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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I  Latar Belakang 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari segi 

pelaksanaan secara operasional adalah terwujud dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pengajaran yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Jombang selama ini adalah 

pembelajaran berpusat pada guru (Teacher Centered Learning) yang meletakan 

guru sebagai pemberi pengetahuan kepada siswa, dan cara penyampaian 

pengetahuannya cenderung masih didominasi dengan metode ceramah. 

Penggunaan metode ceramah yang disampaikan oleh guru biologi SMA 

Muhammadiyah 1 Jombang dengan cara guru menuliskan topik, guru menjelaskan 

materi, siswa hanya mendengarkan dan kemudian mencatat hasil penjelasan dari 

guru. Dengan adanya penggunaan metode ceramah maka dapat menyebabkan 

partisipasi siswa rendah, kemajuan siswa berkurang, perhatian dan minat siswa 

tidak dapat dipantau. Hal ini didukung dengan hasil pengamatan yang 

dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Jombang terhadap proses belajar 

mengajar Biologi kelas XI IPA antara lain siswa diajarkan dengan pembelajaran 

konvensional, yaitu menggunakan metode ceramah dan hampir setiap pertemuan 

siswa selalu diwajibkan untuk mencatat dari apa yang sudah dijelaskan oleh guru, 

sebagian siswa cenderung berbicara atau bercanda dengan teman sebangkunya 

atau teman lain saat guru sedang menjelaskan materi, ada sebagian siswa yang 

keluar dari ruang kelas ketika guru menyampaikan pelajaran, dan ada juga 
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sebagian siswa bermain Handphone di dalam kelas, ada juga saat guru memberi 

kesempatan untuk bertanya ada 2 siswa yang bertanya dari jumlah 35 siswa dalam 

kelas dan hasil belajar biologi pada materi organ tumbuhan rata-rata 60, nilai 

tersebut masih tergolong rendah karena kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk 

materi organ tumbuhan di SMA Muhammadiyah 1 Jombang kelas XI IPA adalah 

70. 

Metode ceramah yang digunakan oleh guru biologi kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Jombang  dalam menyampaikan materi organ tumbuhan dapat 

menyebabkan siswa kurang tertarik dan kurang termotivasi untuk belajar sehingga 

siswa menjadi bosan belajar di dalam kelas, dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran juga sangat kurang. Karena metode ceramah hanya menuntut siswa 

untuk mendengarkan saja dengan tidak mengembangkan aktivitas yang lain 

seperti menganalisis, bertanya dan menjawab serta mengungkap permasalahan 

dan mengungkapkan pendapat. 

Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang 

paling mendasar adalah kurangnya aktivitas siswa, diantaranya adalah aktivitas 

untuk melakukan pengamatan langsung terhadap materi pelajaran, aktivitas untuk 

mengerjakan soal, aktivitas untuk bekerjasama secara berkelompok, aktivitas 

untuk menulis atau mencatat dan aktivitas tanya jawab. Dari kelima jenis aktivitas 

yang menjadi permasalahan selama proses pembelajaran maka dapat 

mengakibatkan hasil belajar siswa tidak dapat optimal hal ini dapat disebabkan 

pengajaran yang disampaikan oleh guru secara konvensional maka akan 

berdampak pada siswa merasa kesulitan dalam memahami suatu konsep. 
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Materi organ tumbuhan yang harus dipelajari oleh siswa kelas XI IPA 

SMA Muhammadiyah 1 Jombang berhubungan dengan keadaan di alam sekitar 

karena menyangkut tumbuh-tumbuhan, dan juga materi organ tumbuhan termasuk 

salah satu materi abstrak biologi, karena di dalam organ tumbuhan terdapat 

jaringan penyusun organ tumbuhan yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak 

bisa dilihat secara kasat mata oleh siswa. Materi tersebut meliputi organ akar, 

batang dan daun, jaringan penyusun organ, derifat dari organ akar, batang dan 

daun. Dalam pokok bahasan tersebut siswa diharapkan mampu mendeskripsikan 

dan memahami dari masing-masing sub pokok bahasan yang ada sesuai dengan 

indikator dalam silabus. Tetapi kenyataan selama ini yang ada didalam kelas XI 

IPA SMA Muhammadiyah 1 Jombang ketika guru mengajarkan materi organ 

tumbuhan dengan menggunakan metode ceramah tujuan di dalam indikator belum 

bisa tercapai secara keseluruan. Maka untuk itulah diperlukan suatu model 

pembelajaran atau media pembelajaran yang khusus dalam penyampaiannya 

sehingga siswa lebih mudah untuk memahami konsep organ tumbuhan dan 

mencapai tujuan yang ada di dalam indikator.  

Untuk mengatasi masalah tersebut maka ditawarkan pembelajaran melalui 

praktikum menggunakan media asli, dimana jenis media asli yang digunakan 

adalah preparat awetan, pembelajaran ini  merupakan salah satu pembelajaran 

yang berlandaskan pandangan konstruktif. Pandangan ini berasumsi bahwa 

mengajar bukan sebagai proses dimana gagasan-gagasan guru diteruskan pada 

peserta didik, melainkan sebagai proses untuk mengubah dan membangun 

gagasan-gagasan peserta didik yang sudah ada, dalam arti lain siswa dibimbing 
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untuk menemukan konsep, membangun pengetahuan sendiri dengan 

membandingkan pengetahuan lama yang dimilikinya dengan pengetahuan baru 

yang diterimanya, sehingga terbangun pengetahuan baru. 

