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ABSTRAK

Nama

: Umi Farida

Jurusan/prodi

: Tadris Biologi

Judul

: Persepsi Siswa Dalam Pemanfaatan Media Gambar Pada
Pembelajaran Biologi Kelas X MIPA Di SMA Negeri 1
Muaro Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) proses pembelajaran,
(2) pemanfaatan media gambar, (3) persepsi siswa terhadap media gambar di
SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi,
selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan triangulasi. Analisis hasil
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Guru yang asyik dan
menyenangkan, penggunaan metode pembelajaran yang efektif dan media
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, penggunaan fasilitas di
dalam kelas sebagai media pembelajaran, agar menunjang pembelajaran yang
efektif dan efisien, penggunaan bahasa yang komunikatif ketika proses
pembelajaran, (2) Pemanfaatan media gambar juga sudah tersedia dan dijalankan
sebagaimana semestinya, terlihat dari seringnya digunakannya media
pembelajaran oleh beberapa guru disana, (3) Persepsi Siswa terhadap Media
gambar pun sangat beragam. Sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar.
Persepsi siswa secara keseluruhan mengenai proses pembelajaran, pemanfaatan
media, dan persepsi siswa terhadap media gambar mendapatkan respon yang dan
media gambar dapat membantu proses pembelajaran juga mempermudah siswa
memahami materi.
Kata kunci: Persepsi siswa, Media gambar.
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ABSTRACK

Name

: Umi Farida

Department / study program : Tadris Biology
Title

: Use of the Media Student Perceptions In Pictures
In Biology Class X Biology Learning In SMA
Negeri 1 Muaro Jambi.

This study aims to describe: (1) the learning process, (2) use images as media, (3)
and how students perceive the image media in Muaro Jambi 1 Public High
School. This study used qualitative. Data is collected through interviewed,
observed and documented studies, then the analyzed data using triangulation The
analysis of the results of this study can be summarized as follows: A teacher who
can handled the classes avoids boring classes, the used of effective learning
methods and learning media that are suitable for students's abilities, the used of
facilities in the classroom as learning media, to supported effective and efficiented
learning, language use communicatived learning process compilation, (2) The
used of picture media has also been available and carried out properly, seen by the
use of learning media by many teachers there, (3) Student Perceptions of the
Media images was very diverse. Students' overall perceptions of the learning
process, the use of the media, and the media image get a good response and the
media image can help the learning process also make it easier for students to
understand the material.
Keyword: Student perception, media image.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan adalah proses yang tanpa akhir, dan pendidikan merupakan
proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya
pikir (daya intelektual) maupun emosional (perasaan) yang diarahkan kepada
tabiat manusia dan kepada sesamanya (Sagala,2009: 4).
Proses belajar ialah proses untuk meningkatkan kepribadian (personality)
dengan jalan berusaha mendapatkan pengertian baru, dan kecakapan baru,
sehingga ia dapat berbuat yang lebih sukses dalam menghadapi kontradiksikontradiksi dalam hidup (Stefanus, 2018, hal: 9).
Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan interaktif yang bernilai
edukatif. Interaksi edukatif ini terjadi antara guru dengan peserta didik dan antara
sesama peserta didik serta antara peserta didik dengan lingkungannya. Interaksi
ini perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan (Lufri,2010:1).
Pembelajaran dapat berhasil secara optimal jika pendidik dapat
memanfaatkan komponen-komponen yang dapat mendukung dalam proses
pembelajaran, seperti media, alat peraga dan lain sebagainya. Sebagai komponen
pendidikan, alat dan media dapat membantu dan bahkan terkadang ia dapat
menggantikan peran pendidik dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi dengan
perkembangan teknologi saat ini, semua yang dahulu terasa sulit menjadi mudah,
yang menjauh menjadi dekat, dan yang membutuhkan waktu lama bisa
diselesaikan dengan cepat. Sehingga nantinya diharapkan dalam proses
pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien.
Menurut Miarso (2009:457), istilah media yang merupakan bentuk jamak
dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan AECT
(1979:21), mengartikan media sebagai segala bentuk dan saluran untuk proses
transmisi informasi.
1
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Istilah pembelajaran sendiri menurut Miarso (2009:457), digunakan untuk
menunjukkan usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan
yang

