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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan era globalisasi, manusia dihadapkan pada perubahan yang 

tidak menentu. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi pada sistem 

pendidikan, media /sarana pendidikan, maupun metode pengajaran. Untuk itu 

dibutuhkan penyesuaian bagi setiap manusia untuk dapat bertahan hidup dan 

diperlukan kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Mutu 

pendidikan yang dimaksud sangat diperlukan untuk terciptanya manusia yang 

cerdas dan peka terhadap setiap perubahan dan perkembangan dari berbagai aspek 

kehidupan yang menyertainya. Untuk mewujudkannya, kinerja pendidikan 

menuntut adannya pembenahan dan penyempurnaan kurikulum yang menjadi 

pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Atas dasar itulah 

dipersiapkan seperangkat kurikulum yang dapat mewujudkan kinerja pendidikan 

tersebut (Kadaryanto, 2003).  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Anonim, 2011).  

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menjadi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) , merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 
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operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing- masing satuan 

pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan 

dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah yang 

berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan 

penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BNSP) (Anonim, 2011).  

Penyempurnaan kurikulum tidak hanya menjadi acuan dasar peningkatan 

mutu pendidikan, karena masih banyak permasalahan pendidikan yang dihadapi 

oleh bangsa Indonesia, misalnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, 

pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah (Anonim, 2011).  

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari proses pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah tersebut. Salah satu usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan yaitu dengan penggunaan media sebagai alat bantu penyampaian isi 

pelajaran. 

Media adalah sebagai alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-

pesan pengajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa media adalah bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari proses belajar mengajar. Media dapat digunakan 

sebagai sarana komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Salah satu ciri dari media pengajaran adalah bahwa media 

mengandung dan membawa pesan informasi kepada penerima yaitu siswa, dengan 

kata lain bahwa media dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan 
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kemampuan siswa serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar 

mengajar (Arsyad, 2003).  

Adapun jenis-jenis media pendidikan yang biasa digunakan dalam proses 

pengajaran adalah gambar, foto, grafik, bagan, poster, kartun, komik, slide, film 

stripe, penggunaan OHP, dan berbagai bentuk model seperti model padat, model 

penampang, model susun, dan model kerja (Harjanto, 1997).  

Komik merupakan salah satu contoh dari alat peraga atau praktek 

pendidikan atau media pengajaran yang dapat digunakan secara efektif oleh guru 

dalam usaha membangkitkan minat, mengembangkan perbendaharaan kata dan 

ketrampilan membaca, serta untuk memperluas minat baca. Penggunaan komik 

dalam pengajaran sebaiknya dipadu dengan metode mengajar, sehingga komik 

akan dapat menjadi alat peraga yang efektif (Sudjana, 2001).  

Perkembangan komik akhir -akhir ini memang berkembang dengan baik. 

Komik menjadi bacaan yang sangat diminati baik oleh kalangan dewasa terlebih 

anak anak. Sekarang, banyak buku-buku pelajaran yang tampil menarik, bahkan 

dikemas dalam bentuk komik atau ilustrasi kartun. Komik ilmiahpun mulai 

menjadi fenomena sebagai pemancing minat belajar. Cerita komik yang sangat 

imajinatif dengan dukungan gambar yang menarik serta komunikasi yang luas 

membuat komik begitu diminati untuk dikonsumsi dikalangan anak-anak. Gambar 

pada komik membantu mendorongpara siswa membangkitkan minatnya pada 

pelajaran. Komik dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berbahasa, kegiatan seni, danpernyataan kreatif dalam bercerita, dramatisasi, 

bacaan, penulisan, melukis danmenggambar, serta membantu mereka menafsirkan 



4 
 

dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari buku teks dari pada sifat yang hiburan 

semata-mata (Sudjana dan Rivai, 2002). Alasan lain dipilihnya media cetak 

komik, karena media inisangat menarik dalam kehidupan siswa dan banyak 

terdapat di toko-tokobacaan.Komik merupakan suatu realita yang bermakna 

sebagian dari siswaakan mengenal dan mengingat karakter tokoh dari komik yang 

mereka lihat. 

Berdasarkan hasil observasi 14 April 2011 yang dilakukan di SMP Negeri 

9 Malang, diperoleh hasil bahwa dalam proses belajar mengajar di sekolah 

tersebut hanya terfokus pada guru. Dalam kegiatan belajar mengajar guru di 

sekolah tersebut cenderung menggunakan metode ceramah, dengan tidak 

menggunakan media pengajaran yang bervariasi sehingga aktivitas belajar siswa 

terhadap suatu pelajaran populasi menurun 69,79%  dan akan berpengaruh 

padahasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari kondisi siswa pada saat 

menerimapelajaran yang hanya mencatat, dan mendengarkan ceramah dari guru 

tanpamemahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu interaksi antara 

gurudan siswa tidak berjalan aktif, karena sedikit dari siswa yang bertanya 

danbahkan menjawab pertanyaan dari guru, sehingga siswa cenderung pasif 

yanghanya menerima pesan tanpa merespon pesan yang telah disampaikan oleh 

guru. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan dalam proses 

belajar mengajar sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dan dapat meningkatkan hasil belajar biologi. 
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Dalam hal ini peneliti dan guru melakukan salah satu upaya yang 

dapatdilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

mempelajari materi pencemaran lingkungan, yaitu dengan menggunakan media 

komik sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, dengan penggunaan 

media komik diharapkan dapat menumbuhkan minat baca siswa dan menciptakan 

suasana belajar yang kondusif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Penerapan Media Komik Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Contextual 

Teaching and Learning Dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan media komik melalui pembelajaran kooperatif 

tipe Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan aktivitas 

biologi? 

