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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia abad 21 

didasarkan pada konsep belajar sebagaimana dirumuskan oleh komisi UNESCO 

dalam wujud “the four pillars education”, yaitu belajar untuk mengetahui 

“learning to know”, belajar melakukan sesuatu “learning to do”, belajar hidup 

bersama sebagai dasar untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan orang lain 

dalam keseluruhan aktivitas kehidupan manusia “learning to live together”, dan 

belajar menjadi dirinya “learning to be”. Pembelajaran yang dibutuhkan adalah 

yang mampu menghasilkan kemampuan untuk belajar, bukan saja diperolehnya 

sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap itu diperoleh peserta didik  

(Haryono, 2006).  

Menghadapi tuntutan perkembangan di abad 21, sebagaimana diuraikan di 

atas pemerintah RI telah melakukan antisipasi salah satunya diberlakukannya 

Kurikulum 2013. Kurikulum  2013 untuk mata pelajaran IPA dikembangkan 

sebagai mata pelajaran integrative science yang merupakan kesatuan ilmu alam 

(fisika, kimia, biologi). Mata Pelajaran IPA diarahkan lebih aplikativ, 

pengembangan kemampuan berfikir, peningkatan kemampuan belajar, rasa ingin 

tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan (Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, 2013). Oleh karena itu, 

pembelajaran IPA yang dilaksanakan oleh guru harus kreatif dan aplikativ untuk 
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mengelola lingkungan yang sekarang menjadi tugas utama untuk membuat 

langkah, cara, atau rencana untuk siswa mencapai tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran IPA adalah agar siswa dapat memahami, menemukan 

dan menjelaskan konsep-konsep, prinsip-prinsip dalam IPA (Rosmaini, 2004). 

Mengacu pada tujuan pembelajaran IPA maka ruang lingkup mata pelajaran SMP 

pada materi IPA kelas VII meliputi objek IPA dan pengamatannya, klasifikasi 

benda, klasifikasi zat dan makhluk hidup, sistem organisasi kehidupan, 

karakteristik zat, energi dalam sistem kehidupan, suhu dan perubahannya, 

interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, dampak pencemaran bagi kehidupan, 

serta materi pemanasan global dan ekosistem. Salah satu materi yang abstrak 

diantaranya adalah sistem organisasi kehidupan.  

Sel sebagai unit struktural dan fungsional berukuran sangat kecil/ 

mikroskopis yang dibahas pada materi sistem organisasi kehidupan. Untuk 

mempelajari bentuk, struktur dan bagian-bagian lain yang terdapat pada sel, harus 

ada alat bantu seperti mikroskop atau media sel. Materi sel yang tersaji pada 

buku-buku cenderung abstrak, sedangkan perkembangan siswa SMP berada pada 

fase transisi dari kongkrit ke formal/abstrak (Depdiknas, 2004). Tujuan 

pembelajaran tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya alat bantu yang 

mendukung kegiatan pembelajaran yaitu berupa media sel untuk mencapai tujuan 

pada materi Sistem Organisasi Kehidupan. 

Pembelajaran IPA yang tepat sesuai kurikulum 2013 tidak cukup hanya 

bersumber pada buku saja, tapi pengajaran itu harus dilengkapi alat untuk 

mengkonstektualkan serta dihubungkan dengan lingkungan sekitar. Menurut 
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Widiyatmoko (2012) Penggunaan media untuk pembelajaran akan menghasilkan 

pembelajaran yang efektif untuk penanaman  konsep, pengembangan prinsip dan 

hukum IPA. Pembelajaran IPA yang pada awalnya dirasakan sulit oleh siswa, 

akan menjadi lebih mudah dipahami jika menggunakan media pembelajaran dan 

alat peraga yang menarik. 

Pada  dasarnya,  setiap  objek  yang ada  di lingkungan sekitar dapat 

dijadikan media pembelajaran dan sumber belajar bagi siswa, tidak terkecuali 

barang bekas  atau yang sering disebut sebagai sampah yang dapat didaur ulang.  

