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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I berisikan pendahuluan penelitian, adapun yang disampaikan pada 

Bab ini diantaranya, (A) Latar Belakang, (B) Perumusan Masalah, (C) Tujuan 

Penelitian, (D) Manfaat Penelitian, dan (E) Defenisi Operasional. 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran Biologi merupakan mata pelajaran yang sebagian besar 

materinya berisikan tentang hal-hal yang sulit untuk dijelaskan dengan ceramah 

atau pencontohan secara verbal saja. Diperlukan alat atau media untuk bisa 

mengemas materi tersebut agar dapat disampaikan dengan baik. Riandi (2011:80) 

dalam jurnalnya menyatakan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran bisa 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan kemampuan indera. Hal ini 

dimungkinkan karena objek yang terlalu besar dapat dibuat lebih kecil dalam 

bentuk foto, gambar, animasi atau model. Sementara untuk objek yang terlalu 

kecil untuk diamati, dapat diperbesar dengan menggunakan alat bantu proyeksi.  

Selain itu kita dapat menyampaikan materi yang prosesnya cukup 

berbahaya dengan menggunakan media video, dan juga kejadian langka lainnya 

yang cukup sulit jika secara sengaja untuk dikondisikan. Demikian juga dengan 

gerak atau suatu proses yang terlalu cepat atau terlalu lambat dapat diatasi dengan 

mengatur kecepatan penampilannya di kelas. Berbagai kejadian masa lalu, 

peristiwa yang berbahaya atau peristiwa langka yang sudah terekam dalam suatu 

rekaman video dapat ditampilkan pada saat kapan saja. 

Berdasarkan standar kompetensi mata pelajaran Biologi jenjang SMA 

yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikkan Dasar dan Menengah, 

terdapat beberapa standar kompetensi yang perlu untuk disampaikan dengan 

memanfaatkan media pembelajaran, diantaranya: (1) Memahami keanekaragaman 

hayati dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan dan 
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upaya pelestariannya, (2) Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem, 

perubahan materi dan energi, serta peranan manusia dalam keseimbangan 

ekosistem (4) Memahami konsep sel dan jaringan, keterkaitan antara struktur dan 

fungsi organ, kelainan dan penyakit yang mungkin terjadi pada sistem organ, serta 

implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat (5) Memahami 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, proses 

metabolisme dan hereditas, evolusi dan implikasinya dengan sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

Media pembelajaran diharapkan dapat menyampaikan materi ajar dengan 

lebih jelas tidak dan bersifat verbalistis. Adanya contoh-contoh yang menarik 

berupa fakta, data, gambar, grafik, foto atau video dengan atau tanpa suara 

menjadikan kegiatan belajar menjadi lebih menarik. Bahan-bahan dapat disajikan 

dengan suatu rangkaian peristiwa yang disederhanakan atau diperkaya sehingga 

kegiatan belajar tidak merupakan uraian yang membosankan siswa.  

Perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini telah memberikan 

dampak yang besar bagi perkembangan dunia pendidikan, teknologi juga  

memberikan kemudahan sekaligus kepraktisan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Perkembangan teknologi yang sangat kita rasakan dalam kegiatan 

pembelajaran saat ini adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Komputer sebagai salah satu produk teknologi yang serba bisa dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan konsep-konsep 

abstrak apabila didukung oleh perangkat lunak yang baik. Misalnya, tayangan 

visualisasi konsep-konsep Biologi secara interaktif membantu penalaran dalam 

memahami materi yang diajarkan dan pembelajaran menjadi menyenangkan serta 

tidak membosankan.  

Kenyataannya perkembangan tersebut masih belum berbanding lurus 

dengan kompetensi yang dimiliki pelaksana pendidikan atau guru khususnya di 

kabupaten Batang Hari Jambi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

mengenai pemahaman atau pemanfaatan guru tentang media pembelajaran 

berbasis TIK lebih dari 80 % nya guru belum dan bahkan tidak melek teknologi. 
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Masih banyak sekali guru yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara 

yang tradisional tanpa bantuan media, adapun yang menggunakan hanya sebatas 

media power point sederhana. Masih banyak sekali media pembelajaran berbasis 

TIK yang bisa dimanfaatkan guru dalam kegiatan pembelajaran, seperti e-

learning, media video, media online dan sebagainya. Namun, hasil wawancara 

mengenai hal-hal tersebut, hampir semua guru yang tidak tahu bahwa bisa 

dijadikan sebagai media pembelajaran. 

