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ABSTRAK 

 

 

 

Proses berpikir peserta didik untuk memperoleh pengetahuan berlangsung 

sepanjang hayat. Sehingga apabila dalam pembelajaran di kelas, pengetahuan 

peserta didik masih tergolong rendah, guru seharusnya melakukan tindakan untuk 

meningkatan pengetahuan peserta didik. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif dan inovatif 

seperti pendekatan Contektual Teaching Learning (CTL). Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendekatan CTL pada mata 

pelajaran biologi berbantukan media youtube terhadap hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas VIII SMPN 34 Bandar Lampung. Metode penelitian 

eksperimen dengan postest only control group design. Populasi penelitian yaitu 

seluruh peserta didik kelas VIII dengan sampel penelitian yaitu 35 peserta didik 

kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan 34 peserta didik kelas VIII B sebagai 

kelas kontrol. Instrumen penelitian berupa tes multiple choice dengan indikator 

C1-C4. Data dianalisis menggunakan uji independent sample t-test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kognitif di kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu 80,34>74,71. Hasil uji independent 

sample t-test menunjukkan p-value 0,01<0,05. Artinya terdapat pengaruh 

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) pada mata pelajaran biologi 

berbantukan media youtube terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas VIII 

SMP N 34 Bandar Lampung. 

Kata Kunci: Contextual Teaching Learning, Hasil Belajar, Youtube 
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MOTTO 

 
 
 
 
 
 

 

                               

         

 
 
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jika seseorang yang fasik kepadamu 

membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak 

mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali 

perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujarat:6)
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Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: CV. 

Penerbit Diponegoro, 2014). 
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A. Penjelasan Judul 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pembuatan proposal skripsi ini, penulis menegtengahkan sebuah judul yang 

menurut penulis sendiri ini merupakan suatu usaha sehingga terjadinya kegiatan 

penulisan, adapun judul proposal skripsi ini yaitu:” Pengaruh Pendekatan 

Contekxual Teaching Learning (CTL) pada materi Pelajaran Biologi berbentukan 

media Youtobe Terhadap hasil belajar peserta didik kelas VIII SMPN 34 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021”. Agar lebih mudah dipahami akan maksud 

proposal judul di atas, maka disini penulis akan memaparkan arti dan maksud 

judul tersebut. 

1. Pengaruh 
 

Pengaruh merupakantindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah 

keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha 

mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah 

diputuskan sebelumnya.
2
 

2. Pendekatan 

 

Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan 

berdasarkan teori tertentu
3
 Oleh karena itu banyak pandangan yang 

menyatakan bahwa pendekatan sama artinya dengan metode. Pendekatan 

 

2
Wahab, 2008 Teori implementasi kebijakan Jakarta, Renika Cipta, h 65 

3
 Hamruni, Strategi Pembelajaran ( Yogyakarta: Insan Madani, 2012), h. 6. 
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ilmiah berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatarbelakangi 

perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. 

Pendekatan pembelajaran ilmiah (scientific teaching) merupakan bagian dari 

pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang 

melandasi penerapan metode ilmiah. 

Pengertian penggunaan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran tidak 

hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi peserta didik 

dalam melakukan observasi atau eksperimen, namun bagaimana 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan berpikir sehingga dapat 

mendukung aktifitas kreatif dalam berinovasi atau berkarya. Menurut 

majalah forum kebijakan ilmiah yang terbit di Amerika pada tahun 2004 

sebagimana dikutipWikipedia menyatakan bahwa pembelajaran ilmiah 

mencakup strategi pembelajaran peserta didik aktif yang mengintegrasikan 

peserta didik dalam proses berpikir dan penggunaan metode yang teruji 

secara ilmiah sehingga dapat membedakan kemampuan peserta didik yang 

bervariasi. Penerapan metode ilmiah membantu guru mengidentifikasi 

perbedaan kemampuan peserta didik. 

3. Contextual Teaching and Learning (Ctl) 
 

Kontekstual atau yang sering disebut dengan CTL (Contextual 

Teaching and Learning) merupakan konsep belajar yang membantu guru 

dalam proses pembelajaran dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

keadaan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk 



3 
 

 

 

 

menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat.
4
 

Pendekatan kontekstual lebih dimaksudkan suatu kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih mengedepankan 

idealitas pendidikan sehingga benar-benar menghasilkan kualitas 

pembelajaran yang efektif dan efisien.
5
 

4. Pembelajaran Biologi 
 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru secara 

terprogram dalam disain instruksional yang menciptakan proses interaksi 

antara sesama peserta didik, guru dengan peserta didik dan dengan sumber 

belajar. Pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan secara terus- 

menerus dalam perilaku dan pemikiran peserta didik pada suatu lingkungan 

belajar. Sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan belajar 

mengajar. 

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke 

arah lebih baik. Selama proses pembelajaran, tugas guru yang paling utama 

adalah mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya 

perubahan perilaku bagi peserta didik
6
 

 

 

 

 
 

4
 Mulyono, Strategi Pembelajaran; Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 41. 
5
 Saekhan Muchith, Pembelajaran Kontekstual, (Semarang: RaSAIL Mdia Group, 2008), h. 

2 
6
 E.Mulyasa 2014 , Strategi Pembelajaran, Jakarta Rinrka Cipta, h, 16 
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Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat tubuh 

manusia serta mempelajari sekitar lingkungan. Serta memiliki kekhasan 

dalam mengembangkan berfikir logis melalui klasifikasi. Seorang guru 

biologi perlu memotivasi peserta didiknya agar senang belajar biologi, 

memberi penguatan dan memperlihatkan bahwa belajar biologi yang baik 

bukan dengan cara menghafal. Berikut merupakan ciri-ciri sains antara lain : 

a) Obyek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. 
 

b) Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman 

nyata). 

c) Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. 

 

d) Menggunakan cara berfikir logis, yang bersifat deduktif artinya 

berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum 

menjadi ketentuan khusus. 

e) Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum, dimanapun 

diberlakukan.
7
 

5. Media Youtube 

 

Perkembangan komunikasi akhir-akhir ini, terutama secara teknologi 

tidak pernah ada satu garis perkembangan yang tunggal. Kendati label-label 

imbuhan seperti “Era Digital” mungkin ada gunanya dan membuka pikiran 

kita terhadap fenomena masa lampau dan masa kini. Ciri utamanya adalah 

“kompleksitas” 

 

 

 
 

7
 Nuryani, Y. R., Strategi Belajar Mengajar Biologi (Bandung : UPI, 2003), h. 14-15 
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Cipta, 1999), h. 38 

 

 

 

 

Youtube merupakan salah satu (bahkan bisa dikatakan yang terbesar) 

website yang meberikan kemudahan pengguna internet untuk meng-upload 

dan menonton video yang kita miliki. Tetapi masalahnya, secara default 

video di youtube tidak bisa di-download kecuali pemilik dari video tersebut 

memberikan link download dari video
8
 

6. Hasil Belajar 
 

Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan 

diuraikan terlebih dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari dua 

kata „hasil‟ dan „belajar‟. Dalam KBBI hasil memiliki beberapa arti: 1) 

Sesuatu yang diadakan oleh usaha, 2) pendapatan; perolehan; buah. 

Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman
9
. 

Secara umum Abdurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar.menurutnya juga anak-anak yang berhasil dalam belajar ialah 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional
10

 

Adapun   yang   dimaksud   dengan   belajar   Menurut   Usman   adalah 
 

“Perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 
 

 

 

 

 

 

 

 
8
 http://fungsi-dan-manfaat-youtube.com/ (diunduh 11 Desember 2020) 

9
 Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, Ed. 3, cet. 4, 2007), h. 408 & 121. 
10

 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka 

http://fungsi-dan-manfaat-youtube.com/
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(Bandung: Permana, 2006), h. 65 

 

 

 

 

satu individu dengan individu lainnya dan antara individu dengan 

lingkungan
11

 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah 

proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku 

baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik 

sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil belajar merupakan salah 

satu indikator dari proses belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku 

uyang diperoleh peserta didik setelah mengalami aktivitas belajar. Salah 

satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah 

dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. 

7. Peserta didik 
 

Pengertian peserta didik atau peserta didik menurut ketentuan umum 

undangundang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu.
12

 Dengan demikian peserta didik adalah orang yang 

mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan 

harapan masa depan. 

Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen 

masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses 

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan 

11
 Muhammad Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 5. 
12

 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, 
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tujuan pendidikan Nasional. Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah 

sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di 

artikan " seseorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar 

seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, 

mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri".
13

Sedangkan Hasbullah 

berpendapat bahwa peserta didik sebagai peserta didik merupakan salah satu 

input yang ikut menentukan keberhasilanproses pendidikan.
14

 Tanpa adanya 

peserta didik , sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya 

ialah karena peserta didik yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, 

guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik 

B. Alasan Memilih Judul 

 

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka alas an memilih judul dalam 

penelitian ini adalah sebagai  berikut: 

1. Terlaksanannya proses pembelajaran dimasa pandemic melalui media 
 

youtube. 

 

2. Kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran 

melalui media youtobe 

3. Masih belum maksimalnya penerapan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) berbentuk media youtube dalam 

kegiatan pembelajran Biologi di sekolah pada materi struktur dan 

fungsi tumbuhan 

 
 

13
 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 205. 
14

 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 121 
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C. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan 

tertentu. Manusia dalam pendidikan menempati posisi yang sentral. Pendidikan 

diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan peserta didik yang menjadi 

landasan penting bagi upaya untuk memelihara persatuan bangsa. 