ditetapkan

terlebih

dahulu

sebelum

proses

dilaksanakan,

serta

pelaksanaannya yang terkendali.
Dari pengertian media dan pengertian pembelajaran dapat digeneralisasi
menjadi media pembelajaran yang menurut Miarso (2009:457), adalah segala
sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan peserta dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa dalam belajar sehingga dapat
mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali.
Dalam keadaan saat ini, media pembelajaran adalah salah satu trobosan untuk
dapat mengoptimalkan pebelajaran dikelas. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa
dengan media yang tepat serta dibantu dengan metode yang benar akan
memudahkan siswa dalam menerima materi-materi yang diberikan oleh gurunya.
Media pembelajaran tentu saja harus dibuat sesuai dengan kebutuhan.
Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan keadaan siswa didalam kelas, materi yang
akan diajarkan dan fasilitas yang ada. Sehingga, disini dibutuhkan guru yang
kreatif dan mampu memahami keadaan kelas serta kondisi siswanya secara penuh
bukan hanya sebagai pemberi materi pelajaran saja. Biasanya, guru satu dengan
yang lain memiliki ke-khasan tersendiri dalam memilih media pembelajaran yang
ada, semua diharapkan dapat memaksimalkan fasilitas yang telah disediakan oleh
sekolah sehingga dapat tercipta media yang menarik inovatif dan bermanfaat.
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis selama 3
hari mulai tanggal 7,8,9 Januari 2019 dengan salah satu guru biologi yaitu Ibu
Moonlaighis Nellya, S.P di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, bahwa media yang
disediakan oleh sekolah hanya berupa proyektor saja, sedangkan jumlah proyektor
yang ada tidak sebanding dengan jumlah kelas ada. Kemudian penulis melakukan
wawancara juga dengan salah satu siswa bahwa guru dalam memanfaatkan media
pada saat proses pembelajaran tidak terlalu sering, hanya beberapa kali saja
dikarenakan media yang disediakan di sekolah tidak lengkap.
Kemudian pada saat peneliti melakukan PPL di SMA Negeri 1 di kelas X
MIPA pada saat proses pembelajaran berlangsung terdapat siswa yang memang
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benar-benar fokus dan aktif di saat peneliti menggunakan media gambar. Media
dapat menjadikan siswa fokus dan semangat dalam belajar juga ditegaskan dalam
penelitian yang di tulis oleh (Isran Rasyid, 2018: 95) yang mengatakan bahwa
bahwa” Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian
anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang langsung
antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri
sesuai dengan kemampuan dan minatnya”. Namun ada juga beberapa siswa ketika
peneliti menjelaskan materi menggunakan media gambar, siswa hanya melihat
tetapi acuh dan tidak memperhatikan dengan baik. Sehingga hanya beberapa siswa
saja yang merespon dengan baik saat peneliti menjelaskan materi menggunakan
media gambar tersebut.
Begitupula dengan keadaan di sekolah dengan disediakannya fasilitas
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, diharapkan guru dapat menciptakan
media pembelajaran yang tepat guna bagi siswanya. Namun pada kenyataannya,
guru hanya memanfaatkan media yang ada saja yaitu berupa proyektor. Padahal
media pembelajaran bukan hanya proyektor saja, namun banyak jenisnya seperti
media gambar, media alam, jurnal dan lain sebagainya. Namun media yang ada
belum di manfaatkan secara maksimal. Salah satu cara untuk memperbaiki
pembelajaran yaitu dengan menggunakan media yang cocok dengan karakteritstik
siswa dan keadaan sekolah adalah dengan menggunakan media gambar.
Pembelajaran menggunakan media gambar dapat meningkatkan efektivitas
dan efisiensi proses pembelajaran, sehingga diharapkan siswa mampu
mengembangkan daya nalar serta daya rekamnya. Kemudian di tegaskan dalam
penelitian yang ditulis oleh (Iwan, 2014:115) yang mengatakan bahwa”
Penggunaan media pembelajaran bukan hanya membantu proses pembelajaran
lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi pelajaran lebih dalam
dan utuh. Bila hanya dengan mendengarkan iformasi verbal dari guru saja, siswa
mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya
dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami sendiri melalui
media, maka pemahaman siswa pasti akan lebih baik”. Jadi dengan permasalahan
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ini, penulis berupaya memberikan solusi yaitu dengan menggunakan media
gambar. Dengan media gambar ini, diharapkan siswa akan lebih faham dalam
proses pembelajaran dan penulis akan melihat bagaimana persepsi siswa terhadap
pemanfaatan media gambar. Jadi, tidak hanya media proyektor saja yang bisa di
manfaatkan dalam proses pembelajaran, tetapi bisa berupa media yang lain seperti
media gambar. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan melihat “Persepsi
Siswa Dalam Pemanfaatan Media Gambar Pada Pembelajaran Biologi Kelas
X MIPA di SMA Negeri 1 Muaro Jambi”.

B. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada persepsi siswa dalam pemanfaatan media
gambar pada pembelajaran biologi kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Muaro Jambi.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus peneltian, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pembelajaran biologi kelas X MIPAdi SMA Negeri
1 Muaro Jambi?
2. Bagaimana pemanfaatan media gambar dalam pembelajaran biologi
kelas X MIPAdi SMA Negeri 1 Muaro Jambi?
3. Bagaimana persepsi siswa dalam pemanfaatan media gambar dalam
pembelajaran biologi kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Muaro Jambi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran biologi kelas X
MIPA di SMA Negeri 1 Muaro Jambi
b. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media gambar dalam
pembelajaran biologi kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Muaro
Jambi.
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c. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi siswa dalam pemanfaatan
media gambar dalam pembelajaran biologi kelas X MIPA di SMA
Negeri 1 Muaro Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
a. Guru mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh
selama perkuliahan dalam bidang pendidikan.
b. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi
penulis dan pembaca tentang persepsi siswa terhadap media
gambar.
c. Bagi pengelola sekolah diharapkan agar dapat menambah dan
memanfaatkan media pembelajaran dengan baik.
d. Bagi pengelola program studi Tadris Biologi di UIN STS Jambi,
untuk pengembangan keilmuan tentang media pembelajaran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Persepsi
Manusia menangkap berbagai gejala diluar dirinya melalui lima indera
yang mereka miliki. Persepsi merupakan proses memberi makna terhadap
stimulus yang berupa informasi mengenai lingkungannya yang diterima oleh
panca indranya yang di tentukan juga oleh faktor personal dan situasional. Faktor
personal dapat dilihat dari faktor keberfungsian dari panca indra, sedangkan
situasional dapat dilihat dari keadaan pada saat individu tersebut menerima
rangsang.
Menurut kamus besar bahasa indonesia (1997) persepsi adalah tanggapan
(penerimaan) langsung dari sesuatu (hlm. 759). Menurut Irwanto (2002:71),
proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun
peristiwa) sampai rangsangan itu disadari dan dimengerti disebut persepsi. Karena
persepsi bukan sekedar penginderaan, maka ada penulis yang menyatakan
persepsi sebagai the interpretation of experience (penafsiran pengalaman).Karena
persepsi terjadi setelah penginderaan.
Pengertian persepsi tersebut menggambarkan bahwa persepsi seseorang
terjadi setelah rangsangan diterima oleh alat indera dan kemudian disadari dan
dimengerti, setelah persepsi disadari dan dimengerti maka terjadilah penafsiran
pengalaman. Persepsi bukan sekedar penginderaan karena rasa manis dapat
diinterprestasi secara amat berbeda tergantung apa yang menyebabkan, dan dari
konteks yang lebih luas (kebiasaan, selera, dan lain-lain). Akan tetapi proses
diterimanya rangsangan sangat penting artinya. Penginderaan inilah yang
membuat sadar akan adanya rangsangan.
Definisi lain tentang persepsi adalah aktivitas jiwa yang memungkinkan
manusia mengenali rangsangan-rangsangan yang sampaikepadanya melalui alatalat inderanya, dengan kemampuan inilah manusia mengenali lingkungan
hidupnya (Sabri, 1993:46).
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Beberapa definisi di atas terdapat kesamaan bahwa persepsi merupakan
salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting yang dipengaruhi stimulus
yang memungkinkan untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya.Tanpa
persepsi yang benar, manusia mustahil dapat menangkap dan memaknai berbagai
fenomena, informasi atau data yang senantiasa mengitarinya.
Persepsi siswa tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya terhadap
objek yang sama. Perbedaan pribadi seorang dengan yang lain merupakan bukti
keunikan manusia sehingga factor pribadi ini mengakibatkan persepsi terhadap
sesuatu yang ada dan terjadi di sekitarnya. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri
pada

adanya

perbedaan-perbedaan

individu,

perbedaan-perbedaan

dalam

kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada
dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun
persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.
Sikap biasanya mempengaruhi persepsi seseorang. Mengenai sikap dapat
diberikan contoh sebagai berikut: seorang mahasiswa yang ingin memperoleh
sebanyak mungkin dari perkuliahannya senang mengajukan banyak pertanyaan
kepada dosennya pada waktu kuliah berlangsung. Untuk memudahkannya
melakukan hal itu mahasiswa tersebut menempati kursi yang sedekat mungkin
dengan tempat di mana dosen berada karena dengan demikian apabila ia
mengacungkan tangan untuk bertanya, dosennya akan mudah melihat dan
memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan pertanyaan. Motif sudah
tentu berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan intensitas motif itu sangat
dipengaruhi oleh mendesak tidaknya pemuasan kebutuhan tersebut. Misalnya,
seorang yang sudah sangat lapar berbeda persepsinya tentang makanan dari
seorang