Ditemukan beberapa alasan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK, ada yang malas karena tidak bisa membuat media yang menarik 

atau tidak berbakat, ada yang malas karena merasa sama saja dengan tidak 

mengggunakan media, dan ada juga yang bahkan belum pernah dan tidak mau 

menggunakan media pembelajaran berbasis TIK karena dirasa tidak praktis, sudah 

terlambat untuk belajar dan terlalu merepotkan. Berkaitan dengan itu, guru 

sebagai tulang punggung majunya suatu pendidikan tidak bisa mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik maka akan 

terhambatlah perkembangan pendidikan suatu negara atau bangsa. Pada akhirnya 

pembelajaran berjalan kurang maksimal baik proses maupun hasilnya. 

Kemampuan mengembangkan media pembelajaran merupakan bagian dari 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Seiring dengan perkembangan zaman sudah banyak sekali sekolah-

sekolah yang memiliki fasilitas yang mencukupi untuk menunjang pembelajaran. 

Guru sebagai pelaksana pembelajaran memiliki peran yang sangat penting untuk 

membuat pembelajaran menjadi lebih baik, guru dituntut untuk bisa lebih kreatif 

dan inovatif dalam mengembangkan suatu pembelajaran.  

Pengembangan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru berkaitan 

dengan kompentesi pedagogik. Menurut peraturan menteri pendidikan nasional 

Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar dan kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru, pada poin kelima dari yang terkandung dalam 

kompetensi pedagogik yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
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dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, seorang guru sudah semestinya 

bisa mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK agar pembelajaran 

berjalan lebih menarik dan bervariasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan pada jenjang SMP oleh Arif Hakim 

(2010:i), mengenai efektifitas media presentasi Microsoft Power Point terhadap 

prestasi belajar siswa pada materi bangun ruang menunjukkan bahwa media ini 

efektif untuk digunakan dalam pembelajaran.  

Hasil penelitian Beni Astrino (2010:i), yang berjudul “Efektivitas 

penggunaan Powerpoint Tipe Stand Alone dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di SMA” 

mengungkapkan penggunaan Powerpoint Tipe Stand Alone dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, terutama dalam ranah kognitif aspek mengingat dan aspek 

menerapkan. 

Hasil penelitian Didin Wahyudin (2008:i) menghasilkan temuan terdapat 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang menggunakan media 

video dokumenter dengan yang menggunakan media gambar (cetak) pada mata 

pelajaran sejarah, perbedaan hasil belajar yang signifikan tersebut dilihat dari 

aspek pengetahuan dan pemahaman. 

Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

dikemas dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK cukup efektif 

digunakan untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. 

Ada banyak sekali teknologi pendidikan yang diciptakan untuk mempermudah 

atau menunjang kegiatan pembelajaran diantaranya multimedia presentasi, media 

audio visual, media audio, televisi, internet dan sebagainya. 

Pemerintah sebenarnya telah memberikan beberapa alternatif untuk 

mengatasi permasalahan guru dalam mengembangkan atau memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK agar kompetensi guru dapat terus meningkat, misalnya 

dengan mengadakan kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar dan sebagainya yang 

semuanya dilaksanakan pada lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah 
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sebagai pelaksana kegiatan tersebut, diantaranya Lembaga Peningkatan Mutu 

Pendidikan Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPP4TK) serta lembaga pelatihan lainnya. 

Namun, masih sedikit dari lembaga pelatihan tersebut yang mengadakan pelatihan 

terkait pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, kalaupun ada pelatihan 

yang dilakukan belum maksimal dengan sumber atau pakar perumus program 

pelatihan yang terbatas.  

Kurikulum pelatihan semestinya direncanakan dan didesain sedemikian 

rupa agar memenuhi apa yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan. Kebutuhan 

merupakan kondisi dari ”apa yang ada” dan ”apa yang seharusnya ada” Berpijak 

dari hasil analisis terhadap kebutuhan, maka akan diperoleh informasi yang bisa 

digunakan untuk menetapkan tujuan dalam mengembangkan sebuah kurikulum. 

Analisis kebutuhan merupakan hal yang sangat penting sebelum membuat suatu 

program pelatihan. 

Menurut Widodo dalam Rohaeni (2011:42) ada beberapa hal yang 

menyebabkan mengapa program pemerintah dalam usaha meningkatkan 

profesionalisme guru belum mencapai sasaran, diantaranya adalah: “program yang 

dikembangkan kurang melibatkan guru, permasalahan yang disajikan bersifat  

generalisasi yang berlaku umum padahal permasalahan yang dihadapi guru 

seringkali bersifat lokal dan kontekstual, permasalahan yang dianggap penting 

oleh pengembang program belum tentu dianggap sebagai permasalahan yang 

penting oleh guru. Program yang dikembangkan seringkali memisahkan antara 

aspek materi dengan aspek pedagogi, inovasi yang disampaikan dalam program 

seringkali disampaikan dengan dijelaskan bukan dicontohkan.  