2. Bagaimanakah penerapan media komik melalui pembelajaran kooperatif 

tipe Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan hasil belajar  

biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan media 

komik melalui pembelajaran kooperatif tipe Contextual Teaching and Learning 
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dalam pembelajaran biologi. 

2. Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan media 

komik melalui pembelajaran kooperatif tipe Contextual Teaching and Learning 

dalam pembelajaran biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah: 

a. Bagi Guru  SMP 

Memperoleh pengalaman yang bervariasi dalam menerapkan 

media komik melalui pembelajaran kooperatif tipe Contextual Teaching 

and Learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran biologi 

b. Bagi Peneliti berikutnya :  

Memperoleh pengalaman dalam menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan media komik melaluipembelajaran kooperatif tipe 

Contextual Teaching and Learning untuk mengatasi masalah kurangnya 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Sasaran penelitian terbatas pada siswa kelas VII-F SMP Negeri 9 Malang 
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2. Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah media komik 

3. Pembelajaran Kooperatif  Tipe Contextual Teaching and Learning 

4. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau 

informasi sehingga mampu mendorong terjadinya proses belajar pada 

dirinya.  

5. Hasil belajar adalah suatu puncak proses belajar siswa  yang 

menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap suatu topik bahasan 

setelah siswa mengalami pengalaman belajar, yang dapat diukur dengan 

penilaian guru dengan alat dan parameter yang ditentukan  

6. Aktivitas Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

dalam proses pembelajaran 

7. Pokok bahasan yang digunakan adalah “Pencemaran Lingkungan” kelas 

VII-F, Semester genap 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari perbedaan pemahaman beberapa istilah yang 

digunakan dalam judul dan pertanyaan penelitian,perlu diberi penjelasan sebagai 

berikut : 

1. Komik atau manga berbentuk rangkaian gambar-gambar sedangkan masing-

masing dalam kotak yang keseluruhannya merupakan rentetan suatu cerita. 

Gambar-gambar itu dilengkapi balon-balon ucapan (speak baloon) adakalanya 

masih disertai narasi sebagai penjelasan (Shadely, 1990).  

2. Model Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 
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berkelompok untuk bekerjasama saling membantu mengkonstruksi konsep, 

menyelesaikan persoalan atau inkuiri (Suyatno,2009).  

3. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian 

tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata 

kehidupan siswa (daily life modeling) sehingga akan terasa manfaat dari materi 

yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi 

kongkret, dan suasana menjadi kondusif , nyaman dan menyenangkan 

(Suyatno, 2009).  

4. Aktivitas Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Seseorang dikatakan belajar apabila seseorang tersebut 

melakukan kegiatan, tanpa kegiatan tidak mungkin seorang dikatakan belajar. 

Aktivitas belajar peserta didik mengikuti proses belajar mengajar sangat 

menentukan hasil belajar peserta didik. Aktivitas belajar peserta didik 

menunjukkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran (Sagala, 

2008).  

5. Hasil Belajar : Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan pengiring. 

Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Prestasi/hasil belajar 

ini diperoleh siswa dari pengelaman-pengalaman dan latihan-latihan yang 

telah/diikuti selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kontekstual, 

hasil belajar siswa diukur dengan penjajakan terhadap kemampuan siswa 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan (Nurhadi, Senduk, 2003 : 5).  

Lebih khususnya Dimyati dan Mudjiono (1994:40) secara singkat menyimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu puncak proses belajar siswa  yang 
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menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap suatu topik bahasan setelah 

siswa mengalami pengalaman belajar, yang dapat diukur dengan penilaian guru 

dengan alat dan parameter yang ditentukan. 

Hamalik (1994:45) membedakan hasil belajar menjadi 3 aspek, yaitu 

antara lain: 

a. Hasil belajar yang berupa perubahan ilmu pengetahuan (tingkat pemahaman 

kognitif) tentang apa yang dianjurkan dipelajari. 

b. Hasil belajar yang berupa adanya perubahan sikap dan tingkah laku (afektif 

behaviour) setelah mempelajari sesuatu. 

c. Hasil belajar yang berupa adanya perubahan keterampilan, kecekatan, (kreatif 

psikomotorik) dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas dan menggunakan 

alat. 

Sudjana dan Rifa’i (2003:149) menyatakan bahwa alat yang digunakan 

untuk menilai hasil belajar siswa dapat berupa tes dan non-tes. Untuk evaluasi 

dengan tes hendaknya tidak hanya menggunakan soal objektif saja. Tes objektif 

memang dapat mengukur hasil keberhasilan  belajar siswa lebih menyeluruh, 

namun tidak secara mendalam, dan seringkali kurang mampu untuk mengukur 

keberhasilan siswa karena dapat bertindak untung-untungan, Sebaliknya tes esay 

(non-objektif) meskipun dapat mengukur keberhasilan belajar siswa lebih 

mendalam, namun dapat kurang menyeluruh.  

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran dengan media komik, hasil 

belajar di ukur dengan menggunakan alat penelitian berupa lembar tes dari 

masing-masing materi pokok pembahasan, tes yang digunakan berupa tes objektif 
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maupun tes esay (non-objektif).  Tes ini digunakan untuk mengukur sejauh mana 

siswa dalam proses pembelajaran dapat terlibat aktif dalam aktivitas komponen-

komponen media komik. 

Untuk hasil dari pada proses pembelajaran dengan media komik.  ini 

berupa tabulasi dari angka-angka yang di isi dilembar observasi pengamatan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, dengan kriteria angka penilaian (5-4-3-2-1) 

dengan poin tertinggi 5 dan terendah 1. 

  


