2010.  
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2.  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan media gambar 

dengan pendekatan Information Communication and Technology (ICT).  

3.  Materi 

 Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah fotosintesis.  

4.  Parameter  

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar siswa kelas VIII B semester 

II SMP Negeri 3 Jatiyoso Karanganyar Tahun Ajaran 2009/2010.  

 

C. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Apakah penggunaan media gambar dengan pendekatan Information 

Communication and Technology (ICT) dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi pokok bahasan fotosintesis pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 3 

Jatiyoso Karanganyar Tahun Ajaran 2009/2010”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

biologi pokok bahasan fotosintesis pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 3 

Jatiyoso Karanganyar Tahun Ajaran 2009/2010 melalui media gambar dengan 

pendekatan Information Communication and Technology (ICT). 
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E. Manfaat Penalitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran biologi, utamanya pada penggunaan media pembelajaran 

dengan pendekatan Information Communication and Technology (ICT). 

b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman tentang penggunaan media pembela jaran, khususnya 

penggunaan media pembelajaran biologi. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dapat digunakan acuan dalam penyediaan 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 menjadi menarik dan tidak monoton.  

 

 

 

 

 

 

 

 