Meningkatkan kualitas pendidikan ialah sebuah yang harus dilakukan 

dengan ketat saat mengangkat kualitas sumber daya manusia supaya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Bahkan dalam Islam pentingnya memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan 

menjadi kewajiban bagi setiap manusia, hal tersebut ditegaskan dalam surat Al- 

Mujadalah ayat 11, 

 
 

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

"Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis", maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 

akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Maha teliti apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mujadallah: 11)
15

 

 

 

 
15

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Transliterasi Per Kata dan Terjemahanya Per Kata, 

(Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016), h. 543 
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Berpedoman pada ayat di atas hal tersebut sejalan dengan tafsir bahwa, 

diantara peradaban duduk dalam majelis (persidangan), kita harus melapangkan 

tempat duduk untuk tamu-tamu yang baru datang, artinya hendaklah setengah 

mereka melapangkan tempat duduk untuk teman-temanya, supaya sama-sama 

dapat bersidang di tempat itu.
16

 Allah meninggikan derajat orang-orang yang 

beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebenarnya orang-orang 

yang berilmu itu tinggi benar derajatanya, bukan saja di kampung akhirat, 

melainkan juga di atas dunia ini, sebagaimana kita lihat dengan mata kita sendiri. 

Yang dimaksud dengan ilmu itu, bukan saja ilmu yang bersangkutan dengan 

ibadat, bahkan semua ilmu pengetahuan yang berfaedah, untuk kemuslihatan 

dunia dan akhirat. 

Membahas mengenai tujuan pendidikan nasional, adapun tujuan pendidikan 

nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 3, 

tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab
17 

Revolusi industri keempat telah menjadi topik utama di seluruh dunia yang 

mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui internet. Tidak 

terkecuali Indonesia, pemerintah menghimbau banga Indonesia melek teknologi  

 

 

 
16

 Muhammad Yunus, Tafsir Qur‟an Karim, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2015), h.813 
17

 Afnil Guza, Undang-Undang, SISDIKNAS (UU RI Nomor 20 Tahun 2003) dan 

UndangUndang GURU dan DOSEN (UU RI Nomor 14 Tahun 2005), (Jakarta: Asa Mandiri, 2015, 

h. 4 
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dalam segala aspek, terutama pada aspek pendidikan. Revolusi industry 

keempatmemebrikan kebebasan masyarakat untuk dapat mengakses informasi 

tanpa sekat ruang dan waktu. Pendidikan memegang pernana penting dalam 

perkembangan teknologi yang begitu pesat.
18 

 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah lemahnya 

proses pembelajaran. Peserta didik dalam proses pembelajaran, kurang didorong 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas 

diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk menghafal, mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi untuk 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.
19 

proses pembelajaran 

demikian dinilai kurang efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dimana 

keberhasilan proses pembelajaran bergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.
20 

Terlebih lagi dengan adanya 

pandemi seperti yang terjadi pada saat ini maka tujuan pembelajaran yang 

diinginkan akan sangat sulit untuk tercapai.  

Proses pembelajaran di masa pandemi Covid 19 dilakukan dirumah dengan 

memanfaatkan kemajuan tekonologi yaitu secara daring, proses pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan media zoom dengan berbantu media youtube, 

sehingga peserta didik dituntut untuk dapat mengakses youtube pada setiap 

kegaitan pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media youtube yang 

dilakukan oleh pihak sekolah merupakan jalan satu satunya yang harus diterapkan.  

 

 

18 
Chairul Anwar, dkk. Efektifitas Pendidikan Agama Islam Di Perguruan tinggi: 

Pengat\ruhnya terhadap karakter Mahasiswa di era industry 4.0. Jurnal keguruan dan ilmu 

tarbiyah. Vol 3 (1). (2018), h. 84. 

19
 M. Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Teras,2012), 

h.36 
20

 Catharina Tri Anni, Psikologi Belajar, (Semarang : UPT MKK Unnes, 2006), h. 18
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Namun penggunaan media youtube dalam proses pembelajaran di masa covid 19 

banyak menemukan kendala, seperti kurangnya siswa yang memiliki alat/media 

untuk mengakses youtube atau terkendala karena jaringan yang kurang stabil. 

Pembelajaran dengan menggunakan media youtube juga akan mengurangi daya 

kreatif siswa dalam belajar hal tersebut dikarenakan pembelajaran yang dilakukan 

dengan media youtube hanya didominasi oleh aktivitas guru sehingga interaksi 

antara guru dengan peserta didik sangat terbatas sehingga kreatifitas peserta 

didikpun tidak dapat berkembang. 

Salah satu sekolah yang menggunakan media youtube dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu SMP Negeri 34 Bandar Lampung.  Pada proses pembelajaran 

materi struktur dan fungsi tumbuhan, guru hanya membacakan teks buku 

pelajaran yang divideokan sehingga dalam proses pembelajaran tersebut peserta 

didik hanya menonton dan mendengarkan video    yang dibuat oleh guru 

selanjutnya guru memberikan tugas yang sudah terdapat pada buku paket. Hal 

tersebut tentu saja mempersulit siswa dalam memahami konsep-konsep dari 

materi yang telah disampaikan.  

Proses pembelajaran yang cenderung didominasi oleh guru menyebabkan 

hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) genap tahun pelajaran 2020/2021, 

diperoleh data hasil belajar rata-rata peserta didik kelas VIII di bawah KKM yaitu 

70 dengan KKM. Faktor penyebab yang lain peserta didik belum biasa 

menyelesaikan suatu permasalahan yang didahului dengan kegiatan pembelajaran. 

Jika prinsip penyelesaian masalah ini diterapkan dalam pembelajaran, maka 

peserta didik dapat terlatih dan membiasakan diri berpikir kritis secara mandiri. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggnakan media youtube merupakan 

sebuah trobosan yang dapat dilakukan di masa pandemic seperti sekarang ini. 

Namun penggunaan media youtube  harus didukung dengan kreativitas guru 

dalam menciptakan  pembelajran yang tidak hanya sekedar terfokus pada kegiatan 

guru namun interaksi antara guru dan siswa juga sangat penting  untuk dapat 
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menggali kemampuan dan keterampilan dalam mencari, mengolah, dan menilai 

berbagai informasi secara kritis untuk mencapai keberhasilan dalam proses 

pembelajaran.  

Munculnya pendekatan kontekstual atau yang sering disebut dengan CTL 

(Contextual Teaching and Learning) dilatar belakangi oleh rendahnya mutu hasil 

pembelajaran yang ditandai dengan ketidak mampuan sebagian besar peserta didik untuk 

memanfaatkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka dapatkan di 

kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, perlu mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan dunia nyata peserta didik, di antaranya melalui penerapan CTL 

(Contextual Teaching and Learning).
21

 

Dengan menggunakan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) berbentuk media youtube guru diharapkan tidak hanya menyampaikan 

materi yang berupa hafalan tetapi juga bagaimana mengatur lingkungan dan 

strategi pembelajaran yang menjadikan peserta didik termotivasi untuk belajar. 

Lingkungan belajar yang kondusif mampu menunjang keberhasilan pembelajaran 

secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan proses belajar yang tenang dan 

menyenangkan karena proses pembelajarannya dilakukan secara alamiah, selain 

itu peserta didik dapat mempraktikkan secara langsung berbagai materi yang telah 

dipelajarinya.
22

 

Pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning berbentuk 

media youtube melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran aktif yang 

berpusat kepada peserta didik, sehingga mampu mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah secara individual maupun kelompok. Harapannya adalah agar 

peserta didik memiliki pengalaman sebagaimana nantinya mereka menghadapi 

kehidupan profesionalnya. 

 

 

21
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual; Konsep dan Aplikasinya, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2011), h. 1. 
22

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2007), h. 255 
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Hasil penelitian awal menunjukan masih adanya hasil belajar peserta didik 

yang mendapat nilai dibawah standar ketuntasaan belajar peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 34 Bandar Lampung. Proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning berbentuk media youtube 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Biologi peserta didik dengan 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning berbentuk media 

youtube peserta didik dituntun untuk secara aktif memanfaatkan pendekatan 

pembelajaran yang diarahkan untuk peningkatan hasil belajar peserta didik, 

kenyataan yang terjadi di SMP Negeri 34 Bandar Lampung masih adanya peserta 

didik yang belum mencapai standar ketuntasaan belajar pada materi pelajaran 

Biologi. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 34 Bandar Lampung diperoleh data sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Hasil Ulangan Harian Peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 34 Bandar 

Lampung Pada Mata Pelajaran Biologi 
 

No Nilai Frekuensi Persentase% Kategori 

1 80-100 30 29,70 Tinggi 

2 65-79 54 48,60 Sedang 

3 00-64 15 13,50 Rendah 

Sumber: Data Primer SMP Negeri 34 Bandar Lampung 

 

 

Berdasarkan tabel di atas penguasaan materi biologi pada pokok bahasan 

struktur dan fungsi tumbuhan yang dimiliki peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

34 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 yang mendapat nilai tinggai ada 

30 peserta didik dengan persentase 29,70%, yang mendapat nilai sedang 

sebanyak 54 peserta didik dengan persentase 48,60%, dan untuk peserta didik 

yang mendapat nilai dibawah 65 sebanyak 15 peserta didik dengan 

persentase 13,50% dari jumlah peserta didik 114 peserta didik, jadi berdasarkan 

standar ketuntasan pada materi pelajaran Biologi pada pokok bahasan struktur
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dan yang mendapat nilai dibawah 65 sebanyak 15 peserta didik dengan persentase 

13,50% dari jumlah peserta didik 114 peserta didik, jadi berdasarkan standar 

ketuntasan pada materi pelajaran Biologi pada pokok bahasan struktur dan 

fungsi tumbuhan adalah 6,5. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih 

banyak peserta didik yang mendapat nilai dibawah KKM. Untuk mengatasi 

hal tersebut penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning berbentuk 

media youtube merupakan salah satu solusi didalam meningkatkan hasil belajar 

Biologi 

Berdasarkan pemikiran di atas maka peneliti tertarik untuk melihat pengaruh 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi biologi 

berbentuk media youtube terhadap hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 34 Bandar Lampung dengan melihat hasil belajar Biologi dengan 

menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) berbentuk 

media youtube. Karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul " 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi biologi berbentuk media 

youtube terhadap hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 34 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

D.  Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Pada masa pandemic Covid 19 kegiatan pembelajaran dilakukan 

secara daring oleh guru, menyebabkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kurang efektif. 