yang tidak lapar. Seorang yang sudah sangat lapar akan kurang

memperhitungkan apakah makanan yang tersedia di hadapannya enak atau tidak.
Yang penting baginya ialah kesempatan untuk menghilangkan rasa laparnya.
Sebaliknya orang yang tidak lapar, karena baru makan beberapa waktu yang lalu
akan menggunakan pertimbangan lain karena baginya pemuasan kebutuhan
(dalam hal ini lapar) tidak lagi mendesak.
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Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Irwanto (2002:96), adalah :
a.

Perhatian yang selektif
Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali

rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak harus menaggapi
semua rangsang yang diterimanya. Untuk itu, individunya memusatkan
perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian, objek-objek
atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan.
b.

Ciri-ciri rangsang
Rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan lebih menarik

perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar diantara yang kecil; yang
kontras dengan latar belakangnya dan yang intensitas rangsangan paling kuat.
c. Nilai-nilai dan kebutuhan individu
Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam
pengamatannya disbanding seorang bukan seniman. Penelitian juga menunjukkan
bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin (mata uang logam)
lebih besar dibandingkan anak-anak orang kaya.
Syarat-syarat Persepsi Persepsi merupakan keadaan yang integrated dari
individu yang bersangkutan, maka apa yang ada dalam diri individu, pengalamanpengalaman individu, akan ikut aktif dalam persepsi individu. Agar individu dapat
menyadari, dapat mengadakan persepsi, adanya beberapa syarat yang harus
dipenuhi yaitu; 1) Adanya objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus
yang mengenai alat indera atau reseptor. 2) Alat indera atau reseptor Yaitu alat
untuk menerima stimulus. 3) Adanya perhatian. Perhatian merupakan langkah
pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian
tidak aka nada persepsi

B. Persepsi Siswa
Menurut Stefanus ( 2018: 84) siswa adalah subjek yang menerima
pelajaran. Adaa siswa pandai, kurang pandai dan tidak pandai. Siswa memiliki
organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap rangsangan, otak yang
digunakan untuk mentransformasikan hasil penginderaan ke dalam memori yang
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kompleks dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang
menunjukkan apa yang telah dipelajari.
Siswa secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase
pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan
dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang siswa atau peserta didik yang
perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik,
perkembangan menyangkut psikis (Ramayulis, 2008:77).
Hakikat peserta didik yaitu: Peserta didik merupakan manusia yang
memiliki deferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif dan
psikomotorik, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi
priodesasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif
sama, peserta didik memilki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri bukan
sekedar miniatur orang dewasa, peserta didik merupakan manusia yang memilki
diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski
dalam hal-hal tertentu banyak kesamaannya, peserta didik merupakan manusia
bertanggung jawab bagi proses belajara pribadi dan menjadi pembelajar sejati,
sesuai dngan sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat, peserta didik
merupakan makhluk Tuhan yang meski memiliki aneka keunggulan, namun tidak
akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi
kapasitasnya.
Dari definisi dan pengertian persepsi dan pengertian siswa, dapat
disimpulkan bahwa pengertian persepsi siswa adalah proses pada diri siswa dalam
mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan yang diterima oleh panca
indera (melihat, mendengar, membau, merasa, dan meraba) untuk memberi arti
pada lingkungan di sekolah termasuk saat proses pembelajaran berlangsung.
Peran siswa sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran sangat sentral
dalam dunia pendidikan, karena jika tidak ada siswa maka dapat dikatakan tidak
ada proses pembelajaran. Proses terjadinya persepsi siswa didapat ketika siswa
berada dilingkungan sekolah baik ketika proses pembelajaran berlangsung
maupun tidak. Persepsi siswa sendiri merupakan proses perlakuan siswa terhadap
informasi tentang suatu objek dalam hal ini baik kegiatan di dalam maupun di luar
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kegiatan yang ada di sekolah melalui pengamatan dengan indera yang dimiliki,
sehingga siswa dapat memberi arti serta menginterpretasikan objek yang diamati.
Dalam hal ini persepsi siswa dalam penggunaan media pembelajaran dikelas,
biasanya persepsi tersebut dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang terjadi di
sekitarnya.