Menurut Nurani (2012) barang  bekas  atau  sampah umumnya  dapat  ditemukan  

di  lingkungan  sekitar,  sehingga  mudah  didapat  dan  tidak  membutuhkan  

biaya besar  bahkan dapat  diperoleh  dengan  cuma-cuma. Kegiatan daur ulang 

sampah dalam pembelajaran memiliki manfaat mampu menumbuhkan keaktifan 

siswa karena  bentuk,  warna  dan  tekstur  yang beragam, sehingga mampu  

merangsang  keaktifan siswa dalam menguasai konsep materi.  

Bahan  daur ulang adalah bahan/barang bekas yang bukan baru yang  masih  

bisa  dimanfaatkan  kembali, seperti kertas bekas  (majalah, koran, karton bekas),  

kardus,  bahan/kain,  plastik,  kaleng, dan lain-lain (Asmawati, 2014).  Melalui 

penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat 

pasif pada peserta didik. Untuk itu, pengadaan dan pemanfaatan media dari bahan 

bekas aau daur ulang perlu dilakukan agar proses belajar siswa dapat terjadi 

secara optimal (Sadiman, 2003). 

Madrasah  Tsanawiyah (MTs) adalah  bentuk  satuan  pendidikan formal  

dalam  binaan  Menteri  Agama  yang menyelenggarakan  pendidikan  umum  
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dengan kekhasan  agama  Islam  pada  jenjang  pendidikan dasar sebagai lanjutan 

dari SD, MI, atau yang  sederajat  atau  lanjutan  dari  hasil  belajar  yang diakui 

sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010). 

Madrasah Tsanawiyah merupakan pendidikan yang setara dengan Sekolah 

Menegah Pertama satu tingkat diatas Sekolah Dasar. 

Hasil analisis kebutuhan pengembangan media tentang sel dengan 

menggunakan bahan daur ulang untuk peningkatan penguasaan konsep siswa 

materi Sistem Organisasi Kehidupan pada siswa kelas VII berdasarkan survey di 

MTS SA Al-Hidayah Batu yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Oktober 2016 

dengan menggunakan angket secara diskriptif kuantitatif berdasarkan skala 

Guttman menunjukkan 80% pembelajaran dengan menggunakan media 

konvensional (ceramah) pada materi Sistem Organisasi Kehidupan, 77,26% 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pada materi Sistem 

Organisasi Kehidupan, 63,63% pengetahuan tentang media dengan menggunakan 

bahan bekas dan sebesar 94,4% siswa membutuhkan media dari bahan daur ulang 

pada materi Sistem Organisasi Kehidupan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan angket yang dilakukan di kelas VII dan 

guru IPA MTs SA Al-Hidayah Batu dapat diketahui bahwa media yang digunakan 

guru adalah media jadi (beli) namun pada materi Sistem Organisasi Kehidupan ini 

media sudah tidak layak dan mengakibatkan penggunaan media yang belum 

maksimal sehingga perlu adanya pengembangan media dengan menggunakan 

bahan daur ulang untuk materi Sistem Organisasi Kehidupan yang memfasilitasi 

terbangunnya peningkatan penguasaan konsep siswa. Keberadaan barang bekas 
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disekitar yayasan juga dirasakan sangat menggangu kebersihan dan kenyamanan 

lingkungan hidup. Sampah bisa dimanfaatkan menjadi media berbahan daur 

ulang. Menurut guru IPA di sekolah ini sebagai mitra peneliti juga sangat 

mendukung upaya pencapaian kondisi tersebut karena di tahun sebelumnya rata-

rata nilai yang dicapai siswa masih berada pada standart kriteria ketuntasan 

minimal khususnya pada materi sistem organisasi kehidupan karena siswa kurang 

memahami struktur sel salah satu materi yang abstrak dengan hanya mempelajari 

di buku paket. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka untuk memenuhi kebutuhan 

media pembelajaran sebagai alternatif yang tepat dalam meningkatkan 

penguasaan konsep dan keativitas dalam proses belajar mengajar IPA materi 

Sistem Organisasi Kehidupan sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 maka 

dilakukan suatu penelitian dengan judul “Pengembangan Media tentang Sel 

Materi Sistem Organisasi Kehidupan dari Bahan Daur Ulang untuk Peningkatan 

Penguasaan Konsep Siswa Kelas VII di MTS SA Al-Hidayah Batu”.  

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana prosedur pengembangan media tentang sel dari bahan daur 

ulang materi Sistem Organisasi Kehidupan sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan konsep siswa Kelas VII di MTS SA Al-Hidayah? 

2 Bagaimana validitas dan efektivitas media tentang sel dari bahan daur 

ulang materi Sistem Organisasi Kehidupan untuk meningkatkan 

penguasaan konsep siswa Kelas VII di MTS SA Al-Hidayah? 
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1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam kegiatan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Menghasilkan media tentang sel dari bahan daur ulang materi Sistem 

Organisasi Kehidupan untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa 

Kelas VII di MTS SA Al-Hidayah Batu. 

2. Menganalisis validitas dan efektivitas media tentang sel dari bahan daur 

ulang materi Sistem Organisasi Kehidupan untuk meningkatkan 

penguasaan konsep siswa Kelas VII di MTs SA Al-Hidayah Batu 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media yang mampu memberi kemudahan dalam 

kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa tentang 

materi Sistem Organisasi Kehidupan, maka perancangan media yang akan 

dikembangkan memiliki kriteria, yakni: 

1. Spesifikasi Isi: 

a. Media tentang sel terdiri dari sel tumbuhan dan hewan pada materi 

Sistem Organisasi Kehidupan  khususnya pada sub materi Sel sebagai 

unit struktural dan fungsional kehidupan untuk siswa SMP/MTS kelas 

VII semester genap.  

b. Materi pada media berdasar pada kurikulum 2013 yang mengacu pada 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.  

c. Media yang dikembangkan adalah media dengan menggunakan bahan 

daur ulang disertai dengan buku petunjuk cara pembuatan media dan 

cara penggunaan media. 
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2. Spesifikasi Tampilan: 

a. Media dibentuk 3D (trhee dimension) dengan bahan barang bekas yang 

didesain sekreatif mungkin dan unik.  

b. Ukuran media dengan panjang 35 cm x lebar 30 cm x tinggi 30 cm 

dengan menyesuaikan seperti bentuk sel hewan dan sel tumbuhan.  

c. Media bisa di aplikasikan di dalam atau di luar ruangan dengan 

kapasitas ideal media sebanyak  ±5 orang (1 kelompok). 

d. Bahan yang digunakan dari bahan daur ulang plastik seperti botol, 

kaleng, papan, paralon dan lain-lain. 

e. Tampilan media dengan menggunakan bahan daur ulang adalah sesuai 

dengan teori sel tumbuhan dan sel hewan, dan warna sesuai organela 

yang ditunjukkan dan untuk menarik minat siswa belajar.  

f. Media digunakan pada sub pokok bahasan “Sel sebagai unit struktural 

dan fungsional kehidupan”, yaitu: sel hewan dan sel tumbuhan.  

g. Media disajikan beserta buku panduan cara membuat dan cara 

penggunaan media yang berisi keterangan gambar di setiap media yang 

ditampilkan beserta struktur dan fungsi sel media dari bahan daur ulang 

yang rapi dan unik. 

h. Pengembangan media sel dari bahan daur ulang ini menggunakan 

model pengembangan Research and Development (R & D) yang 

dikembangkan oleh Borg and Gall dan dilaksanakan terbatas sampai 

pada tahap ke tujuh. 
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1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Hasil pengembangan media dengan menggunakan bahan daur ulang 

diharapkan dapat membantu meningkatkan penguasaan konsep siswa membuat 

konsep struktur dan fungsi sel yang awalnya abstrak menjadi lebih konstektual. 

Pengembangan media dengan menggunakan bahan daur ulang tersebut penting 

dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:  

1.5.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian pengembangan yang akan menghasilkan media ajar 

yaitu media tentang sel dari bahan daur ulang materi sistem organisasi kehidupan 

diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Untuk menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pendidikan dan 

pembelajaran khususnya mengenai pengembangan media tentang sel materi 

sistem organisasi kehidupan dari bahan daur ulang untuk meningkatkan 

penguasaan konsep siswa. 