Pembelajaran melalui praktikum menggunakan media asli berupa preparat 

adalah pembelajaran yang lebih diarahkan pada experimental learning 

berdasarkan pengalaman konkrit dengan melihat media preparat di bawah 

mikroskop, diskusi dengan teman yang selanjutnya akan diperoleh ide dan konsep 

baru. Media preparat ada dua jenis yaitu preparat segar dan preparat awetan, 

dimana preparat segar merupakan media sementara dan dibuat serta diamati dalam 

keadaan masih segar, sedangkan preparat awetan merupakan preparat yang telah 

lama dan diawetkan dengan tujuan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang 

lama, kelebihan dari preparat awetan ini dari pada preparat segar adalah hasil yang 

ditunjukkan pada preparat awetan ini jauh lebih bagus dari pada preparat segar, 

dan jika dipergunakan dalam pembelajaran tidak membutuhkan waktu yang 

sangat lama sehingga pada penelitian ini dipergunakan preparat awetan sebagai 

media pembejaran. 

Dalam kegiatan praktikum menggunakan media asli ini guru mengajar 

dengan cara siswa mencoba sendiri serta menemukan sendiri konsep materi yang 

abstrak melalui praktikum, dan dapat melihat secara nyata konsep materi dengan 

bantuan media preparat. Siswa juga dapat mengemukakan konsep-konsep atau 

gagasan mereka yang sudah mereka miliki dan menguji gagasan-gagasan ini 

melalui praktikum menggunakan media preparat. Melalui aktifitas-aktifitas seperti 
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itu, diharapkan aktifitas dan hasil belajar di kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 

Jombang akan meningkat. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Kusumastuti, 

(2008) dan Mutaqin, (2008) bahwa dalam penggunaan media preparat efektif 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran biologi organ tumbuhan dan dapat 

meningkatkan aktifitas belajar serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka guru akan mengadakan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Melalui 

Praktikum Menggunakan Media Asli Pada Materi Organ Tumbuhan Pada 

Siswa Kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Jombang ”. 

 

I.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan praktikum menggunakan media asli dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi organ tumbuhan di kelas 

XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Jombang? 

2. Bagaimana penerapan praktikum menggunakan media asli dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi organ tumbuhan di kelas XI 

IPA SMA Muhammadiyah 1 Jombang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui penerapan praktikum menggunakan media asli dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi organ tumbuhan di kelas 

XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Jombang? 

2. Untuk mengetahui penerapan praktikum menggunakan media asli dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi organ tumbuhan di kelas XI 

IPA SMA Muhammadiyah 1 Jombang? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

Siswa terlibat langsung dalam pembelajaran supaya dapat meningkatkan 

aktivitas dan belajar dalam mengikuti mata pelajaran Biologi dan 

merupakan kesempatan berharga karena mendapat pengalaman dengan 

pembelajaran yang baru. 

2. Bagi Guru  

Dilaksanakan tindakan ini dapat memberi masukan yang sangat berguna 

bagi guru sebagai praktisi lapangan, agar guru dapat menerapkan media 

pembelajaran yang lebih bervariasi, dan guru menjadi lebih terampil dalam 

melakukan potensinya sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

3. Bagi peneliti 
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Menambah pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas dan metode 

pembelajaran, serta dapat menambah pengalaman dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

 

1.5  Batasan Penelitian 

1. Penelitian tindakan kelas ini, dilakukan pada siswa kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Jombang tahun ajaran 2011-2012. 

2. Materi pelajaran biologi dalam penelitian ini hanya pada pokok bahasan 

“organ tumbuhan” semester ganjil tahun pelajaran 2011-2012. 

3. Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

melalui praktikum. 

4. Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah media asli, dimana 

media asli yang digunakan adalah preparat awetan yaitu preparat 

penampang melintang batang jagung, preparat penampang melintang akar 

dikotil dan monokotil, preparat daun. 

5. Batasan kemampuan siswa yang akan diukur berupa aktivitas bekerjasama 

dalam kelompok, aktivitas tanya jawab dalam kelompok, dan hasil belajar 

pada materi Organ Tumbuhan. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka guru memberikan definisi istilah sebagai 

berikut: 
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1. Praktikum merupakan bentuk pengajaran yang digunakan untuk 

membelajarkan secara bersama-sama kemampuan psikomotorik 

(keterampilan), kognifif (pengetahuan) dan afektif (sikap) menggunakan 

sarana laboratorium (Zainuddin, 2001). 

2. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama 

pembelajaran berlangsung yang meliputi, aktivitas bekerjasama dalam 

kelompok dan aktivitas tanya jawab dalam kelompok. Aktivitas belajar 

dapat di ukur dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas kerjasama 

dalam kelompok dan aktivitas tanya jawab dalam kelompok selama proses 

pembelajaran oleh observer, kemudian hasil pengamatan dicatat pada 

instrument berupa lembar obsrvasi aktivitas belajar siswa, biasanya dengan 

memberi tanda  cek (√) atau skor pada unsur aktivitas yang teramati 

3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya, hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah dengan memberikan soal tes formatif materi organ 

tumbuhan yang diberikan pada akhir setiap siklus, dan hasil dari tes 

formatif dinyatan dalam nilai/skor. 

4. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima, dalam penelitian ini media yang digunakan 

adalah media asli berupa preparat awetan. 

5. Media asli atau specimen merupakan obyek sebenarnya yang digunakan  

sebagai alat bantu pembelajaran. Cakupan media asli dalam pembelajaran  
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biologi sangat luas, mulai dari bagian kecil dari suatu obyek sampai ke 

obyek utuh lengkap dengan habitatnya (Arsyat, 2011) 

6. Preparat awetan adalah tindakan atau proses pembuatan maupun penyiapan 

sesuatu menjadi tersedia, preparat awetan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah preparat penampang melintang akar jagung, preparat penampang 

melintang batang jagung, preparat penampang membujur ujung batang 

dikotil, dan preparat penampang membujur daun dikotil dan monokotil. 