C. Pengertian Media Pembelajaran
Media merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam suatu proses
belajar mengajar karena media dapat membantu siswa dalam menyampaikan
pesan dalam materi pembelajaran agar tujuan pembeljaran atau kompetensi dasar
pada mata pelajaran tertentu agar tercapai.
Dalam pengertian teknologi pendidikan, media atau bahan sebagai sumber
belajar merupakan komponen dari sistem instruksional di samping pesan, orang,
teknik latar dan peralatan. Media atau bahan adalah perangkat lunak (software)
berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan
mempergunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras (hardware)
sendiri merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan yang terkandung pada
media tersebut (Sadiman, dkk, 1996:19).
Media erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Kata media berasal dari
bahasa Latin, yaitu medius.Arti kata medius adalah tengah, perantara, atau
pengantar. Dalam proses pembelajaran, media seringkali diartikan sebagai alatalat grafis, photografis atau alat elektronik yang berfungsi untuk menagkap,
memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media
merupakan segala bentuk alat yang dipergunakan dalam proses penyaluran atau
penyampaian informasi (Ega, 2016:2).
Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”.
Association

for

Education

and

Communication

Technology

(AECT)

mendefinisikan edia yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses
penyaluran informasi. Sedangkan Education Association (NEA) mendefinisikan
sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau
dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

11

belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional
(Kustandi, 2011: 11).
Media juga dapat diartikan sebagai alat bantu yang dapat digunakan sebaai
penyampai pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media merupakan sesuatu
yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan
kemauan audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar
pada diri siswa tersebut. Media merupakan bagian yang melekat atau tidak
terpisahkan dari pross pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media
berfungsi dan berperan mengatur hubungan efektif guru dan siswa dalam proses
pembelajaran.
Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian
media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang
pikiran, perasaan dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong
terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif akan
memungkinkan audien (siswa) untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan
performan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara guru, siswa dan
bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai
pesan atau media. Pesan yang akan dikomunikasikan merupakan isis
pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang disajikan oleh guru kepada siswa
dalam proses pembelajaran di sekolah.
Proses pembelajaran merupakan suatu perpaduan yang tersusun rapi.
Perpaduan

tersebut

meliputi

unsur-unsur

manusiawi,

material,

fasilitas,

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan
pembelajaran. Pembelajaran juga merupakan proses, cara, dan tindakan yang
mempengaruhi siswa untuk belajar. Dengan demikian,media pembelajaran
merupakan alat dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi anatara
seorang guru dan siswa. Media pembelajaran digunakan dalam rangka
mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses
pembelajaran di sekolah.
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Pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi.
Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri
di aman guru atau dosen dan siswa atau mahasiswanya bertukar pikiran untuk
mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi
penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan
efisien, antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan verbalisme,
ketidaksiapan siswa atau mahasiswa, kurangnya minat dan kegairahan, dan
sebagainya.
Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian ialah penggunaan
media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar, karena fungsi media
dalam kegiatan tersebut di samping sebagai penyaji stimulus informasi, sikap, dan
lain-lain, juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan, informasi.
Dalam hal-hal tertentu media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah
kemajuan serta untuk memberikan umpan balik.
Penyampaian pesan merupakan salah satu komponen pembelajaran yang
mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media
seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru dalam setiap
kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru perlu mempelajarai bagaimana
memilih serta menggunakan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan
pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk
menyampaikan

isi

materi

pembelajaran.Media

pembelajaran

merupakan

komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan
siswa yang memotivasi siswa untuk belajar. Sumber belajar terdiri atas sumbersumber yang mendukung proses pembelajaran siswa termasuk system penunjang,
materi, dan lingkungan pembelajaran. Sumber belajar mencakup segala yang
tersedia untuk membantu individu belajar dan menunjukkan kemampuan dan
kompetensinya.
Dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat
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merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar
untuk mencapai tujuan pembelaajaran.