2. Penggunaan media youtube dalam proses pembelajaran di masa covid 19 

banyak menemukan kendala. 

3. Dalam pembelajaran dengan menggunakan youtube yang dilakukan belum 

berfariasi dikarenakan guru hanya membacakan teks buku pelajaran yang  
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divideokan sehingga dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik 

hanya menonton dan mendengarkan video yang dibuat oleh guru dalam 

proses pembelajaran biologi. 

4. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih didominasi oleh guru.  

5. Rendahnya hasil belajar yang dimiliki siswa kelas VIII SMP N 34 

Bandar Lampung. 

6. Siswa belum dibiasakan dengan aktivitas belajar pemecahan masalah, 

dan pembelajaran masih seputar dan pemahaman konsep 

 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di paparkan diatas, maka 

penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu meliputi:  

1. Penelitian ini difokuskan pada pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dengan berbantuan media youtube pada materi 

pembelajaran Biologi. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi 

pembelajaran Biologi kelas VIII.  

 

F. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah : Apakah terdapat pengaruh pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada pelajaran Biologi berbentuk media youtube terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 34 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2020/2021? 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
 

1. Tujuan Penulisan 

 

Tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah Untuk mengetahuia apakah 

terdapat pengaruh pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
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pada pelajaran Biologi berbentuk media youtube terhadap Hasil Belajar 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 34 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2020/2021 

2. Manfaat Penulisan 
 

a) Secara akademis 

 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

lembaga-lembaga pendidikan terutama dalam membuat 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan. 

2) Menambah dan memperkaya keilmuan tentang pendekatan CTL 

(Contextual Teaching and Learning) berbentuk media youtube 

dalam dunia pendidikan. 

b) Secara praktis 

 

1) Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan, penelitian ini 

kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu sarana monitoring dan 

evaluasi untuk dapat membantu pengembangan kualitas 

pembelajaran, khususnya pembelajaran Biologi. 

2) Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk mengetahui lebih 

dalam tentang bagaimana penerapan pendekatan CTL (Contextual 

Teaching and Learning) berbentuk media youtube dalam 

pembelajaran Biologi. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

 

Dewi Andriani, 2013: “Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL)Terhadap Hasil Belajar Peserta didik Pada Materi 

Pecahan” Penelitian ini dilakukan karena adanya anggapan peserta didik bahwa 

matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit sehingga berpengaruh 

pada perolehan hasil belajar, salah satu faktor penyebabnya adalah keabstrakan 

objek matematika, pemahaman konsep matematika yang mereka peroleh 

merupakan sesuatu yang abstrak dan hasil belajar matematika yang diperoleh 

belum mencapai KKM. Oleh karena itu keabstrakan objek matematika perlu 

diupayakan agar dapat diwujudkan secara lebih konkret salah satunya yaitu 

dengan pembelajaran kontekstual. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar 

matematika pada materi pecahan di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kota Cirebon. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kel. Jagasatru 

Kec. Pekalipan Kota Cirebon. Populasi yang digunakan yaitu peserta didiksiswi 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kota Cirebon. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian populasi, karena jumlah 

populasi yang sedikit, sehingga pengambilan sampelnya seluruh jumlah populasi. 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Teknik pengumpulan datanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



20 
 

 

 

 

 

dengan cara tes dan angket. Data yang berhasil dikumpulkan selajutnya dianalisis 

secara kuantitatif dengan menggunakan program SPSS dan Microsoft excel 

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai t = 2,132 dengan derajat kebebasan 

44-2 = 42, α = 0,05 dan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) = 0,039 < 0,05. Dengan 

demikian Ha diterima dan Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan hasil belajar 

matematika antara peserta didik kelas V-1 yang belajar menggunakan metode 

CTL dan kelas V-2 yang menggunakan metode ceramah, hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan metode CTL lebih efektif dalam mengajarkan matematika 

tentang konsep pecahan dan persen. Dan ada pengaruh penggunaan pendekatan 

pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar matematika peserta didik, ini 

dibuktikan berdasarkan dengan nilai R = 0,830 berada antara 0,800-1,00 yang 

berarti pendekatan pembelajaran CTL sangat berpengaruh terhadap hasil 

matematika peserta didik yang pengaruhnya sebesar 69% dan yang sisanya 

sebesar 31% dipengaruhi oleh faktor lain 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan, terdapat pengaruh yang signifikan 

anatara penggunaan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas V pada materi 

pecahan di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kota Cirebon. 

Aghniyani Zakiah, S 810906001. 2008. Pengaruh Penerapan Pendekatan 

Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) Bermedia VCD 

dan LKS Terhadap Pencapaian Kompetensi Mata Pelajaran Sejarah Ditinjau dari 

Gaya Kognitif Peserta didik. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Sebelas 

Maret Surakarta 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Perbedaan pengaruh 

penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and 

learning) bermedia VCD dan LKS terhadap pencapaian kompetensi mata 

pelajaran sejarah; (2) Perbedaan pengaruh gaya kognitif peserta didik field 

independence dan field dependence terhadap pencapaian kompetensi mata 

pelajaran sejarah; (3) Interaksi pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and learning) bermedia dan gaya kognitif 

peserta didik terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran sejarah 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

eksperimen rancangan faktorial 2 x 2 dengan penyajian data secara deskriptif 

analisis. Populasi penelitian adalah peserta didik kelas XI di SMAN Gondangrejo 

dan SMAN Colomadu. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik 

cluster random sampling sejumlah 80 peserta didik terdiri dari 40 peserta didik 

kelompok eksperimen dan 40 peserta didik kelompok kontrol. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Teknik analisis data 

menggunakan analisis varians dua jalur dan sebelum dilakukan analisis, dilakukan 

uji validitas dengan korelasi Product Moment dan reliabilitas menggunakan Alpha 

Cronbach untuk instrumen angket sedangkan Kuder Richardson untuk instrumen 

tes serta mencari taraf kesukaran dan daya pembeda. Hasil uji coba penelitian 

menunjukkan bahwa semua variabel penelitian valid dan reliabel serta pada 

instrumen tes memiliki taraf kesukaran dan daya pembeda sebelum dilakukan uji 

hipotesis. 
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Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan: (1) Terdapat perbedaan 

pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual bermedia VCD dan 

LKS terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran sejarah. Hal ini dibuktikan 

dari harga F hitung = 22.523 > F tabel (a = 0,05) = 3.98, sehingga penerapan 

pendekatan pembelajaran kontekstual bermedia VCD terbukti memberikan 

pengaruh yang lebih baik daripada penerapan pendekatan pembelajaran 

kontekstual bermedia LKS dalam pencapaian kompetensi mata pelajaran sejarah; 

(2) Terdapat perbedaan pengaruh gaya kognitif field independence dan field 

dependence terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran sejarah. Hal ini 

dibuktikan dari harga F hitung = 31.650 > F tabel (a = 0,05) = 3.98, sehingga 

peserta didik yang memiliki gaya kognitif field independence terbukti 

memberikan pengaruh yang lebih baik daripada peserta didik yang memiliki gaya 

kognitif field dependence terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran sejarah; 

(3) Terdapat interaksi pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual 

bermedia dan gaya kognitif peserta didik terhadap pencapaian kompetensi mata 

pelajaran sejarah. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian diperoleh F hitung = 

12.242 > F tabel (a = 0,05) = 3.98. Adanya interaksi pengaruh penerapan 

pendekatan pembelajaran kontekstual bermedia dan gaya kognitif peserta didik 

terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran sejarah dilakukan dengan uji 

lanjut Tukey 

Temuan penelitian ini memperkuat teori pembelajaran kontekstual 

khususnya dengan menggunakan media pembelajaran. Penggunaan pendekatan 

pembelajaran kontekstual bermedia dapat membantu peserta didik dalam 
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mengaitkan materi yang diajarkan guru dengan situasi nyata yang diwujudkan 

dalam media pembelajan seperti media VCD dan media LKS yang berisi 

ringkasan materi untuk memperdalam dan mengembangkan materi pembelajaran. 

Dengan penerapan penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual bermedia 

guru diharapkan: (1) Merespon peserta didik untuk memperjelas materi 

pembelajaran yang disederhanakan melalui media pembelajaran; (2) Memiliki 

keterampilan yang terintegrasi secara tepat antara penguasaan materi 

pembelajaran dengan kehidupan keseharian peserta didik; (3) Menarik motivasi 

peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual 

bermedia yang sesuai dengan materi bahasan dan dihubungkan dengan peristiwa 

sehari-hari yang diamati peserta didik; (4) Mendorong peserta didik berpikir 

kreatif dan ilmiah sesuai dengan konteks kehidupan sehingga dapat menemukan 

konsep materi pembelajaran sejarah. 

Khasanah, Nur Ni‟matul. 2020.Pengembangan Media Pembelajaran 

Subtema Aku dan Cita-citaku melalui video Berbasis Pendekatan Kontekstual. 

