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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guru merupakan unsur yang harus ada dalam proses belajar mengajar. 

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 1 tentang guru dan dosen 

menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mengajar, mendidik, membimbing, menilai, mengarahkan, melatih, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Shabir, 2015).  

Proses belajar mengajar merupakan interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran sehingga tercipta situasi belajar mengajar agar tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan (Muslihudin & Arumita, 2016). Proses 

belajar mengajar mempunyai tujuh komponen yang sangat penting yakni tujuan, 

materi, metode, media, guru, peserta didik, serta evaluasi pembelajaran. 

komponen pendidikan tersebut saling mendukung serta menentukan keberhasilan 

implementasi program pendidikan (Baharun, 2016). Proses belajar mengajar dapat 

disimpulkan sebagai kegiatan pembelajaran yang melibatkan berbagai komponen 

seperti media, yang disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Media merupakan salah satu komponen pembelajaran yang sangat berperan 

dalam proses pembelajaran diantaranya menciptakan suasana belajar dan hasil 

belajar yang lebih baik. Falahudin (2014) menegaskan bahwa dengan adanya 

media dapat membangkitkan minat belajar, memotivasi, merangsang kegiatan 

belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik.  
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Portanata, Lisa, & Awang (2017) menyatakan bahwa satu diantara kunci 

keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah media. Kegiatan pembelajaran 

dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik 

dari pada tanpa bantuan media (Surayya, 2012). Media dikatakan sebagai bahan 

ajar apabila media tersebut mengandung pesan atau informasi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran sedangkan media dikatakan sebagai alat bantu ketika alat 

atau benda yang digunakan oleh guru untuk mempermudah tugas dalam mengajar 

(Falahudin, 2014).  

Media pembelajaran merupakan seluruh alat dan bahan yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat merubah perilaku peserta didik 

ke arah yang positif (Baharun, 2016). Penggunaan media pembelajaran secara 

optimal mampu mempermudah peserta didik dalam mencerna materi pelajaran 

(Susilo, 2015). Hal tersebut sesuai dengan makna pembelajaran IPA yakni 

pembelajaran yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam dan 

hubungan antara fakta-fakta yang ada (Insani, 2016) . Tujuan pembelajaran IPA 

yaitu peserta didik dapat memahami, menemukan, menjelaskan konsep-konsep, 

dan prinsip-prinsip dalam IPA (Hidayati, Mohamad, & Ainur, 2017). 

Pembeslajaran IPA  dapat menjadi wahana untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar serta penerapannya dalam menyelesaikan  permasalahan yang 

dihadapi dalam kehidupan (Insani, 2016). 

Berdasarkan hal tersebut maka pembelajaran IPA yang dilaksanakan oleh 

guru harus kreatif, inovasi, dan guru mampu mengelola lingkungan sedemikian 



3 
 

 
 

rupa untuk memenuhi kebutuhan peserta didik  sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai. 

Lingkungan merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Baharun (2016) mengatakan pembelajaran dengan 

melibatkan lingkungan sebagai media pembelajaran merupakan suatu proses 

pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, 

sehingga peserta didik termotivasi, kreatif, inovatif, aktif, dan mandiri. 

Lingkungan yang mampu dijadikan sebagai media pembelajaran dikelompokan 

menjadi tiga macam, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan 

buatan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru IPA kelas VII di 

SMPN 03 Batu tentang penggunaan media sebagai bahan ajar yang bersumber 

dari lingkungan pada materi klasifikasi makhluk hidup, didapatkan hasil bahwa 

guru tersebut telah melibatkan lingkungan sebagai media pembelajaran, hal ini 

dilakukan untuk menerapkan pembelajaran kontekstual, menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan peserta didik yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, 

mengatasi keterbatasan dan ketidak tersediaan alat dan bahan  misalnya 

ketersediaan poster mengenai tumbuhan dan hewan yang minim, serta  

memanfaatkan lingkungan disekitar sekolah. Hal tersebut didukung dengan 

kondisi lingkungan disekitar sekolah yang mempunyai potensi untuk dijadikan 

sebagai bahan ajar. Berpotensi dilihat dari berbagai macam tumbuhan seperti 

paku-pakuan, angyospermae, gymnospermae, dan benda-benda yang ada pada 

lingkungan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Susilo 
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(2015) menyatakan bahwa media yang bersumber dari lingkungan berupa 

insektarium dan herbarium memenuhi syarat sebagai bahan ajar berkualitas baik 

dan layak digunakan yang dilihat dari aspek kesesuaian dengan kurikulum, 

kualitas materi, kesesuaian bahasa, penyajian, kemudahan, dan manfaat dari 

media pembelajaran.  