D. Jenis Media Pembelajaran
Berdasarkan

klasifikasinya,

setiap

media

pembelajaran

memiliki

karakteristik sendiri-sendiri.Karakteristik tersebut dapat dilihat melalui tampilan
media yang disajikan.Media pembelajaran ditampilkan menurut kemampuan
media tersebut untuk memberi atau membangkitkan rangsangan indera
penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, maupun penciuman.Dari
karakteristik tersebut, maka guru dapat memilih menggunakan suatu media
pembelajaran menyesuaikan dengan situasi pembelajaran.
Media pembelajaran dapat dimaknai sebagai alat yang membawa pesan
dan informasi antara guru dan siswa.Penggunaan media dalam aktivitas
pembelajaran dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok.Setiap jenis
media memiliki kemampuan dan karakteristik atau fitus spesifik yang dapat
digunakan untuk keperluan yang spesifik pula. Fitue-fitur spesifik yang dimiliki
oleh sebuah media pembelajaran membedakan media tersebut dengan jenis media
yang lain. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa jenis media
pembelajaran yang perlu untuk diketahui. Jenis media pembelajaran yang
dimaksud di anataranya adalah sebagai berikut ((Ega, 2016:4).
1. Media Visual
Media visual merupakan sebuah media yang memiliki beberapa unsur
berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya.Media visual
dapat ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu visual yang menampilkan gambar
diam dan visual yang menampilkan gambar atau simbol bergerak. Ada
beberapa media visual yang digunakan dalam pembelajaran, di antaranya
adalah buku, jurnal, peta, gambar, dan lain sebagainya.
2. Audio Visual
Media audio visual merupakan media yang dapat menampilkan unsur
gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau
informasi. Media audio visual dapat mengungkakpkan objek dan peristiwa
seperti keadaan yang sesungguhnya. Perangkat yang digunakan dalam media
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audio visual ini adalah mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor
visual yang lebar.
3. Komputer
Komputer merupakan sebuah peerangkat yang memiliki aplikasi-aplikasi
menarik yang dapat dimanfaaatkan oleh guru ata siswa dalam proses
pembelajaran. Komputer sudah sangat familiar dengan paara siswa. Banyak
siswa telah memiliki netbook atau laptop yang digunakan dalam pembelajaran
sehari-hari. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer merupakan
sebuah kegiatan yang menggunakan software atau perangkat lunak sebagai
meddia untuk berinteraksi dalam perangkat pembelajaran, baik di kelas
maupun di rumah.
4. Microsoft Power Point
Microsoft power point merupakan salah satu aplikasi atau perangkat lunak
yang diciptakan khusus untuk menangani perancangan presentasi grafis
dengan mudah dan cepat. Presentasi dengan microsoft power point merupakan
salah satu cara yang digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan
sesuatu yang dirangkum dan dikemas ke dalam beberapa slide yang menarik.
Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah memahamipenjelasan melalui
visualisasi yang terangkum dalam slide teks, gambar atau grafik, suara, video,
dan lain sebagainya.
5. Internet
Internet merupakan salah satu media komunikasi yang banyak digunakan
untuk beberapa kepentingan. Dalam proses belajar-mengajar, media internet
ini sangat membantu menarik minat siswa terhadap materi pembelajarn yang
disampaikan oleh guru. Internet juga dapat membantu dalam membuka
wawasan dan pengetahuan siswa.
6. Multimedia
Multimedia merupakan perpaduan berbagai bentuk elemen informasi yang
digunakan sebagai sarana menyampaikan tujuan tertentu. Elemen informasi
yang dimaksud tersebut di antaranya teks, grafik, gambar, foto, animasi,
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audio, dan video. Multimedia merupakan gabungan dari berbagai macam
media, baik untuk tujuan pembelajaran maupun tujuan yang lainya.
7. Gambar atau Foto
Gambar

atau

foto

adalah

media

pembelajaran

yang

sering

digunakan.Media ini merupakan bahasa yang umum, dapat dimengerti, dan
dinikmati oleh semua orang di mana-mana. Gambar atau foto berfungsi untuk
menyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indera penglihatan.
Terdapat beberapa kelebihan media gambar antara lain, yaitu: media gambar
bersifat konkrit, artinya gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok
masalah dibandingkan dengan media verbal semata, gambar tidak mengatasi
batasan ruang dan waktu, biaya yang digunakan juga tidak terlalu mahal.
8. Bagan (chart)
Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keteranganketerangan,

daftar-daftar,

dan

sebagainya.

Bagan

digunakan

untuk

memperagakan pokok-pokok isi bagian secara jelas dan sederhana. Fungsi
pokok dari bagan/chart adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang
sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Bagan
juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi.
Pesan yang akan disampaikan biasaynya berupa ringkasan visual suatu
proses, perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Di dalam bagan
seringkali kita jumpai jenis media grafis lain, seperti gambar, diagram, kartun
atau lambing-lambang verbal.
9. Komik
Komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah
dipahami.Oleh sebab itu media komik dapat berfungsi sebagai media yang
informatif dan edukatif.
10. Poster
Poster adalah media yang diharapkan mampu mempengaruhi dan
memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya.Poster merupakan media
komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan singkat, padat, dan
impresif, karena ukurannya yang relatif besar.
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11. Sketsa
Sketsa adalah gambar yang sederhana, atau draft kasar yang melukiskan
bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Karena setiap orang yang normal diajar
menggambar, maka setiap guru yang baik haruslah dapat menuangkan ideidenya ke dalam vebtuk sketsa. Sketsa, selain dapat menarik perhatian murid,
menghindari verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian pesan.
12. Diagram
Diagram adalah suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis
dan symbol-simbol. Diagram atau skema menggambakan suatu struktur dari
objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar
komponennya atau sifatsifat proses yang ada disitu.
Isi