Tesis. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pascasarjana Institut 

Agama Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing Dr. Rifqi Aulia Erlangga, 

M.Hum. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menguraikan kebutuhan pengembangan 

media video pada subtema Aku dan cita-citaku 2) Menggambarkan 

pengembangan media video pada pembelajaran tematik berbasis pendekatan 

kontekstual pada subtema Aku dan Citacitaku 3) Menelaah tingkat efektivitas 
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penggunaan pengembangan media video pada pembelajaran tematik berbasis 

pendekatan kontekstual pada subtema Aku dan Cita-citaku 

Jenis penelitian ini adalah Research & Development dengan menggunakan 

langkah ADDIE. Analysis dilakukan untuk menganalisis kebutuhan tentang 

pengembangan media video berbasis pendekatan kontekstual; Design membuat 

rancangan produk media video; Development mengembangkan media video yang 

kemudian mendapat penilaian dari tim ahli guna perbaikan; Implementation 

mengimplementasikan media video sebagai bahan penunjang pembelajaran; dan 

Evaluation hasil evaluasi menunjukkan bahwa media video Subtema Aku dan 

Cita-citaku layak digunakan. Subyek penelitian ini yaitu guru dan peserta didik 

MI Reksosari 02 dan SDN Suruh 01. Jumlah subjek penelitian adalah 40 peserta 

didik. Jenis instrumen yang digunakan adalah Skala Likert untuk menilai 

kelayakan video dan soal pretest dan posttest untuk pengumpulan data nilai 

peserta didik. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut; 1) Media video dengan 

pendekatan kontekstual dibutuhkan guru dalam pembelajaran; 2) Media video 

berhasil dikembangkan dan layak diterapkan dalam pembelajaran dengan 

perolehan skor 4,86 dari ahli materi dan 4,86 oleh ahli media dan 3) Media video 

berbasis pendekatan kontekstual terbukti efektif, praktis dan menarik digunakan 

dalam pembelajaran dan menunjukkan adanya perbedaan antara hasil belajar pada 

pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan video (uji paired sample t test, p 

= 0,00 < 0,05) 
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Edi Santoso (S.810108004) Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap 

Prestasi Belajar Kimia Ditinjau dari Kemampuan Awal Peserta didik : Studi pada 

Peserta didik SMA Negeri 1 Purwantoro, Wonogiri. Tesis. Surakarta : Program 

Study Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 2009 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh 

antara penggunaan media pembelajaran Online dan LKS terhadap prestasi belajar 

kimia peserta didik. (2) Perbedaan pengaruh antara kemampuan awal tinggi dan 

kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar kimia peserta didik. (3) 

Interaksi pengaruh antara jenis media yang digunakan dan jenjang kemampuan 

awal peserta didik terhadap prestasi belajar kimia peserta didik. Penelitian 

dilaksanakan di SMA negeri 1 Purwantoro Wonogiri tahun pelajaran 2008/2009. 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan rancangan faktorian 

2 x 2. Jumlah sampel 156 peserta didik kelas X, yang dibagi dalam empat 

kelompok , setiap kelompok terdiri dari 39 peserta didik. Data dikumpulkan 

dengan tes ulangan harian untuk variabel nilai tes prestasi belajar kimia, 

sedangkan untuk variabel kemampuan awal peserta didik dengan menggunakan 

nilai rapor kimia kelas X. Teknik analisis data menggunakan analisis varians 

(ANAVA) dua jalur dan dilanjutkan dengan t-test pada taraf signifikansi 5% 

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa : (1) Pembelajaran 

Online memberikan pengaruh yang lebih tinggi daripada pembelajaran dengan 

menggunakan media LKS terhadap prestasi belajar kimia (Fhitung > Ftabel 5% 

atau 148,736 > 3,903). (2) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara 
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jenjang kemampuan awal tinggi dengan jenjang kemampuan awal rendah terhadap 

prestasi belajar kimia peserta didik. (Fhitung > Ftabel 5% atau 225,464 > 3,903 

(3) Tidak ada interaksi pengaruh yang signifikan antara jenis penggunaan media 

dengan jenjang kemampuan awal peserta didik terhadap prestasi belajar kimia 

peserta didik. (Fhitung < Ftabel 5% atau 0,000 < 3,903 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran Online dapat digunakan untuk meningkatkan 

prestasi belajar. Kemampuan awal perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

pembelajaran Kimia. 

B. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pendekatan Pembelajaran 

 

Pendekatan dalam pembelajaran adalah suatu jalan, cara atau 

kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru atau peserta didik dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran dilihat dari sudut bagaimana proses pembelajaran atau 

materi pembelajaran itu, umum atau khusus dikelola. Pendekatan 

pembelajaran sebagai proses penyampaian atau penyajian topik Biologi 

tertentu agar mempermudah peserta didik memahaminya 

Pembelajaran diartikan sebagai perubahan perilaku yang muncul 

melalui pengalaman. Artinya, pembelajaran tidak hanya berupa aktivitas, 

tetapi juga harus mendatangkan perubahan.Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam QS. Ali Imran ayat 79 yang berbunyi: 

Artinya: “Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, 

serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada 

manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah 

Allah.”. Tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu pengabdi-pengabdi 
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Allah, karena kamu mengajarkan Kitab dan karena kamu 

mempelajarinya. 

 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan 

pembelajaran maka ia akan mendapatkan pengetahuan, dan dari pegetahuan 

tersebut dia akan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dipelajarinya. 

Sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas, tidak mungkin terjadi dan 

tidak pantas bagi seorang manusia yang diberi kitab oleh Allah dan diberi 

pelajaran tentang pengetahuan agama, serta diangkat menjadi Nabi, 

kemudian dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya sendiri bukan 

menyembah Allah
23

 

Pada hakikatnya pembelajaran yakni usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan peserta didiknya dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah antara guru dengan 

peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi yang intens dan 

terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam konteks pendidikan, pebelajaran tidak hanya bertujuan untuk 

membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juag 

mencakup semua aspek dalam dunia pendidikan, baik aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotorik. Ketiga aspek ini sangat penting dalam 

proses pebelajaran, jika aspek psikomotorik tercapai dengan baik, maka 

kedua spek lainya akan baik pula. Karena secara otomatis kedua aspek 

tersebut berfungsi sebagai penggeraknya. Hal tersebut menggambarkan 

bahwa implementasi pembelajaran merupakan proses internal peserta didik 

dan pembelajaran merupakan kondisi ekternal belajar.
24 

 

23
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tasirnya, jil. I, h. 543 

 
24 

Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan. Diva Press. 

2019. H, 9-10.
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Rusman dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran 

Berbasis Komputer, menjelaskan: Pembelajaran merupakan suatu sistem, 

yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan 

yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan 

evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh 

guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan 

pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
25

 

Menurut Sadiman, dkk. sebagaimana yang telah dikutip oleh Indah 

Komsiyah dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran, 

menyatakan: Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik 

belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dalam hal 

ini pembelajaran diartikan juga sebagai usaha- usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 

peserta didik.
26

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Hamalik dalam bukunya yang 

berjudul Kurikulum dan Pembelajaran: Pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari 

peserta didik, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. 

Material, meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, slide dan film, audio dan 

video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, 

perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan 

metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.
27

 

 
25

 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

93. 
26

 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 3-4. 
27

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 57 
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Istilah “pembelajaran” yang lebih dipengaruhi oleh perkembangan 

hasil-hasil teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar, 

peserta didik diposisikan sebagai subjek belajar yang memegang peranan 

yang utama, sehingga dalam setting proses belajar mengajar peserta didik 

dituntut beraktivitas secara penuh bahkan secara individual mempelajari 

bahan pelajaran. Dengan demikian, kalau dalam istilah “mengajar 

(pengajaran)” menempatkan guru sebagai “pemeran utama” memberikan 

informasi, maka dalam pembelajaran guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator, merencanakan berbagai sumber dan fasilitas untuk dipelajari 

peserta didik. 

Secara sederhana pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar 

dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses 

pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik 

melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pada prinsipnya 

pembelajaran tidak sama dengan pengajaran. Pembelajaran menekankan 

pada aktivitas peserta didik, sedangkan pengajaran menekankan pada 

aktivitas pendidik. 

Pola pembelajaran yang efektif adalah pola pembelajaran yang di 

dalamnya terjadi interaksi dua arah antara guru dan peserta didik, artinya 

guru tidak harus selalu menjadi pihak yang lebih dominan. Pada pola 

pembelajaran ini guru tidak boleh hanya berperan sebagai pemberi 

informasi tetapi juga bertugas dan bertanggung jawab sebagai pelaksana 
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yang harus menciptakan situasi memimpin, merangsang dan menggerakkan 

peserta didik secara aktif. Selain itu guru harus dapat menimbulkan 

keberanian peserta didik baik untuk mengeluarkan idenya atau sekedar 

hanya untuk bertanya. 

Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian 

peserta didik. Ada empat aspek penting yang dapat dipakai untuk 

mendeskripsikan keefektifan pembelajaran, yaitu: a. Kecermatan 

penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan “tingkat 

kesalahan”; b. kecepatan unjuk kerja; c. tingkat alih belajar; d. tingkat 

retensi dari apa yang dipelajari.
28

 

Menurut Soemosasmito sebagaimana yang dikutip oleh Trianto dalam 

bukunya yang berjudul Mendesain Pendekatan Pembelajaran Inovatif 

Progresif, menjelaskan bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila 

memenuhi persyaratan utama keefektifan pengajaran, yaitu: 

a) Presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi dicurahkan 

terhadap KBM; 

b) Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara 

peserta didik; 

c) Ketepatan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan 

peserta didik (orientasi keberhasilan belajar) diutamakan. 

d) Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif.
29

 
 

 

 

 

28
 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h21 

29
 Trianto, Mendesain Pendekatan Pembelajaran Inovatif-Progresif, h. 20 
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Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua 

potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. 

Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, 

memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan dan 

mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu: a. 

berpusat pada peserta didik; b. mengembangkan kreativitas peserta didik; c. 

menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang; d. bermuatan, 

nilai, etika, estetika, logika, kinestetik; e. menyediakan pengalaman belajar 

yang beragam. 
30

 

Sanjaya menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran 

dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi bahwa pembelajaran 

itu memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya: 

1) Pembelajaran berarti membelajarkan peserta didik. 

 

Dalam pembelajaran peserta didik tidak dianggap sebagai objek belajar 

yang dapat diatur dan dibatasi oleh kemauan guru, melainkan peserta 

didik ditempatkan sebagai subjek yang belajar sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuan yang dimilikinya. 

2) Proses pembelajaran berlangsung di mana saja. 

 

Kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar peserta didik, peserta didik 

dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan 

dan sifat materi pelajaran. 

3) Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. 
 
 

30
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran; Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 24. 
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Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran, akan tetapi 

proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. 
31

 

Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran 

menurut Hamalik dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan 

Pembelajaran, yakni: 

a) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur, yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana 

khusus. 

b) Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 

esensial, dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem 

pembelajaran. 

c) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat 

manusia dan sistem yang alami (natural).
32

 

Langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Davidoff 

sebagaimana yang telah dikutip oleh Dimyati dan Mujiono dalam bukunya 

yang berjudul Belajar dan Pembelajaran, adalah sebagai berikut: 

1) Pertama, mempelajari keadaan kelas. Guru mencarikan dan menemukan 

prilaku peserta didik yang positif atau negatif. Prilaku positif akan 

diperkuat dan prilaku negatif diperlemah atau dikurangi. 

