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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup 

kompleks beserta faktor yang ikut mempengaruhinya. Perkembangan ilmu dan 

teknologi  juga berpengaruh terhadap proses pendidikan dan pegajaran. Guru 

dituntut agar mampu memilih dan mempergunakan media pembelajaran dan 

sumber belajar lainnya dalam proses belajar dan mengajar (Asnawir & Usman, 

2002).  

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu melalui 

pengembangan sumber belajar. Media cetak merupakan salah satu sumber belajar 

yang dapat digunakan sebagai alternatif belajar mandiri bagi siswa. Sumber 

belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengungkapkan 

suatu pengalaman belajar (Suhardi, 2012). 

Media pembelajaran dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri 

siswa yang membantu siswa dalam belajar, baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Media pembelajaran sebagai sumber belajar  yang tersedia sangat 

membantu dalam upaya mencapai keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 

Menurut Setiwan (2008) dalam jurnal Imtihana et al. (2014), menyatakan bahwa 

proses pembelajaran biologi yang dilakukan guru hendaknya memungkinkan 

terjadinya pengembangan pemahaman konsep, sikap, dan meningkatkan minat 

siswa terhadap pelajaran biologi. Siswa dapat menggali pengetahuan dan 

pengalaman sendiri sehingga peran guru dalam pembelajaran hanya sebagai 

pemandu dan fasilitator. Disinilah peran utama guru dituntut mempunyai 
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pemikiran dalam memilih dan mengembangkan sumber belajar dan media 

pembelajaran yang ada sehingga sumber belajar  lainnya dapat dimanfaatkan 

dengan baik dan benar (Asnawir & Usman, 2002). 

Media pembelajaran sebagai sumber belajar mandiri kini masih kurang 

bervariasi dan inovasi yang kurang mampu untuk menarik perhatian bagi siswa. 

Proses pembelajaran masih dilakukan dengan menggunakan guru sebagai sumber 

belajar utama, yang masih terjadi di salah satu sekolah di kabupaten Pasuruan 

yaitu SMA Ma’arif Sukorejo. Peneliti melakukan penelitian di SMA Ma’arif 

Sukorejo karena ditinjau dari keterkaitan lingkungan sekolah dengan tanaman 

TOGA (Tanaman Obat Keluarga) yang mencangkup kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif, dimana melibatkan semua warga sekolah untuk ikut serta dalam 

pengelolahan lingkungan termasuk dalam merawat, menanam serta pemanfaatan 

TOGA di lingkungan sekolah, selain itu juga ditinjau dari kelengkapan dan 

keaadaan sarana dan prasarana di sekolah, kelengkapan media sebagai salah satu 

sumber belajar, pengalaman mengajar guru dan ketetapan kurikulum. 

SMA Ma’arif Sukorejo telah menerapkan kurikulum 2013. Implementasi 

kurikulum 2013 dituntut untuk menunjang keefektifan pembelajaran. Efektifitas 

pembelajaran dapat tercapai jika pengalaman belajar siswa yang hendak dicapai 

oleh guru didukung oleh media dan sumber belajar yang memadai dan relevan 

dengan pengalaman belajar tersebut (Putra, 2013). 

Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas X SMA di SMA Ma’arif 

Sukorejo, siswa masih mengalami kesulitan dalam belajar di dalam kelas. Selain 

pembelajaran biologi masih terpusat pada guru, kondisi kelas juga masih kurang 

kondusif dan proses pembelajaran biologi yang masih menggunakan metode 
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ceramah dan diskusi, akibatnya siswa merasa jenuh dan suasana kelas cenderung 

pasif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa menurun, 

diantaranya kurang adanya persiapan mengikuti proses belajar mengajar, 

kurangnya minat dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, serta 

kurangnya sarana dan prasarana sebagai alat dan bahan penunjang dalam proses 

belajar mengajar (Yulianto et al., 2013). 

Menurut siswa kelas X SMA Ma’arif Sukorejo bahwa materi biologi 

cukup sulit untuk dipahami dan sangat membosankan apabila materi yang dibaca 

sangat banyak, yang mengakibatkan minat baca siswa kelas X masih rendah. 

Sumber belajar yang tersedia masih belum banyak dan kurang bervariasi sehingga 

pemahaman konsep dan partisipasi siswa masih kurang,  oleh karena itu siswa 

menginginkan sumber belajar yang menarik dengan materi yang ringkas dan 

mudah dipahami yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar mandiri. Menurut 

Kasrina et al. (2012) dalam jurnal Imtihana et al. (2014), menyatakan bahwa 

pemanfaatan sumber belajar akan dapat  membantu dan memberikan kesempatan 

siswa, berpartisipasi memberikan pengalaman belajar yang konkret, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai dan dapat membangkitkan motivasi dan minat 

belajar siswa.  

Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan media pembelajaran 

sebagai sumber belajar mandiri biologi dengan penyampaian materi yang ringkas 

dan jelas sehingga dapat membantu siswa untuk memahami dan menguasai 

pembelajaran biologi lebih mendalam. Salah satu sumber belajar yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa yaitu buku saku. Buku saku 

merupakan buku yang berukuran kecil, praktis karena dapat dibawa kemana saja 



4 

 

yang didalamnya berisi informasi berupa materi maupun informasi lainnya 

(Eliana, D. & Solikhah, 2012). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), buku saku adalah buku 

berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku dan mudah dibawa 

kemana-mana. Buku saku juga bisa diartikan buku dengan ukurannya yang kecil, 

ringan, dan bisa disimpan di saku, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana, 

dan kapan saja bisa dibaca (Setyono et al. 2013).  

Buku saku dicetak dengan ukuran yang kecil agar lebih efisien, praktis dan 

mudah dalam menggunakannya, sehingga siswa yang sedang belajar bisa 

memahami dengan mudah apa yang disampaikan dan akan lebih menarik jika 

buku saku tersebut disertai dengan gambar. Selain itu buku saku yang berisikan 

tentang informasi-informasi penting disertai gambar ilustrasi memudahkan siswa  

menggunakan dalam proses pembelajaran.  

Buku saku menjadi media pendamping untuk kegiatan pembelajaran dan 

diharapkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Komponen desain buku 

saku memiliki kelebihan karena berpusat pada siswa, sesuai dengan mata 

pelajaran serta mampu merangsang kedalaman berpikir siswa. Buku saku 

memiliki ciri-ciri diantara menggunakan kalimat yang sederhana, diringkas 

dengan desain yang menarik dan mudah dibawa (Hapsari, 2013).  

Informasi dari guru biologi SMA Ma’arif Sukorejo menyatakan bahwa 

belum adanya pengembangan produk buku saku sebagai media pembelajaran 

untuk sumber belajar mandiri siswa. Oleh karena itu, peneliti akan 

mengembangkan media pembelajaran buku saku di SMA Ma’arif Sukorejo. 

Keterkaitan sumber belajar dan  media belajar turut menentukan kekuatan 
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motivasi belajar siswa (Mudjiman, 2008). Sumber belajar yang berkualitas sangat 

bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap siswa mengenai 

materi yang akan dipelajari sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran (Nur, 2012). 

Salah satu materi biologi pada kelas X SMA adalah materi 

Keanekaragaman Hayati. Materi Keanekargaman Hayati pada kelas X SMA 

mempelajari salah satunya tentang Keanekaragaman Hayati Indonesia yang 

meliputi Keanekaragaman Flora dan Fauna, yang dimanfaatkan di bidang 

ekonomi, ekologi, dan ilmu pengetahuan yang perlu dilakukan sebagai salah satu 

pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Pemanfaatan dan fungsi keanekaragaman hayati Indonesia perlu 

dilakukan sesuai dengan kompetensi dasar  (KD) kurikulum 2013. 

Berdasarkan beberapa buku yang sudah peneliti baca salah satunya yaitu 

buku Biologi kelas X kurikulum 2013 karya Endah Sulistyowati,dkk. pada materi 

keanekaragaman hayati tidak membahas lebih dalam tentang manfaat dari 

keanekaragaman hayati Indonesia salah satunya di bidang ekonomi, dimana dalam 

bidang ekonomi tersebut salah satunya adalah tumbuhan yang dapat dijadikan 

sebagai obat-obatan. Tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan salah 

satunya yaitu dengan upaya pemanfaatan dan fungsi TOGA yang merupakan 

singkatan dari tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman 

hasil budidaya yang berkhasiat sebagai obat (Tukimin, 2004). Bagian tanaman 

obat yang bermanfaat sebagai obat umumnya terdapat pada bagian daun, batang, 

dan akar. Namun pada bagian biji, buah bahkan rimpang atau umbi juga dapat 

bermanfaat sebagai obat  (Santoso,  2008). Suatu tanaman bisa disebut sebagai 
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tanaman obat apabila sebagian tanaman, seluruh tanaman atau eksudat tanaman 

tersebut dapat digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan (Ridwan, 

2007). 

Tanaman obat keluarga pada hakekatnya sebidang tanah baik di halaman 

rumah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman 

yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan 

obat-obatan, dan selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat (Tukimin, 

2004).  Istilah taman obat keluarga lebih mengacu kepada penataan pekarangan. 

Jadi, tidak berarti tanaman yang ditanam melulu tanaman hias yang berkhasiat 

obat (Muhlisah, 2006).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya penelitian 

pengembangan pada materi keanekaragaman hayati. Penelitian dan 

pengembangan tersebut yaitu melalui produk “Pengembangan Buku Saku TOGA 

Bergambar untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Keanekaragaman Hayati 

Pada Siswa Kelas X SMA”.    

Desain yang menarik, materi disajikan dengan jelas dan ringkas disertai 

gambar sehingga dapat membantu siswa dalam memahami dan mengenal macam-

macam TOGA di lingkungkan rumah. Buku saku memiliki kelebihan, diantaranya 

diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi siswa serta meningkatkan kualitas 

dan motivasi siswa dalam belajar biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan  

masalahnya adalah : 

1. Bagaimana langkah pengembangan buku saku TOGA bergambar untuk 

meningkatkan pemahaman materi keanekaragaman hayati pada siswa kelas X 

SMA ?  