diagram

pada

umumnya

berupa

petunjuk-petunjuk.

Diagram

menyederhanakan yang kompleks sehingga dapat meperjelas penyajian pesan.
Diagram

bersifat

simbolis

danabstrak sehingga kadang-kadang sulit

dimengerti. Diagram yang baik sebagai media pendidikan adalah yang benar,
digambar rapi, diberi titel, label dan penjelasan-penjelasan yang perlu, cukup
besar dan ditempatkan secara strategis, dan penyusunannya disesuaikan
dengan pola membaca yang umum : dari kiri ke kana dan dari atas ke bawah.

E.

Fungsi Media Pembelajaran
Penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan minat siswa

mengikuti proses pembelajaran secara fokus. Selain itu, media pembelajaran yang
ditampilkan dapat memotivasi siswa untuk lebih rajin belajar. Media
pembelajaran juga dapat memberikan rangsangan dalam kegiatan belajar siswa.
Tidak bisa dipungkiri media pembelajara juga telah memberikan pengaruhpengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran sangat
membantu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan kemudahan bagi guru
dalam menyampaiakn pesan dan isi materi pembelajaran.
Dengan data menarik dan terpercaya yang disajikan melalui media
pembelajaran, maka materi pembelajaran tersebut dapat membantu siswa
meningkatkan pemahamannya. Media pembelajaran memiliki pengaruh yang
besar bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman siswa terhadap materi
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pembelajaran. Media berfungsi memberikan instruksi terhadap informasi yang
terdapat dalam materi pembelajaran. Media yang digunakan guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran haruslah melibatkan siswa dalam aktivitas
nyata.
Media pembelajaran memiliki peran penting dalam mencapai tujuan
pembelajaran.

Hadirnya

media

pembelajaran

mampu

membawa

dan

membangkitkan antusiasme siswa dalam belajar.Media pembelajaran juga
digunakan guru untuk dapat mempengaruhi semangat siswa terhadap segala
sesuatu yang baru setiap harinya. Media pembelajaran membantu memantapkan
pengetahuan dan wawasan siswa dan menghidupkan proses pembelajaran. Selain
itu, media pembelajaran juga memiliki banyak fungsi di antaranya adalah fungsi
atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Untuk
pengetahuan keempat fungsi dari media pembelajaran tersebut secara jelas, bisa
dilihat melalui uraian sebagai berikut:
1. Atensi
Atensi merupakan fungsi inti dari media pembelajaran, yaitu menarik dan
mengarahkan perhatian siswa untuk berkosentrasi kepada materi pembelajaran
yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran.
2. Afektif
Afektif merupakan salah satu fungsi dari media pembelajaran yang dapat
dilihat dari tingkat kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca teks yang
bergambar.
3. Kognitif
Kognitif merupakan salah satu fungsi dari media pembelajaran yang
terlihat

dari

tampilannya.Tampilan

materi

pembelajaran

tersebut

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi
atau pesan yang terkandung dalam materi pembelajaran.
4. Kompensatoris
Kompensatoris merupakan salah satu fungdi dari media pembelajaran
yang dapat dilihat dari hasil penelitian. Media pembelajaran memberikan
koteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam
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membaca kemudian mengorganisasikan informasi dalam teks selanjutnya
dapat mengingatnya kembali (Ega, 2016:11).
Semakin jelas bahwa media pembelajaran merupakan kebutuhan yang
tidak dapat dielakkan dalam rangka menyukseskan program belajar siswa agar
dpat tercapai perubahan tingkah laku yang diharapkan. Konsekuensinya, guru
hendaknya memiliki peran yang tidak terbatas dalam menciptakan, menggunakan
maupun mengembangkan media pembelajaran.
Sebagai seorang pendidik, media memiliki peran dan fungsi sangat
penting. Media merupakan integrasi dari sistem pembelajaran sebagai dasar
kebijakan dalam pemilihan pengembangaan, amupun pemanfaatan. Media
pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang
gilirannya diharapkan mempertinggi hasil belajar yang hendak dicapai.
Dengan demikian peran dan fungsi media pembelajaran di samping
sebagai alat bantu mengajar juga sebagai sumber belajar yang harus dimanfaatkan
semaksimal mungkin sehingga dapat terciptanya suasana belajar yang kondusif,
efektif, efisien dan menyenangkan.
Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru
dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai
pengelola pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian
rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu guru lebih berfungsi sebagai penasehat,
pembimbing, motivator dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar.