 

31
 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum..., h. 79. 

32
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, h. 65-66. 
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2) Kedua, membuat daftar penguat positif. Guru mencari prilaku yang 

lebih disukai oleh peserta didik, prilaku yang kena hukuman, dan 

kegiatan luar sekolah yang dapat dijadikan penguat. 

3) Ketiga, memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari 

serta jenis penguatnya. 

4) Keempat, membuat program pembelajaran. Program pembelajaran ini 

berisi urutan prilaku yang dikehendaki, penguatan, waktu mempelajari 

perilaku, dan evaluasi.
31

 

2. Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

Masalah utama yang dihadapi dalam proses pembelajaran adalah 

pembelajaran dikelas masih terfokus pada mendengarkan dan kegiatan 

menghafal bukan pada interpretasi danmakna, serta membangun 

pengetahuan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi 

permasalahan tersebut adalah melalui pendekatan inovasi pembelajaran agar 

pembelajaran lebih menarik dan dapat meningkatkan minat belajar siswa.
32

  

Contextual Teaching and Learning atau yang sering disebut dengan 

CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam proses 

pembelajaran dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan keadaan 

dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk 

menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat.
33

  

 

 
 

31
 Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 9- 10. 4 

32 
Chairul Anwar, dkk. Effect Size of Learning Moel ARIAS and PBL: Concep Mastery of 

Temeperature and Heat on Senior High School Student. Jurnal Eurasia . Vol 15(3). 2019. H. 

2.  
32

 Mulyono, Strategi Pembelajaran; Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 41. 
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Pendekatan kontekstual lebih dimaksudkan suatu kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang lebih mengedepankan idealitas 

pendidikan sehingga benar-benar menghasilkan kualitas pembelajaran yang 

efektif dan efisien.
33

 

Komalasari menjelaskan tentang pengertian pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran 

Kontekstual; Konsep dan Aplikasi: Pembelajaran kontekstual adalah 

pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari 

dengan kehidupan nyata peserta didik sehari-hari, baik dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat maupun warga negara, dengan tujuan untuk 

menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya.
34

 

Menurut Trianto dalam bukunya yang berjudul Mendesain Pendekatan 

Pembelajaran Inovatif-Progresif, bahwasanya: Pembelajaran Kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) adalah konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran 

kontekstual, yakni: konstruktivisme (constructivism), bertanya 

(questioning), inkuiri (inquiry), masyarakat belajar (learning Community), 

pependekatan an (pendekatan ing), dan penilaian autentik (authentic 

assessment).
35

 

 
 

 
h. 2 
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 Saekhan Muchith, Pembelajaran Kontekstual, (Semarang: RaSAIL Mdia Group, 2008), 
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 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual; Konsep dan Aplikasinya, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2011), h. 7. 
35

Trianto, Mendesain Pendekatan Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 

2010), h. 107. 
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Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 109. 

 

 

 

 

Sedangkan menurut Sanjaya dalam bukunya yang berjudul 

Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

menjelaskan bahwa: Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 

peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari 

dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka.
36

 

Pendekatan kontekstual mengasumsikan bahwa secara alami pikiran 

mencari makna konteks sesuai dengan kenyataan, dan hal itu bisa terjadi 

melalui pencarian hubungan yang masuk akal. Pemanduan materi pelajaran 

dengan konteks keseharian peserta didik di dalam pembelajaran kontekstual 

akan menghasilkan pengetahuan yang mendalam bagi peserta didik itu 

sendiri. Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah 

pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah 

dari pengetahuan. Pembelajaran ini menyajikan suatu konsep yang 

mengaitkan materi pelajaran yang dipelajari peserta didik dengan konteks di 

mana materi itu digunakan. 

Dalam pembelajaran kontekstual, pendidik harus menyesuaikan gaya 

mengajar terhadap gaya belajar peserta didik, agar tidak terjadi pemaksaan 

kehendak. Pendidik perlu memandang peserta didik sebagai subjek belajar 

dengan segala keunikannya. Kalaupun pendidik memberikan informasi 

kepada peserta didik, pendidik harus memberi kesempatan untuk menggali 
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informasi itu agar lebih bermakna untuk kehidupan mereka. Tugas pendidik 

dalam pendekatan kontekstual yakni membuat peserta didik lebih mudah 

mempelajari suatu materi pelajaran, dengan menyediakan berbagai media 

dan sumber belajar yang memadai. Pendidik tidak hanya menyampaikan 

materi lewat ceramah saja, namun pendidik juga mengatur lingkungan dan 

strategi pembelajarannya. Lingkungan belajar yang kondusif sangat 

berperan dalam pelaksanaan pendekatan kontekstual, dan tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan CTL, adalah sebagai berikut: 

a) Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan 

pengetahuan yang sudah ada (activiting knowledge) 

b) Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka 

memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). 

c) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya 

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk 

dipahami dan diyakini. 

d) Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge). 

e) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan.
37
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CTL sebagai pendekatan pembelajaran mimiki 7 asas, sering kali asas 

ini disebut juga komponen-komponen CTL, yakni: 

1) Konstruktivisme 

 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan 

pengalaman. Menurut filsafat konstruktivisme, pengetahuan itu berasal dari 

luar akan tetapi dikonstruksi oleh dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab 

itu pengetahuan terbentuk oleh dua faktor penting, yaitu objek yang menjadi 

bahan pengamatan dan kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek 

tersebut.
38

 

2) Inkuiri 

 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil 

dari menemukan sendiri. 
39

 Dalam bukunya yang berjudul Strategi 

Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Sanjaya 

menjelaskan: Inkuiri adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian 

dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan 

bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengikat, akan tetapi hasil dari proses 

menemukan sendiri.
40

 

3) Bertanya (Questioning) 

Hakikat dari belajar adalah bertanya dan menjawab. Bertanya dapat 

dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan 
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menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seorang dalam berpikir.
41

 

Bertanya merupakan strategi yang efektif untuk menganalisis dan 

mengeksplorasikan gagasan-gagasan peserta didik. Pertanyaan pertanyaan 

spontan yang diajukan peserta didik dapat digunakan untuk merangsang 

mereka berpikir dan berdiskusi. 
42

 

4) Masyarakat Belajar (Learning Community) 
 

Konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil 

pembelajaran diperoleh melalui kerja sama dengan orang lain. Kerja sama 

itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik dalam kelompok belajar 

secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah.
43

 

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua 

arah. Seorang guru yang mengajari peserta didiknya bukan contoh 

masyarakat belajar karena komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu 

informasi hanya datang dari guru ke arah peserta didik. Dalam masyarakat 

belajar, dua kelompok (atau lebih) yang terlibat dalam komunikasi 

pembelajaran saling belajar satu sama lain. 
44

 

Indikator pembelajaran yang menerapkan konsep kerja sama ini 

meliputi: 1) kerja kelompok dalam menyelesaikan masalah; 2) adanya rasa 

tanggung jawab kelompok; 3) adanya upaya membangun motivasi belajar; 

4) terciptanya situasi yang memungkinkan seorang anak belajar dengan 

anak lainnya; 5) adanya komunikasi multiarah; 6) adanya kemauan untuk 
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menerima dan menghargai pendapat orang lain; 7) adanya fasilitator yang 

memandu proses belajar; 8) menghindari adanya pihak yang lebih 

dominan.
45

 

5) Pependekatan-an (Pendekatan ing) 
 

Yang dimaksud dengan asas pendekatan ing adalah proses 

pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat 

ditiru oleh setiap peserta didik. Misalnya guru memberi contoh bagaimana 

cara mengoperasikan sebuah alat. Proses pendekatan ing tidak terbatas dari 

guru saja, akan tetapi guru juga bisa memanfaatkan peserta didik yang 

dianggap memiliki kemampuan.
46

 Pependekatan an pada dasarnya 

membahasakan gagasan/ kompetensi yang sedang diajarkan dalam wujud 

riil. Pependekatan an dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh 

tentang konsep atau aktivitas belajar. 

6) Refleksi (Reflection) 
 

Trianto dalam bukunya yang berjudul Mendesain Pendekatan 

Pembelajaran Inovatif-Progresif, menjelaskan: Refleksi adalah cara berpikir 

tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa 

yang sudah dilakukan di masa lalu. Peserta didik mengendapkan apa yang 

baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan 

respons terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL, di akhir 

proses pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 
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untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Guru membiarkan 

peserta didik untuk menafsirkan secara bebas pengalamannya sendiri, 

sehingga ia dapat menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya.
47

 Adapun 

realisasi dari refleksi tersebut berupa: 

a) Pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu; 
 

b) Catatan di buku peserta didik; 

 

c) Kesan dan saran peserta didik mengenai pembelajaran hari itu; 

 

d) Diskusi; 

 

e) Hasil karya.
48

 

 

7) Penilaian Nyata (Authentic Assessment) 

 

Wina Sanjaya dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran dalam 

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, menjelaskan: Penilaian 

nyata (Authentic Assessment) adalah proses yang dilakukan guru untuk 

mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

peserta didik. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah peserta 

didik benar-benar belajar atau tidak; apakah pengalaman belajar peserta 

didik memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik 

intelektual maupun mental peserta didik.
49

 

Penilaian autentik menilai pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh peserta didik. Penilai tidak hanya guru, tetapi bisa juga peserta 

didik lain. Karakteristik penilaian autentik yakni: 

a) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung; 
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b) Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif; 

 

c) Yang diukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta; 

 

d) Berkesinambungan; 

 

e) Terintegrasi; 
 

f) Dapat digunakan sebagai feedback. 
50

 

 

Secara garis besar, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, dan mengonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

 

3) Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. 

 

4) Menciptakan masyarakat belajar. 