2. Sumber pemikiran dan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitian 

dan pengembangan lanjutan yang terkait dengan penelitian pengembangan. 

1.5.2 Secara Praktis 

Penelitian pengembangan yang akan menghasilkan media ajar yaitu media 

tentang sel dari bahan daur ulang materi sistem organisasi kehidupan yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak  

a) Bagi Sekolah 

1. Media dari bahan daur ulang dan buku panduan yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 dapat menjadi media dan dokumen yang berkualitas yang 
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dapat digunakan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

khususnya pada materi sistem organisasi kehidupan. 

b) Bagi guru 

1. Menjadi bahan ajar penunjang bagi siswa kelas VII dalam pembelajaran 

sistem organisasi kehidupan. 

2. Memberikan contoh bentuk media yang dapat digunakan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum 2013 serta 

memudahkan guru dalam mengajarkan materi sistem organisasi kehidupan 

khususnya stuktur dan fungsi sel tumbuhan dan sel hewan  

c) Bagi siswa 

1. Bagi siswa media yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber belajar 

untuk mempermudah siswa dalam memahami materi ajar, sehingga dapat 

digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan 

harapan penguasaan konsep siswa juga meningkat. 

1.6 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

 Untuk memudahkan dalam penelitian agar lebih efektif serta efisien, 

mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti 

akan membatasi masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yakni: 

1. Produk yang dikembangkan adalah media sel tumbuhan dan sel hewan. 

Materi Sistem Organisasi Kehidupan pada siswa kelas VII di MTs SA Al-

Hidayah Batu.  
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2. Materi Sistem Organisasi Kehidupan hanya menjelaskan sub bab Sel 

sebagai Unit Struktural dan fungsional kehidupan sesuai dengan kebutuhan 

media atau produk yang dikembangkan yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. 

3. Tahap penelitian pengembangan ini model Borg and Gall (1983) 

dilaksanakan sampai pada tahap ke tujuh yaitu penyempurnaan produk hasil 

uji coba lapangan 

4. Pengujian media pembelajaran yang dibuat, hanya meliputi kualitas produk 

yang tidak sampai menguji pada peningkatan penguasaan konsep siswa 

melainkan makna peningkatan penguasaan konsep siswa ini adalah harapan-

harapan setelah menggunakan media.  

5. Uji coba utama media ajar hasil pengembangan terbatas untuk mengukur 

validitas dan efektivitas media sedangkan harapan untuk penggunaan media 

ini salah satunya dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. 

6. Pengukuran penguasaan konsep siswa dengan preetest dan post test. 

7. Bahan daur ulang yang digunakan adalah botol plastik, tutup botol, jas hujan 

bekas, kardus, papan, kawat, kabel bekas, kaleng. 

1.7 Definisi Istilah 

1. Pengembangan adalah proses memperluas atau memperdalam 

pengetahuan yang telah ada menggunakan model pengembangan Borg and 

Gall (1983).  

2. Media yang dikembangkan dalam hal ini adalah media dari bahan daur 

ulang. Bahan daur ulang merupakan pengelolaan sampah padat yang 

terdiri atas pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan 
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pembuatan produk bekas yang baru kembali dengan kata lain proses daur 

ulang adalah upaya untuk menjadikan produk yang bernilai dari bahan 

yang sudah tidak terpakai sebelumnya. 

3. Media bahan daur ulang tentang sel adalah  media  atau  alat  bantu  

pembelajaran  yang menggunakan atau dibuat dari bahan-bahan bekas atau 

bahan yang tidak digunakan berbentuk sel tumbuhan dan sel hewan pada 

materi Sistem Organisasi Kehidupan. 

4. Validitas merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. 

Pada penelitian ini proses validasi dilakukan oleh ahli bahan ajar dan ahli 

materi. 

5. Uji keefektivan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan pembelajaran menggunakan media sebagai bahan ajar.  

6. Penguasaan Konsep adalah kompetensi yang ditujukan kepada siswa 

dalam memahami konsep dan  melakukan prosedur secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat. 

 