F.

Manfaat Media Pembelajaran
Pembelajaran merupaka sebuah proses komunikasi. Dalam proses

komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen pengirim
pesan atau guru, komponen penerima pesan atau siswa, dan komponen siswa itu
sendiri yang biasanya berupa materi pelajaran. Seringkali dalam proses
pembelajaran terjadi kegagalan komunikasi, maksudnya materi pelajaran atau
pesan yang disampaikan guru tidak dapat diterima oleh siswa dengan optimal.
Penyampaian informasi yang hanya melalui bahasa verbal, dapat menimbulkan
verbalisme dan kesalahan persepsi.
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Secara umum, bahasa verbal dapat mengurangi ketertarikan siswa untuk
menangkap materi pembelajaran, sebab siswa kurang diajak berpikir dan
menghayati pesan yang disampaiakan. Padahal, untuk memahami sesuatu perlu
keterlibatan siswa baik fisik maupun psikis. Mengingat hal tersebut, maka guru
harus memberikan perhatian lebih dalam menampilkan materi pembelajaran
dengan menarik.Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat yang perlu
diketahui oleh guru, yaitu manfaat umum dan manfaat praktis. Untuk mengetahui
kedua manfaat tersebut, bisa dilihat melalui ulasan sebagai berikut:
Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa manfaat yang perlu
untuk diketahui. Manfaat umum dari media pembelajaran yang dimaksud
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Lebih Menarik
Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar siswa.
b. Materi Jelas
Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih
dipahami oleh siswa.
c. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan
Dengan melihat atau mendengar uraian tentang suatu ilmu melalui
media yang sama, maka siswa akan menerima informasi yang sama dengan
teman lainnya.
d.

Proses instruksional lebih menarik
Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar dan dapat

dilihat, serta menyajikan suatu proses atau prosedur yang bersifat abstrak,
tidak lengkap menjadi lengkap, dan disajikan gambar-gambar dan warnawarna yang menarik, sehingga merangsang siswa untuk mengikuti
pembelajaran dengan lebih aktif dan suasana pembelajaran menjadi lebih
hidup, menarik dan tidak membosankan.
e. Sifat Bahan Ajar
Isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi tugas yang
ingin dilakukan siswa. Tugas-tugas tersebut biasanya menuntut adanya
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aktivitas dari para siswanya. Setiap kategori pembelajaran ini menuntut
aktivitas atas perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian akan
mempengaruhi pemilihan media beserta teknik pemanfaatannya.
f.

Tidak Mudah Bosan
Metode yang dipakai dalam roses belajar-mengajar akan lebih

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal dari penuturan seorang
guru.
g. Siswa Lebih Aktif
Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Sebab, siswa
tidak hanya mendengarkan guru, akan tetapi juga aktif dalam sebuah
kegiatan, seperti mengamati, melakukan demonstrasi, dan lain sebagainya.
h. Meningkatkan Proses Belajar
Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi.
Sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.
i. Memotivasi Siswa
Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian
siswa.Sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung
antara siswa dan lingkungannya.
j. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan
proses belajar.
Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa
untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemr mencari sendiri sumbersumber ilmu pengetahuan.
k. Mengubah peran guru kea rah yang lebih positif dan produktif
Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki
waktu untuk memberikan perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya,
seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian,
memotivasi belajar, dan lain-lain.
l. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa
Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar
lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari
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guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan
kegiatan melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami ssendiri melalui
media pemahaman siswa akan lebih baik.
m. Efisiensi dalam waktu dan tenaga
Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara
maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus
menjelaskan materi secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian
menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.
n. Merangsang Kepekaan
Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan
waktu.Untuk bagian ini, ada beberapa penjelasan terkait yang perlu
diketahui. Penjelasan yang dimaksud tersebut di antaranya adalah sebagai
berikut:
1) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan
langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto,
slide, realita, film, radio atau model.
2) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh
indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide,
atau gambar.
3) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali
dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video,
film, foto, slide, dan secara verbal.
4) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah
dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide
atau simulasi computer.
5) