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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumber ilmu pengetahuan yang 

para guru dan siswa miliki untuk menunjang proses pembelajarannya relatif 

sedikit (Lestyana, 2008). Buku-buku teks pelajaran yang dimiliki oleh sekolah 

jumlahnya pun terbatas. Di sisi lain, “Internet telah menjelma menjadi sumber 

informasi yang lengkap, mudah, dan cepat untuk diakses oleh siapapun dan 

dimanapun”  

SMA Negeri 1 Malang merupakan salah satu sekolah RSBI yang ada di 

kota Malang. Sekolah ini sudah mengacu kepada kurikulum KTSP yang 

mengharuskan para siswa dan guru untuk mendapatkan sumber informasi 

sebanyak-banyaknya, dan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Berdasarkan 

pengamatan dan pengalaman penulis selama 2 bulan melaksanakan praktek 

mengajar di sekolah ini diketahui bahwa pada proses belajar mengajar biologi 

seringkali guru dan siswa dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar 

pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi ini menjadi sulit diajarkan guru 

dan sulit dipahami siswa sehingga diperlukan adanya upaya visualisasi untuk 

mengkongkritkan materi yang abstrak. 

Pada saat observasi awal yang dilakukan oleh penulis selama masa PPL 

yang dimulai tanggal 01 Oktober- 01 Desember 2010 diketahui bahwa untuk kelas 

XI IPA 4 rata-rata nilai pada ulangan harian ke-3 yang membahas tentang materi 

yang bersifat abstrak yaitu tentang sistem peredaran darah manusia didapatkan 
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angka hanya mencapai rata-rata 69,3 dengan kriteria ketuntasan minimal adalah 

75 maka ada 23 siswa yang harus mengikuti remidi atau mencapai presentase 63% 

dari keseluruhan jumlah siswa yang mencapai 37 orang. Akar permasalahan dari 

rendahnya nilai siswa ini antara lain adalah materi ini di luar pengalaman siswa 

sehari-hari sehingga menjadi cukup sulit dipahami oleh siswa, selain itu juga guru 

cukup sulit mengajarkan materi seperti ini karena materi yang abstrak 

membutuhkan banyak upaya visualisasi untuk mengkonkritkan isi materi agar 

lebih dipahami oleh siswa. Hal yang lain yang juga menjadi akar permasalahan 

dari siswa adalah rendahnya aktivitas belajar siswa untuk memahami materi-

materi biologi yang bersifat abstrak ini, siswa lebih banyak hanya pasif dan 

mendengar penjelasan dari guru tanpa ikut berinteraksi untuk memvisualisasikan 

isi dari materi pembelajaran tersebut. Pembelajaran akan lebih mudah dilakukan 

jika menggunakan media pembelajaran yang dapat memvisualisasikan materi 

salah satunya adalah dengan penggunaan blog yang mempunyai berbagai 

kelebihan diantaranya adalah siswa dapat melihat gambar-gambar dan video 

kongkrit dari materi serta link ke berbagai website yang dapat menambah 

wawasan siswa. 

Beberapa permasalahan di atas mengarahkan pada sebuah kesimpulan 

bahwa diperlukan adanya media pembelajaran baru yang lebih dapat 

memberdayakan siswa, yang membuat siswa lebih paham terhadap materi-materi 

yang abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari yang sering ditemui dalam 

mata pelajaran biologi. 
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Didalam kegiatan belajar mengajar ketidak jelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara (Bahri, 

2002). Kerumitan bahan pelajaran dapat disederhanakan dengan bantuan media. 

Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata 

atau kalimat Ada berbagai media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi 

komputerisasi yang berbasis informasi dan komunikasi.  

Ada beberapa media pembelajaran berbasis ICT yang saat ini sedang 

ramai diperbincangkan, salah satunya adalah penggunaan internet dalam proses 

pembelajaran. Seperti diketahui bahwa Internet kini telah menjelma menjadi 

sumber informasi yang lengkap, mudah, dan cepat untuk diakses oleh siapapun 

dan dimanapun.  Salah satu jenis dari internet adalah blog. Adri (2008) 

berpendapat Blog adalah catatan pribadi seseorang di internet. berisi informasi 

yang sering di update dan kronologis. Blog memberikan sebuah peluang agar 

kegiatan belajar lebih menarik dan interaktif. Selain itu, di dalam sebuah blog 

terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung potensi setiap pelajar dalam 

mengembangkan materi pelajarannya seperti adanya video, gambar, hingga Link 

(jaringan) ke berbagai sumber pembelajaran.   

Berbagai paparan di atas menjadi latar belakang penulisan skripsi yang 

dilakukan oleh penulis dengan judul “Pemanfaatan Media Belajar Berbasis 

Blog Melalui Metode Group To Group Exchange untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMAN 1 Malang 

Pada Materi Sistem Reproduksi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, rumusan 

masalah dalam skripsi ini adalah: 

1.2.1 Bagaimanakah proses penggunaan media Blog melalui metode Group To 

Group Exchange dapat meningkatkan aktivitas belajar Biologi pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Malang pada materi sistem reproduksi? 

