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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. 

Menurut Miarso dalam Warsita (2008) ciri-ciri perkembangan TIK yaitu: 1) 

daya muat untuk mengumpulkan, menyimpan, manipulasikan, dan menyajikan 

informasi meningkat; 2) kecepatan penyajian informasi meningkat; 3) 

miniaturisasi perangkat keras; 4) keragaman pilihan informasi; 5) menurunnya 

biaya perolehan informasi; 6) mudahnya penggunaan produk teknologi 

informasi; 7) distribusi informasi yang semakin cepat dan luas; dan 8) 

pemecahan masalah yang lebih baik dan dibuatnya prediksi masa depan lebih 

tepat. Perkembangan teknologi dimanfaatkan dunia pendidikan dalam 

mensukseskan pembelajaran dan memecahkan masalah belajar. 

TIK dalam pendidikan digunakan sebagai pembelajaran yang lebih 

mutakhir. Pendidikan berbasis TIK memberikan dua keuntungan yaitu sebagai 

komunitas pendidikan yang lebih apresiatif dan proaktif dalam maksimalisasi 

potensi pendidikan dan memberikan siswa dalam memanfaatkan setiap potensi 

yang ada, yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas (Deni, 

2012). TIK digunakan dalam Biologi sebagai alat komunikasi dalam 

menjelaskan sebuah proses yang tidak teramati. 
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Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ilmu 

biologi dipelajari tidak sekedar teori tetapi pengalaman langsung terhadap 

hasil-hasil pengamatan dari penelitian. Pengamatan terhadap obyek pada 

penelitian memungkinkan biologi perlu dipelajari dengan pengamatan 

langsung. Ilmu biologi lebih mengarah keabstrak ketika penjelasan tersebut 

tidak diselingi dengan praktikum atau alat peraga, tetapi ada pula yang perlu 

dijelaskan ilustrasi atau demonstrasi ketika dalam bentuk proses peristiwa 

biologis dengan penjelasan gambar. Sehingga biologi lebih mengarah ke 

penjelasan konkret sebab untuk menjelaskan pelajaran biologi ke siswa butuh 

pembuktian dari suatu peristiwa. 

Pembelajaran biologi memerlukan alat bantu (media) untuk menjelaskan 

pelajaran biologi yang bersifat abstrak kepada siswa. Cara untuk mengatasi 

penjelasan abtrak dengan menggunakan TIK dalam pembelajaran biologi. 

Keuntungan penggunaan TIK yaitu sebagai alat penampil pesan berupa media 

gambar, film, suara. 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhaian dan minat serta perhatian siswa semedikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Arief, 2010). Media digunakan dalam 

pembelajaran agar penyampaian pesan kepada siswa sesuai yang diinginkan 

guru dan mencapai tujuan pembelajaran. Keberadaan media dalam 

pembelajaran sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang bersifat abstrak ke 

kongkret. Media dalam TIK terutama pada media berbantu komputer mampu 
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menampilkan media audio, visual dan audio-visual. Media pembelajaran 

berbantu komputer memudahkan belajar siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satu media TIK yang mampu 

mengkongkretkan pesan yang disampaikan oleh guru kepada siswa yaitu 

macromedia flash. 

Macromedia flash digunakan sebagai alat untuk membuat presentasi yang 

mempunyai daya penyampaian teori dan ilustrasi yang sangat tinggi. 

Macromedia mampu menampilkan penjelasan guru yang bersifat abstrak 

dengan menampilkan simulasi dari materi biologi seperti sel. Penampilan 

simulasi disajikan dalam bentuk animasi gambar bergerak dan video. 

Siswa kelas X SMA Negeri 4 Pasuruan merupakan peralihan dari SMP ke 

jenjang SMA. Pembelajaran biologi secara umum pada kelas X IPA I tidak 

optimal, terlihat dari hasil belajar siswa rata-rata mencapai nilai 65 dan juga 

kecendrungan siswa ramai jika dimulainya pembelajaran. Hal ini perlu adanya 

pemberian media agar motivasi dan belajar siswa meningkat 

Keberadaan macromedia flash sebagai media TIK cukup penting dalam 

proses belajar mengajar karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan 

yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai 

perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada siswa dapar 

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang 

kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan 

keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan 
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demikian, peserta didik akan lebih mudah mencerna bahan dari pada tanpa 

bantuan media. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang 

Pemanfaatan Macromedia Flash Pokok Bahasan Virus terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas X IPA SMA Negeri 4 Pasuruan. Dengan dilakukannya 

penelitian tersebut diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh 

pemberian macromedia flash terhadap hasil belajar siswa dan juga memberi 

pengetahuan akan media TIK pada pembelajaran supaya guru tidak gagap 

teknologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut 

a. Bagaimanakah penggunaan macromedia flash dalam pembelajaran virus  

kelas X IPA SMA Negeri 4 Pasuruan? 

b. Adakah pengaruh macromedia flash terhadap hasil belajar siswa kelas X 

IPA SMA Negeri 4 Pasuruan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dari masalah yang terungkap bertujuan untuk: 

a. Mengetahui bagaimana penggunaan macromedia flash dalam 

pembelajaran virus kelas X IPA SMAN 4 Pasuruan 

b. Mengetahui adakah pengaruh macromedia flash terhadap hasil belajar 

siswa kelas X IPA SMA Negeri 4 Pasuruan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dibidang pendidikan 

sebagai media TIK yang membuat pembelajaran menjadi aktif, kreatif 

dan menyenangkan. Penelitian ini juga memberikan informasi alternatif 

media dengan memanfaatkan teknologi sebagai media TIK pada 

pembelajaran. 

1.4.2. Praktis 

Adapun media belajar ini bermanfaat: 

a. Bagi Siswa 

Memberikan pengetahuan bahwa perkembangan teknologi 

semakin lama semakin canggih, dan sebagai contoh 

mengoperasikan media TIK. 

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan pengetahuan akan cara penggunaan media TIK yang 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan media alternative ketika sekolah tidak memiliki 

fasilitas pendukung lainnya untuk memperoleh sumber belajar 

d. Bagi pembelajaran 

Memberikan media penyampaian informasi berupa teori dan 

memperliatkan pembelajaran yang memerlukan waktu cukup 

banyak, uang, dan teoritis 
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e. Bagi Kurikulum 

Memberikan sumber belajar untuk menjelaskan pembelajaran 

yang abstrak, contoh pembelajaran sel 

 

1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Obyek dalam penelitian ini adalah pembelajaran guru yang 

menggunakan media TIK di SMA Negeri 4 Kota Pasuruan. 

b. Materi dalam penelitian ini adalah virus 

c. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di SMA Negeri 4 Pasuruan 

pada kelas X IPA. 

 

1.6. Definisi Istilah 

a. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

berupa informasi ilmu dimana informasi ini akan merangsang pikiran, 

perasaan, dan kemauan audien sehingga terdapat proses belajar 

mengajar (Arief, dkk, 2010) 

b. Macromedia flash merupakan media gabungan antara teks, grafik dan 

animasi yang biasanya dijumpai pada web misalnya gambar bergerak 

(Stevano, 2007) 

c. Hasil belajar adalah perubahan perilaku menyeluruh bukan hanya salah 

satu aspek potensi kemanusiaan. (Thobroni dan Arif, 2013) 

 