2. Bagaimana efektivitas  buku saku TOGA bergambar untuk meningkatkan 

pemahaman materi keanekaragaman hayati pada siswa kelas X SMA ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Dari uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian adalah: 

1. Mengembangkan buku saku TOGA bergambar untuk meningkatkan 

pemahaman  materi keanekaragaman hayati pada siswa kelas X SMA. 

2. Menganalisis efektivitas  buku saku TOGA bergambar untuk meningkatkan 

pemahaman materi keanekaragaman hayati pada siswa kelas X SMA. 

 

1.4  Manfaat penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan untuk berbagai pihak, antara lain :  

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan 

dalam pembuatan sumber belajar berupa buku saku, serta sebagai alternatif 

untuk mempersiapkan diri sebagai calon guru di masa yang akan datang. 
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2. Bagi guru mata pelajaran biologi sebagai masukan dalam upaya pemanfaatan 

buku saku sebagai media pembelajaran untuk sumber belajar mandiri siswa 

kelas X SMA. 

3. Bagi siswa dapat memanfaatkan buku saku sebagai media pembelajaran 

untuk sumber belajar mandiri siswa, sehingga dapat meningkatkan minat 

belajar dan menambah wawasan pada materi Keanekaragaman Hayati. 

4. Bagi sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

 

1.5 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

1. Produk buku saku yang dikembangkan memuat beberapa pokok bahasan 

tertentu tentang TOGA pada materi keanekaragaman hayati kelas X SMA. 

2. Buku saku TOGA bergambar dilengkapi dengan nama  dan gambar/foto 

spesies TOGA secara morfologi yang jelas dan menarik sehingga dapat 

meningkatkan minat belajar. 

3. Buku saku TOGA bergambar yang akan dikembangkan sebagai media 

pembelajaran dalam bentuk media cetak, memiliki ukuran A6 berisi materi 

atau penjelasan singkat dan gambar-gambar TOGA yang bertujuan 

memudahkan pembaca dalam memahami isi bacaan dengan font Times New 

Roman ukuran 10pt. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

1. Asumsi Pengembangan 

a. Meningkatkan ketertarikan dan motivasi belajar bagi siswa kelas X SMA 

terhadap buku saku TOGA bergambar yang disusun sebagai salah satu media 

pembelajaran untuk sumber belajar mandiri siswa. 
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b. Pihak reviewer (penilai) memiliki pemahaman yang baik tentang kriteria 

kelayakan media cetak yaitu buku saku TOGA bergambar pada materi 

keanekaragaman hayati sebagai sumber belajar mandiri siswa kelas X SMA 

sesuai dengan masing-masing aspek yang dinilai. 

c. Guru dan siswa dapat menggunakan produk dari pengembangan media 

pembelajaran buku saku TOGA bergambar untuk sumber belajar mandiri. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

a. Penilaian kualitas produk dilakukan oleh reviewer (penilai). 

b. Uji penggunaan buku saku TOGA bergambar untuk meningkatkan 

pemahaman materi keanekaragaman hayati pada siswa kelas X SMA ini 

dilakukan oleh siswa kelas X SMA secara uji coba terbatas. 

c. Pengembangan buku saku TOGA bergambar ini dibatasi pada sub materi 

Keanekaragaman Hayati Indonesia. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam 

saku dan mudah dibawa kemana-mana (KBBI, 2008). Buku saku juga bisa 

diartikan buku dengan ukurannya yang kecil, ringan, dan bisa disimpan di 

saku, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana, dan kapan saja bisa 

dibaca (Setyono et al. 2013).  

2. Cara menilai buku yang memenuhi kriteria layak pakai diperlukan instrumen 

penilaian yang baku, valid dan reliabel. Validitas yang sesuai dengan 

instrumen penilaian buku adalah validitas isi (content related validity), yaitu 

jenis validitas yang kriterianya merujuk kepada isi komponen yang 

seharusnya ada di dalam sebuah buku (Muljono, 2015). 
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3. Tanaman obat keluarga (TOGA) adalah tanaman hasil budidaya yang 

berkhasiat sebagai obat (Tukiman. 2004). Suatu tanaman bisa disebut sebagai 

tanaman obat apabila sebagian tanaman, seluruh tanaman atau eksudat 

tanaman tersebut dapat digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-

obatan (Ridwan, 2007). Taman obat keluarga pada hakekatnya sebidang tanah 

baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk 

membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka 

memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan, dan selanjutnya dapat 

disalurkan kepada masyarakat (Poerwadarminta, 2002). 

4. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam proses dan tujuan 

pembelajaran (Sadiman, dkk., 1996). 

5. Sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mengungkapkan suatu pengalaman belajar seseorang (Suhardi, 2012). 

6. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 