Hasil studi pendahuluan di Kabupaten Batang Hari tentang pemanfaatan 

atau pengembangan media pembelajaran oleh guru khususnya jenjang SMA, 

masih banyak ditemui guru yang belum menggunakan atau memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK dalam pelaksanaan pembelajarannya, seperti pada 

pembelajaran yang berkaitan dengan materi-materi yang bersifat abstrak jika 
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hanya disampaikan dengan ceramah, yaitu pelajaran IPA (Fisika, Kimia, Biologi, 

dll). Di samping itu, pengamatan yang dilakukan pada bidang pendidikan 

menengah dan perguruan tinggi (Dikmenti) yang salah satu bidang kerjanya 

menangani kegiatan pelatihan di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten 

Batang Hari provinsi Jambi, belum terdapat kegiatan pelatihan yang secara khusus 

mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK untuk guru mata 

pelajaran, sementara berdasarkan draft kurikulum 2013 terdapat penekanan 

mengenai guru yang mesti mengintegrasikan TIK dalam pembelajarannya baik itu 

dari segi pemanfaatan media atau untuk keperluan lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti perlu untuk melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan pengembangan desain kurikulum pendidikan dan pelatihan 

(Diklat)  untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengembangan 

media pembelajaran berbasis TIK khususnya pada jenjang SMA mata pelajaran 

Biologi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi 

Jambi, Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) yang 

salah satu bidang kerjanya menangani kegiatan pelatihan guru mata pelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah desain 

kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK?”  

Berdasarkan permasalahan umum penelitian tersebut, maka peneliti 

menjabarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran mengenai Traning Need Analysis desain Diklat 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK yang akan dikembangkan 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari? 

2. Bagaimana Pedoman pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pelatihan 

(Dokumen 1) yang baik untuk digunakan pada kegiatan pelatihan dalam upaya 

meningkatkan kemampuan guru Biologi dalam mengembangkan media 

pembelajaran berbasis TIK? 



7 
 

Mario Emilzoli, 2013 
Pengembangan Desain Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Guru Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

3. Silabus dan SAP (Dokumen 2) kurikulum pendidikan dan pelatihan seperti 

apakah yang baik untuk digunakan pada kegiatan pelatihan dalam upaya 

meningkatkan kemampuan guru Biologi dalam mengembangkan media 

pembelajaran berbasis TIK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. Secara 

khusus tujuan dari makalah ini adalah:  

1. Mendeskripsikan gambaran mengenai Traning Need Analysis desain Diklat 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK yang akan dikembangkan 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari 

2. Mengembangkan pedoman (dokumen 1) pelaksanaan kurikulum pendidikan 

dan pelatihan (Diklat) yang baik untuk digunakan pada kegiatan pelatihan 

dalam upaya meningkatkan kemampuan guru Biologi dalam mengembangkan 

media pembelajaran berbasis TIK 

3. Mengembangkan silabus dan SAP kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk 

digunakan pada kegiatan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan 

guru Biologi dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagaimana 

berikut: 

1. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari, memberikan 

satu alternatif desain kurikulum diklat untuk diterapkan bagi guru-guru SMA 

yang ingin meningkatkan kompetensi mengembangkan media pembelajaran 

berbasis TIK pada bidang studi yang diampunya, khususnya Biologi; 

2. Bagi peserta pelatihan (guru bidang studi Biologi), dengan adanya penelitian 

ini diharapkan terjadi peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan 

media pembelajaran berbasis TIK. 
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E. Definisi Operasional 

1. Desain Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Desain kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) pada penelitian 

adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat rancangan (desain) yang 

disusun secara sistematis yang di dalamnya terdapat panduan dan sejumlah 

mata ajar yang harus ditempuh oleh peserta pelatihan terkait dengan 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, dengan menggunakan teknik 

Delphi (Peramalan) dengan melibatkan beberapa orang ahli. 

 

2. Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Media pembelajaran berbasis TIK merupakan media yang berupa pesan 

dan materi ajar yang dikemas dengan memanfaatkan teknologi komputer dan 

internet serta perangkat teknologi lainnya sehingga materi ajar tersebut 

menarik untuk disampaikan oleh guru kepada siswa. Maka dari itu, media 

pembelajaran berbasis TIK yang dimaksud pada penelitian ini merupakan topik 

pelatihan yang akan diangkat sebagai mata pelatihan pokok untuk menunjang 

kegiatan guru dalam pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan lebih baik 

dan menarik. 