 

5) Menghadirkan pendekatan sebagai contoh pembelajaran. 
 

6) Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 

 

7) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.
51

 

 

3. Media Youtube 

 

a. Pengertian Media Online 

 

Perkembangan komunikasi akhir-akhir ini, terutama secara teknologi 

tidak pernah ada satu garis perkembangan yang tunggal. Kendati label-label 

imbuhan seperti “Era Digital” mungkin ada gunanya dan membuka pikiran 
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kita terhadap fenomena masa lampau dan masa kini. Ciri utamanya adalah 

 

“kompleksitas” 

 

Kata cyberpace (ruang maya) pertama kali digunakan oleh seorang 

penulis fiksi ilmiah, William Gibson. Seorang cybernot (penjelajah ruang 

maya) dapat melihat dan bergerak bebas menelusuri dunia maya. Ruang 

maya tidak seperti televisi tetapi mirip sebuah bacaan yang tidak disensor, 

tidak dijaga oleh penjaga pintu, namun ia tidak dapat melarikan diri dari 

akumulasi sejarah. Ketika Silicon Graphics pelopor perusahaan maya 

menemukan sistem komputer berbasis pada apa yang disebut “reality 

engines”, yang dirancang supaya “memompa keluar informasi memori” dan 

“menjaga ilusi agar tetap hidup”. Sistem komputer tersebut adalah internet
52

 

Internet merupakan teknologi yang menyimpan segudang fasilitas dan 

layanan yang patut dipahami dan dikuasai oleh siapa pun di zaman modern. 

Namun internet bagaikan hutan rimba. Penjelajah yang belum 

berpengalaman tentu membutuhkan peta dan pemahaman baik konsep 

maupun teknis aksesnya agar tidak tersesat dan dapat menikmati kegiatan 

penjelajahan
53

 

Kelebihan internet adalah mampu mempersingkat jarak dan waktu, 

karena sifatnya yang real time, artinya pada saat konten tertentu dimasukkan 

dalam internet, maka user (pengguna) lainnya langsung dapat melihat 

konten tersebut walaupun di tempat yang berbeda waktu bahkan jarak yang 

sangat jauh. Dengan adanya internet memungkinkan terjadinya komunikasi 
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yang super cepat antara satu pihak dengan pihak lainnya, tanpa mengenal 

batasan ruang dan waktu. 

Awalnya banyak yang meragukan kemampuan internet 

menyingkirkan media cetak, apalagi radio dan televisi karena sifat internet 

yang tidak praktis dan mahal. Kenyataannya, asumsi bahwa internet tidak 

praktis hanya bertahan beberapa tahun. Internet dahulu dinilai tidak praktis 

karena dalam mengoperasikan dibutuhkan komputer, ruang khusus untuk 

komputer, serta jaringan telekomunikasi yang handal. Kini perkembangan 

perangkat keras teknologi komputer sudah menciptakan komputer jinjing- 

portable (laptop) yang bisa dibawa ke mana-mana sebagaimana orang 

menenteng koran. Teknologi Wi-Fi juga memungkinkan akses internet 

secara mudah di berbagai tempat yang menyediakan titik-titik hotspot untuk 

menikmati fasilitas tersebut. Munculnya teknologi broadband bahkan 

memudahkan orang mengakses internet di mana saja dengan teknologi 

mobile. Bila teknologi AMPS (generasi pertama/1G) yang muncul pada 

awal 1990-an sekadar melampaui keterbatasan fungsi telepon yang statis 

menjadi dinamis, serta hanya menampilkan suara, maka pada teknologi 

GSM (generasi kedua/2G) yang bergerak pada pertengahan dekade 1990-an, 

teknologi seluler tidak hanya mampu menjadi wahana tukar informasi dalam 

bentuk suara tetapi juga data, berupa teks dan gambar (SMS dan MMS). 

Karena murah, akses teknologi mobile generasi kedua ini berkembang pesat 

di Indonesia, sehingga memasuki 2000-an, handphone menjadi perangkat 

hidup (gadget) sehari-hari. 
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Meskipun interaksi di internet memiliki banyak sisi positif, tetapi 

ditemukan juga bahwa ada beberapa efek negatif terhadap hubungan antar 

personal jika pengguna lebih memilih untuk menghabiskan waktu lebih 

banyak di dunia maya. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh psikiater, 

Edward Hallowell sebagai kurangnya “momen manusia”. Menurut 

Hallowell, ada dua syarat mutlak untuk terjadinya “momen manusia”, yaitu 

harus adanya kehadiran secara fisik dan perhatian emosional serta 

intelektual. Kedua syarat ini diperlukan untuk menjaga aktifitas mental dan 

juga kesehtan emosional
54

 

Sejak tahun 2006, masyarakat di Indonesia sudah bisa menikmati 

layanan audio-visual yang lebih canggih dengan teknologi generasi ketiga 

(3G). Ada juga pilihan koneksi internet ke aplikasi seluler dengan sistem 

UMTS, WiFi, dan WiMax. Berkaitan dengan kecepatan akses, beberapa 

jaringan operator seluler sudah memiliki jaringan paling cepat yang dikenal 

dengan high-speed downlik packet access (HSDPA) atau yang sering 

disebut dengan 3,5G, yaitu generasi yang merupakan penyempurnaan dari 

3G. Terakhir, vendor maupun operator seluler sudah mulai menggunakan 

teknologi next generation network (NGN) atau 4G 

Di dalam internet terdapat sebuah mesin search (pencari) yang disebut 

dengan yahoo.com. Jerry Young dan David Filo adalah tipikal muda peristis 

yahoo.com di internet. Tanpa daya kekuatan untuk search, internet ridak 

bisa berkutit. Apalagi, dengan dikenalkannya teknologi World Wide Web 
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(WWW) pada awal tahun 1990-an oleh Tim Berners-Lee, internet dapat 

menampilkan “halaman-halaman” yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga 

gambar, grafik, animasi, dan suara yang menarik serta penuh warna 

sehingga mampu menampilkan layanan multimedia yang bersifat audio- 

visual (data, citra, dan suara). Internet tidak saja dapat menyajikan data yang 

bersifat teks dan gambar, tetapi juga sinergi audio dan visual. Sifatnya yang 

dinamis dan interaktif membuatnya lebih menarik dibanding sumber media 

informasi lain. 

Secara resmi, proyek internet pertama kali dikembangkan pada tahun 

1969 oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA 

(Defence Advanced Research Projects Agency). Dilatarbelakangi perang 

dingin antara AS dan Uni Soviet, teknologi ini diciptakan dengan tujuan 

mengantisipasi kehilangan data penting yang dimungkinkan terjadi 

seandainya Uni Soviet berhasil menduduki basis militer AS. Tahun 1972, 

jaringan komputer yang pertama dihasilkan dari proyek DARPA tersebut 

lahir dan diberi nama ARPANet. Jaringan tersebut menghubungkan 40 titik 

melalui berbagai macam jaringan komunikasi dan tahan terhadap berbagai 

gangguan alam. Aplikasi yang dikembangkan pada saat itu masih sebatas 

FTP (File Transfer Protocol), email, dan telner adalah satu peristiwa paling 

dramatis yang terjadi adalah diumukannya merger America Online pada 

bulan Januari 2000, sebuah perusahaan yang menyadiakan akses internet 

bagi dua puluh juta orang di seluruh dunia. Media online adalah sebutan 

umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis pada telekomunikasi dan 
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multimedia dengan memiliki informasi yang bersifat update (terbaru), aktual 

dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet 

Media online merupakan media yang berbasiskan teknologi 

komunikasi interaktif dalam hal ini jaringan komputer, dan oleh karenanya 

ia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki media konvensional lainnya, salah 

satunya adalah pemanfaatan Internet sebagi wahana di mana media tersebut 

ditampilkan, sekaligus sarana produksi dan penyebaran informasinya. Oleh 

karena itu, peranan teknologi komunikasi dalam hal ini internet, sangatlah 

besar dalam mendukung setiap proses penyelenggaraan media online. 

Besarnya pengaruh teknologi Internet dalam penyelenggaraan media online 

ditunjukkan lewat pengeksplorasian setiap karakter yang dimiliki internet 

yang kemudian diadopsi oleh media online
55

 

Pada dasarnya, media online mengusung dua prinsip utama 

pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management). Pertama adalah 

menyimpan pengetahuan secara digital yang dapat diunggah secara online 

karena disimpan dalam jaringan intranet, maka setiap informasi dapat 

dipelihara, dikategorikan, dianalisa, diperbaharui, dan disebarluaskan 

dengan lebih efisien. Prinsip kedua yang diangkat oleh media online adalah 

memudahkan akses terhadap pengetahuan. Karena dapat diunduh secara 

online, maka siapa saja, baik individu maupun organisasi mempunyai dapat 

mengakses informasi juga dapat menyebarluaskannya. Karenanya 

pertukaran sebuah informasi dapat terjadi lebih efektif. Tidak dapat 
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dipungkiri, kehadiran berbagai social network seperti facebook dan twitter, 

juga meningkatkan kebutuhan pengguna untuk mengakses media online 

untuk pertukaran pengetahuan. Karakteristik umum yang dimiliki media 

online, yaitu: 

1) Kecepatan (aktualitas) 
 

Informasi Kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan dapat 

langsung di upload ke dalam situs web media online ini tanpa harus 

menunggu hitungan menit, jam atau hari, seperti yang terjadi pada 

media elektronik atau media cetak. Dengan demikian mempercepat 

distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan jangkauan global 

lewat jaringan internet, dan dalam waktu bersamaan .dan umumnya 

informasi yang ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan cerita 

2) Adanya pembaruan (updating) informasi 

 

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya 

pembaruan (updating) informasi. Penyajian yang bersifat realtime ini 

menyebabkan tidak adanya waktu yang diiistemewakan (prime time) 

karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya 

tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya 

3) Interaktivitas 

 

Salah satu keunggulan media online ini yang paling 

membedakan dirinya dengan media lain adalah fungsi interaktif. 

Pendekatan komunikasi yang digunakan media konvensional 

biasanya bersifat searah (linear) dan bertolak dari kecenderungan 
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sepihak dari atas (top-down). Sedangkan media online bersifat dua 

arah dan egaliter. Berbagai features yang ada seperti chatroom, e-mail, 

online polling/survey, games, merupakan contoh interactive options 

yang terdapat di media online. Pembaca pun dapat menyampaikan 

keluhan saran, atau tanggapan ke bagian redaksi dan bisa langsung 

dibalas. 

4) Personalisasi 
 

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan 

informasi mana yang ia butuhkan. Media online memberikan peluang 

kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi 

dirinya, dan menghapus informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi 

selektivitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna (self 

control). 

5) Kapasitas muatan dapat diperbesar 
 

Informasi yang termuat bisa dikatakan tanpa batas karena 

didukung media penyimpanan data yang ada di server komputer dan 

sistem global. Informasi yang pernah disediakan akan tetap tersimpan, 

dan dapat ditambah kapan saja, dan pembaca dapat mencarinya 

dengan mesin pencari (search engine). 

6) Terhubung dengan sumber lain (hyperlink) 

 

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan 

dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, 

atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau 
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dari sumber-sumber luar. Karakter hyperlink ini juga membuat para 

pengakses bisa berhubungan dengan pengakses lainnya ketika masuk 

ke sebuah situs media online dan menggunakan fasilitas yang sama 

dalam media tersebut, misalnya dalam chatroom, lewat e-mail atau 

games
56

 

Meningkatnya kebutuhan pengguna untuk bertukar informasi dan 

pengetahuan akhir-akhir ini telah membuat perkembangan media online 

tumbuh semakin cepat. Para pengguna internet saat ini sedang tren 

membicarakaan Web 2.0, sebuah teknologi desain web yang memfasilitasi 

inovasi atau kreativitas sebuah komunitas dalam bertukar informasi, 

berkolaborasi, atau berdiskusi. Dengan teknologi Web 2.0 berbagai aplikasi 

dapat dijalankan langsung di internet, bukan di atas sistem operasi tertentu 

Situs jejaring sosial adalah salah satu platform interaksi baru yang 

dimungkinkan dengan lahirnya Web 2.0 yang besifat interaktif. Bila 

generasi pertama internet kebanyakan berisikan situs-situs yang bersifat 

statis, maka generasi berikutnya memungkinkan dinamika interaksi yang 

aktif antar pengguna internet Perkembangan media online dengan 

pendekatan Web 2.0 di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak kalah maju 

dengan daerah lain di Indonesia. Beberapa portal komunitas dan websitedari 

pemerintah daerah dapat ditemui dengan mudah di perancah Google pada 

saat melakukan pencarian. Dari sekian banyak media online atau portal yang 

ada, sebagian besar menawarkan sajian informasi hiburan dan flash news. 

 
 

56
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Namun tidak sedikit media online yang berani tampil beda dan menyajikan 

informasi 

Meniliki kebutuhan yang semakin tinggi akan informasi yang dapat 

diakses segera atau real time maka perkembangan media atau portal online 

juga situs pertukaran pengetahuan online akan semakin berkibar di masa 

depan. Ketersediaan akses internet di seluruh wilayah Indonesia tentu saja 

menjadi suatu kemutlakan agar bangsa ini tidak ketinggalan akan 

pembangunan teknologi yang melesat semakin cepat. Di sisi lain, kita juga 

perlu mengikuti perkembangan teknologi ini dan menyesuaikan diri 

dengan kemajuannya. Bukan hanya dari sisi perangkat dan teknologinya 

saja, namun juga dari sisi tanggungjawab sosial dalam bagaimana 

mengelola informasi yang dipertukarkan secara positif untuk mendukung 

kemajuan bangsa dan individu 

b. Jenis media online 

 

Banyak jenis media online, khususnya di Indonesia telah menyediakan 

kemampuan tertentu yang dibuat sedemikian rupa dengan mencoba 

mengikuti selera para pengunjungnya, termasuk menyediakan layanan akses 

informasi dan pengetahuan. Dengan jaringan internet sebagai saluran 

komunikasinya dan informasi interaktif yang menjangkau seluruh dunia, 

peranan media online menjadi sangat dominan. Semua media lama akan 

menjadi tradisional jika tidak melibatkan diri dalam jaringan cyberspace. 

Semua itu merupakan pra syarat agar media mampu menjadi bagian dari 

sistem jaringan global. 
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1) Facebook 

 

Situs jejaring sosial yang paling populer di dunia saat ini adalah 

Facebook. Facebook merupakan situs terpopuler ke dua di dunia 

setelah google, di Indonesia Facebook saat ini menempati rangking 

teratas
57

 Alasan perpindahan pengguna ke situs jejaring Facebook dari 

Freindster dimungkinkan oleh pola interaksi yang dirasa lebih 

menarik dan dirasakan lebih mudah oleh para pengguna. Frienster 

awalnya telah mengenalkan pola pertemanan dengan friend request- 

nya, namun Facebook telah mengembangkannya dengan lebih banyak 

fitur yang mencakup mayoritas interaksi yang bisa dilakukan via 

internet, yaitu chatting (menggantikan interaksi tatap muka), wall, 

comment, games, info (profil pengguna), notes (blogging yang bisa 

dipublikasikan untuk khalayak pilihan pengguna), photo, links, event, 

applications (bentuk email), friendship request, notifications, dan 

privacy setting yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, 

dan masih banyak fitur lainnya yang terus dikembangkan 

2) Youtube 
 

Youtube merupakan salah satu (bahkan bisa dikatakan yang 

terbesar) website yang meberikan kemudahan pengguna internet untuk 

meng-upload dan menonton video yang kita miliki. Tetapi 

masalahnya, secara default video di youtube tidak bisa di-download 

 

 
 

57
 Elvinaro Ardianto, Komunikasi 2.0 Teorisasi dan Implikasi, (Yogyakarta: ASPIKOM, 

2011), hlm. 144. 
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kecuali pemilik dari video tersebut memberikan link download dari 

video
58

 

Youtube didirikan oleh Steve Chen, Chad Hurley , dan Jawed 

Karim pada 15 Febuari 2005. Sempat diblokir akses ke beberapa 

negara, termasuk beberapa jasa penyedia internet Indonesia pun 

pernah memblokir situs ini. Beragam alasan bermunculan saat itu 

untuk mem-blokiran situs ini, beberapanya karena terdapat konten 

yang berbau sara, video dewasa, dan hal-hal bertentangan lainnya. Di 

China, situs ini dianggap pembuat karyawan menjadi malas bekerja, 

alasan yang sama sewaktu mereka mem-blokir Facebook. 

Saat ini di Indonesia, situs Youtube sudah menjadi trending 

sentter (banyak dibicarakan). Banyak artis-artis baru bermunculan dan 

menjadi sangat fenomenal di Youtube, mereka bisa saja menjadi tenar 

atau terkenal. Contohnya seperti pengunggah Hijab Tutorial. Seiring 

dengan perkembangan zaman, saat ini manusia tidak lagi hidup di 

dunia nyata, namun dunia maya pun mempengaruhi kehidupan 

manusia. Dalam dunia nyata, eksistensi (keberadaan seseorang) bisa 

dilihat dari gaya hidup, cara berpakaian, cara berbicara, dan mungkin 

juga materi. Sedangkan dalam dunia maya, eksistensi bisa dilihat dari 

intensitas dalam melakukan berbagai aktivitas dimana aktivitas itu 

dilihat dan diakui oleh pengguna dunia maya lainnya. Kata eksis 
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mungkin bisa merujuk pada “keterkenalan” seseorang itu dalam dunia 

 

maya semisal Youtube 

 

4. Hasil Belajar 

 

a. Pengertian Hasil Belajar 

 

Hasil merupakan perolehan yang dicapai seseorang melalui keinginan 

belajarnya, hasil belajar dipengaruhi oleh satu ranah yaitu, kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Hasil belajar dapat diartikan suatu kemampuan internal 

peserta didik yang telah menjadi milik pribadi peserta didik. Sebagaimana 

telah dikemukakan oleh UNESCO ada empat pilar hasil belajar yang 

diharapkan dapat dicapai oleh pendidikan yaitu menyebut tiga ranah hasil 

belajar, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Untuk aspek kognitif 

Bloom menyebutkan enam tingkatan yaitu 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 

3. Aplikasi, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Evaluasi. Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpullkan bahwa pada dasarnya proses belajar ditandai dengan 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut segi, 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, proses perubahan dapat terjadi dari yang 

paling sederhana, sampai yang paling kompleks, yang bersifat pemecahan 

masalah, dan penting dalam proses serta hasil belajar
59

 

Menurut Jarolimek dan Foster dalam Dimyati dkk, tujuan ranah 

kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan 

dan informasi serta pengmbangan keterampilan intelektual. 

1) Tujuan ranah kognitif mengemukakan adanya enam tingkatan yaitu : 
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a) Pengetahuan merupakan tingkatan terendah ranah kognitif 

berupa pengenalan dan pengingatan kembali terhadap 

pengetahuan tentang fakta, istilah dan prinsip-prinsip dalam 

bentuk seperti mempelajari. 

b) Pemahaman, merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah 

kognitif berupakan kemampuan memahami pelajaran yang 

dipelajari. 

c) Penerapan, merupakan kemampuan menggunkan generalisasi 

atau abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi baru. 

d) Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke 

bagianbagian yang menjadi unsur pokok. 

e) Sintesis, merupakan kemampuan menghubungkan unsur-unsur 

pokok kedalam struktur yang baru 

f) Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk 

suatu maksud atau tujuan tertentu 

2) Tujuan ranah afektif 

 

a) Menerima, merupakan tingkat terendah tujuan ranah efektif 

berupa perhatian terhadap stimulasi secara pasif yang meningkat 

secar lebih aktif. 

b) Merespon, merupakan kesepakatan untuk menanggapi stimulan 

dan merasa terikat serta secara aktif memperhatikannya. 
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c) Menilai, merupakan kemampuan menilai gejala atau kegiatan 

sehingga dengan sengaja merespons lebih lanjut untuk mencari 

jalan bagaimana dapat mengambil bagian atas apa yang terjadi 

d) Mengorganisasi, merupakan kemampuan untuk membantu suatu 

sistem nilai bagi dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya. 

e) Karakterisasi, merupakan kemampuan mengonseptualisasikan 

masing- masing nilai pada waktu merespon denagn jalan 

mengidentifikasi karakteristi nilai membuat pertimbangan 

pertimbangan 

3) Tujuan nilai psikomotorik 

 

a) Gerak tubuhyang mencolok, merupakan kemampuan gerakan 

tubuh yang menekankan pada kekuatan, kecepatan, dan 

ketepatan tubuh yang mencolok. 

b) Ketepatan gerakan yang dikoordinasikan, merupakan 

keterampilan yang berhubungan dengan urutan atau pola dari 

gerakan yang dikoordinasikan yang berhubungan dengan 

gerakan mata, telinga, dan badan. 

c) Perangkat komunikasi nonverbal, merupakan kemampuan 

mengadakan komunikasi tanpa kata peserta didik diminta untuk 

menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan 

bantuan getaran tubuh menggunakan atau tidak alat bantu
60
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5. Pembelajaran Biologi 

 

Sains merupakan suatu kebutuhan yang selalu dicari oleh manusia 

karena memberikan suatu cara berpikir sebagai suatu struktur pengetahuan 

yang utuh. Secara khusus, sains menggunakan suatu pendekatan empiris 

untuk mencari penjelasan alami tentang fenomena yang diamati di alam 

semesta. Meskipun pembelajaran tentang sains dipecah menjadi beberapa 

disiplin, yaitu matematika dan IPA (biologi, kimia dan fisika) namun inti 

dari masingmasingnya terletak pada metode dan mempertanyakan hasilnya 

secara berkesinambungan. Mendidik melalui sains dan mendidik dalam 

sains merupakan suatu wahana dalam mempersiapkan anggota masyarakat 

agar dapat berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan arah 

penerapannya 

Biologi menjadi wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai serta tanggungjawab sebagai seorang warga 

negara yang bertanggungjawab kepada lingkungan, masyarakat, bangsa, 

negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mata 

pelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami 

tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip- 

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran 

biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. 
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Beberapa unsur penting yang menjadi ciri atas pengertian belajar, 

yaitu: (1) belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana 

perubahan itu mengarah ke tingkah laku yang lebih baik; (2) belajar 

merupakan perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman; dalam 

arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau 

kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar; (3) untuk bisa disebut 

belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir 

daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. Seberapa lama periode 

waktu itu berlangsung, sulit ditentukan dengan pasti, namun perubahan itu 

hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin berlangsung 

berhari-hari, berbulan-bulan, ataupun bertahuntahun. Ini berarti kita harus 

mengenyampingkan perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh motivasi, 

kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian atau kepekaan seseorang, yang 

hanya berlangsung sementara; (4) tingkah laku yang mengalami perubahan 

karena belajar menyangkut aspek-aspek kepribadian, baik fisik maupun 

psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu 

masalah/berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap 

Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Karena itu, peserta didik perlu dibantu untuk mengembangkan 

sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan 

mengamati dengan seluruh indera, mengajukan hipotesis, menggunakan alat 

dan bahan secara benar dengan selalu mempertimbangkan keselamatan 
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kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan, menafsirkan data dan 

mengkomunikasikan hasil temuan secara beragam, menggali dan memilah 

informasi faktual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau 

memecahkan masalah sehari-hari. Jadi pada dasarnya, pelajaran biologi 

berupaya untuk membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan 

tentang cara “mengetahui” dan cara “mengerjakan” yang dapat membantu 

peserta didik untuk memahami alam sekitar secara mendalam
61

 

Biologi memiliki ciri yang khas dalam berpikirnya. Misalnya dalam 

mempelajari fisiologi, peserta didik diminta mengembangkan cara berpikir 

sibernetik, dalam mempelajari taksonomi dikembangkan keterampilan 

berpikir logis melalui klasifikasi, dan dalam mempelajari genetika perlu 

dikembangkan cara berpikir probabilitas. Selain itu, dalam biologi terdapat 

banyak istilah latin. Istilah latin tersebut merupakan sebuah konsep yang 

telah disepakati oleh para biologiwan, dan dapat dikembangkan atau 

dikombinasikan dengan membentuk pengertian yang lebih kompleks atau 

lebih spesifik 

Biologi sebagai salah satu bidang IPA menyediakan berbagai 

pengalaman untuk memahami konsep dan proses sains. Keterampilan proses 

ini meliputi keterampilan mengamati, mengajukan hipotesis, menggunakan 

alat dan bahan secara baik dan selalu mempertimbangkan keamanan dan 

keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, 

menggolongkan dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil 
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temuan secara lisan atau tulisan, menggali dan memilah informasi faktual 

dan relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari 

Seorang guru biologi perlu menguasai pengetahuan, cara kerja dan 

keterampilan dalam bidangnya. Guru biologi di SMA perlu menguasai 

biologi secara mendalam, metode-metode biologi, dan keterampilan- 

keterampilan dasar biologi. Biologi merupakan ilmu yang sudah cukup tua, 

karena sebagian besar berasal dari keingintahuan manusia tentang dirinya, 

lingkungannya, dan tentang kelangsungan hidup jenisnya. Biologi 

dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu yang mengkaji tentang manusia. Namun, 

biologi juga termasuk ilmu-ilmu yang mengkaji tentang alam seperti halnya 

dengan astronomi, geologi, fisika dan kimia. Uniknya, biologi terlibat dalam 

kedua kelompok studi yang berbeda tersebut
62

 

6. Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Pada Tumbuhan 

 

Instrumen pembelajaran biologi ini dimaksudkan untuk mensesuaikan 

dengan instrument soal pembelajaran biologi dalam materi struktur dan 

fungsi tumbuhan. Berikut ini adalah silabus pembelajaran pada materi 

pokok struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 
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Tabel 2.1 

Silabus Kelas VIII Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi Materi Pokok 

3.4 Menganalisis 

keterkaitan struktur 

jaringan tumbuhan dan 

fungsinya, serta 

teknologi terinspirasi 

oleh struktur tumbuhan 

 Mengidentifikasi struktur 

morfologi dan anatomi akar, batang dan 

daun pada tumbuhan 

 Mengklasifikasikan tumbuhan 

berdasarkan jenis akar tumbuhan 

 Menganalisis modifikasi 

jaringan pada akar 

 Membandingkan tanaman 

dikotil dan monokotil 

 Menjelaskan fungsi jaringan pada 

akar, batang, dan daun 

 Menganalisis terbentuknya 

lingkaran tahun pada batang 

 Menyebutkan modifikasi 

jaringan epidermis pada daun 

 Menganalisis proses fotosintesis 

 Menjelaskan fungsi struktur 

jaringan tumbuhan dalam bidang 

teknologi 

Struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan 

1. Struktur dan fungsi 

jaringan pada akar 

2. Struktur dan fungsi 

jaringan pada batang 

3. Struktur dan fungsi 

jaringan pada daun 

4. Teknologi yang 

terinspirasi oleh 

struktur tumbuhan 

4.4Mengkomunikasikan 

teknologi yang 

terinspirasi oleh hasil 

pengamatan struktur 

tumbuhan dari berbagai 

sumber 

4.4.1 Melaporkan hasil pengamatan 

tentang teknologi yang 

terinspirasi dari struktur 

jaringan tumbuhan dan 

mendiskusikan dengan teman 

 
 

Berikut ini adalah penjelasan materi pada penelitian ini. 

 

a. Struktur dan Fungsi Jaringan Pada Akar 

 

1) Morfologi Akar: Tudung akar dan rambut akar 
 
 

 

Gambar 2.1 Morfologi Akar 
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2) Anatomi Akar 
 

Berikut ini adalah anatomi pada akar dikotil dan monokotil. 

 

 

Gambar 2.2 Anatomi Akar 

 

b. Struktur dan Fungsi Jaringan Pada Batang 

 

Anatomi pada akar dikotil dan monokotil disajikan pada gambar 2.3 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 2.3 Anatomi Batang 

 

Monokotil memiliki struktur primer yang meliputi bagian luar: 

epidermis dan dalam: sklerenkima, parenkima, korteks, ikatan pembuluh, 

dan empulur. Sedangkan dikotil memiliki struktur primer: epidermis: yang 

berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya korteks: menyimpan 
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cadangan makanan, stele/silinder pusat yang tersusun oleh xilem, floem, 

kambium vaskular, dan struktur sekunder yang terdiri dari floem sekunder: 

floem yg dibentuk oleh kambium ke arah luar dan xilem sekunder: xilem yg 

dibentuk oleh kambium ke arah dalam. Gabus (felem): dibentuk oleh 

kambium gabus (felogen) ke arah luar. 

c. Struktur dan Fungsi Jaringan Pada Daun 

Berdasarkan susunan tulang daun, daun memiliki morfologi yaitu 

daun Menyirip, Menjari, Sejajar. Berikut ini adalah anatomi secara umum 

dari jaringan penyusun daun. 
 

 
 

Gambar 2.4 Anatomi Daun 

 

Daun tersusun atas 3 sistem jaringan: 

 

1) Jaringan Dermal (epidermis) 

 

a) dilindungi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin 

 

b) Epidermis pada daun dapat membentuk stomata dan trikoma 

 

c) Stomata berfungsi untuk mengatur penguapan air dari tubuh 

tumbuhan, mengatur masuknya CO2 dari udara dan 
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keluarnya O2 ke udara saat fotosintesis, dan ke arah 

sebaliknya saat respirasi. 

2) Jaringan Dasar (parenkima) 

 

a) terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah 

(mesofil) 

b) Mesofil berkembang menjadi palisade (jaringan tiang) dan 

spons (jaringan bunga karang) 

c) Jaringan tiangi sebagai tempat fotosintesis. 

 

d) Jaringan Pembuluh (vaskular) berupa berkas pengangkut 

(xilem dan floem) 
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