1.2.2 Bagaimanakah proses penggunaan media Blog melalui metode Group To 

Group Exchange dapat meningkatkan hasil belajar Biologi pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Malang pada materi sistem reproduksi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1.3.1 Mengetahui bagaimana implementasi penggunaan media blog melalui 

metode Group To Group Exchange dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar biologi pada siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Malang 

pada materi sistem reproduksi. 

1.3.2 Mendeskripsikan bagaimanakah peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

biologi siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri I Malang pada materi sistem 

reproduksi dengan menggunakan media Blog metode Group To Group 

Exchange. 

1.4 Manfaat Penelitian. 

1.4.1 Bagi Guru 

1.4.1.1 Guru dapat memilih media pembelajaran yang tepat bagi mata 

pelajaran biologi. 
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1.4.1.2 Sebagai dorongan untuk meningkatkan keterampilan dalam 

memilih dan mengkreasikan media pembelajaran yang tepat dan 

dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga dapat 

memberikan layanan yang terbaik bagi siswa. 

1.4.2 Bagi Peneliti 

Dapat mempelajari lebih dalam mengenai media pembelajaran 

menggunakan Blog  sehingga lebih memperkaya pengetahuan 

peneliti terhadap berbagai macam penelitian yang nantinya dapat 

diaplikasikan kepada siswa. 

1.5. Batasan Masalah 

 Supaya dalam pembahasan permasalahan tidak meluas, maka 

diperlukan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Media yang digunakan pada pembelajaran biologi ini dibatasi hanya pada 

penggunaan media Blog. 

b. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Group To Group Exchange. 

c. Blog yang digunakan adalah fasilitas blog gratis dari www.blogspot.com atau 

www.wordpress.com  

d. Materi yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada materi system 

reproduksi. 

e. Hasil penelitian yang diteliti dibatasi pada peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar biologi. 
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1.6. Batasan Istilah 

a. Hasil belajar adalah suatu proses kegiatan yang mengakibatkan perubahan 

tingkah laku (Hudoyo, 2000). Prosedur pengukuran hasil belajar yang akan 

dilakukan adalah pengukuran secara tertulis, dan observasi. Prosedur tertulis 

digunakan untuk mengukur hasil belajar yang sifatnya kognitif dan afektif, 

sedangkan prosedur observasi digunakan untuk mengukur hasil belajar yang 

sifatnya psikomotorik. Instrument yang digunakan dalam pengukuran hasil 

belajar ini adalah berupa tes bentuk pilihan ganda (multiple choice). Hasil 

belajar yang akan diukur adalah pada materi sistem reproduksi 

b. Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai 

dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa 

ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa 

ketrampilan terintegrasi (integrated skill) (Dimyati, 2002). Aktifitas belajar 

dinilai dengan menggunakan descriptive graphic rating scale 

c. Peningkatan adalah usaha menjadikan lebih baik sesuai dengan kondisi-

kondisi yang dapat di usahakan. Untuk penelitian ini, peningkatan 

difokuskan pada pemahaman siswa dalam belajar biologi terutama pada 

materi sistem reproduksi. 

d. Media pembelajaran berbasis blog adalah alat bantu pembelajaran berupa 

catatan pembelajaran di internet yang bisa didukung oleh adanya gambar, 

video, maupun berbagai link menuju ke sumber pustaka lainnya. Cara 

implementasi atau penggunaan media pembelajaran berbasis blog ini adalah 

dimulai dari siswa menyalakan laptop yang mereka bawa dengan mengklik 
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tombol Power yang tersedia pada masing-masing laptop, kemudian pada 

Desktop atau halaman depan dari laptop siswa mencari icon untuk masuk ke 

intenet seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, atau Opera. Setelah 

mendapati icon tersebut maka siswa dapat mengklik dua kali pada icon 

tersebut secara cepat atau juga bisa dilakukan dengan cara mengklik kanan 

pada icon tersebut kemudian jika ada pilihan maka siswa mengklik kiri 

pilihan open. Setelah berada pada halaman dari software pembuka internet 

tersebut maka siswa mencari address bar pada software pencari tersebut 

address bar merupakan tempat untuk mengetik alamat internet yang ingin 

dituju bentuknya berupa kotak panjang yang terletak di bagian paling atas 

dari software pembuka internet tersebut. Setelah mendapati addres bar maka 

langkah selanjutnya siswa disuruh untuk mengetik alamat internet yang 

akan digunakan sebagai media pembelajaran pada penelitian ini yaitu di 

alamat www.biologimuda.blogspot.com. Setelah mengetik alamat tersebut 

maka siswa disuruh menunggu sebentar hingga tampilan blog yang 

digunakan untuk pembelajaran muncul pada masing-masing monitor pada 

laptop siswa. Setelah tampilan blog yang digunakan untuk pembelajaran 

muncul selanjutnya siswa tinggal mengikuti instruksi pembelajaran yang 

diminta oleh guru. 

e. Sistem reproduksi dalam penelitian ini adalah sebuah materi pembelajaran 

yang di dalam kuikulum diajarkan di kelas XI semester genap SMA untuk 

siswa jurusan IPA. 
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f. Group to Group Exchange adalah metode pembelajaran dengan pemberian 

tugas yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Masing-masing 

kelompok mengajarkan apa yang dipelajari untuk sisa kelas (Silberman, 

2006) 

 