Pertimbangan dalam penggunaan media pembelajaran berbasis lingkungan 

yakni alokasi waktu pembelajaran, keselamatan peserta didik, perkembangan ilmu 

pengetahuan, dan teknologi, selain itu hal utama yang harus diperhatikan yakni 

kualitas dan jenis-jenis media. Berdasarkan  hal tersebut peneliti perlu 

mengidentifikasi sejauh mana kualitas dan jenis-jenis media yang digunakan oleh 

guru IPA. Identifikasi tersebut berpusat pada materi klasifikasi makhluk hidup 

kelas VII yang meliputi kualitas isi, instruksional, dan teknis. Menurut Qomariah 

(2016) kriteria penilaian media pembelajaran dikatakan berkualitas apabila 

bermutu dari segi isi, instruksional, dan teknis dalam penggunaan media. Media 

pembelajaran yang baik antara lain dapat dilihat dari ketepatannya dengan tujuan 

pengajaran, dukungan terhadap isi bahan pengajaran, kemudahan memperoleh 

media, keterampilan guru dalam menggunakannya, ketersediaan waktu, dan 

sesuai dengan taraf berpikir peserta didik (Wismaya, 2018). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah “Identifikasi Media Bersumber Lingkungan dan 

Kualitasnya Sebagai Bahan Ajar pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

Kelas VII Semester I di SMP NEGERI 03 BATU” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Media apa saja yang berperan sebagai bahan ajar berbasis lingkungan yang 

digunakan dalam pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup di kelas VII 

SMPN 03 Batu? 

2. Bagaimana kualitas media yang digunakan dalam pembelajaran pada materi 

klasifikasi makhluk hidup  di kelas VII SMPN 03 Batu? 

3. Media  sebagai bahan ajar berbasis lingkungan apa saja yang belum 

dimanfaatkan tetapi berpotensi digunakan dalam pembelajaran materi 

klasifikasi makhluk hidup di kelas VII SMPN 03 Batu?   

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui media apa saja yang berperan sebagai bahan ajar berbasis 

lingkungan yang digunakan dalam pembelajaran materi klasifikasi makhluk 

hidup di kelas VII SMPN 03 Batu. 

2. Untuk mengetahui kualitas media yang digunakan dalam pembelajaran  pada 

materi klasifikasi makhluk hidup kelas di VII SMPN 03 Batu. 

3. Untuk mengetahui media sebagai bahan ajar berbasis lingkungan apa saja yang 

belum dimanfaatkan tetapi berpotensi digunakan dalam pembelajaran materi 

klasifikasi makhluk hidup di kelas VII SMPN 03 Batu? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

kualitas dan macam-macam media yang berperan sebagai bahan ajar berbasis 

lingkungan pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas VII semester I  di SMP 

Negeri  03 Batu. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai penerapan 

media, pemilihan media yang sesuai, dan keterampilan dalam  menggunakan 

media pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi guru dalam pemilihan dan 

penggunaan media pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran tercapai.  

3. Bagi Sekolah 

Bagi Sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan untuk 

lebih memperhatikan dan memaksimalkan media yang digunakan dalam 

pembelajaran agar didapatkan proses maupun hasil pembelajaran yang 

maksimal. 

1.5 Batasan Penelitian  

Agar penelitian ini terarah dan tidak menimbulkan kerancuan yang 

dikarenakan luasnya pembahasan juga keterbatasan  penelitian, kemampuan dan 

pengetahuan, untuk itu peneliti bermaksud membatasi masalah ini  pada: 
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1. Subjek dalam penelitian ini adalah guru IPA kelas VII A SMPN 03 Batu.

2. Batasan pengamatan di halaman SMPN 03 Batu.

3. Batasan pengamatan pada media sebagai bahan ajar yang bersumber dari

lingkungan sekitar SMPN 03 Batu.

4. Batasan penelitian mencakup kualitas media yakni isi, instruksional, dan teknis

dalam pembelajaran pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas VII di SMPN

03 Batu.

1.6 Definisi Istilah 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak terjadi kekeliriun dalam 

pengertian dan penafsiran terhadap judul penelitian, maka perlu dijelaskan 

beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut. Berikut adalah definisi 

istilah dalam penelitian: 

1. Identifikasi media yang bersumber dari lingkungan adalah meneliti dan

menelaah media pembelajaran berupa benda-benda sederhana yang dapat

dibawah ke ruang kelas contohnya batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang,

peralatan rumah tangga, dan hasil kerajinan (Rusmiasih, 2015)

2. Kualitas media sebagai bahan ajar adalah mutu dari bahan pembelajaran yang

digunakan oleh guru dalam memberi informasi atau pesan kepada peserta

didik, yang meliputi kualitas isi, instruksional, dan teknis (Qomariah, 2016)

3. Media pembelajaran berbasis lingkungan ialah suatu proses pembelajaran yang

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik

termotivasi, aktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab untuk

dirinya dan tetap menjaga kelestarian lingkungannya (Baharun, 2016)


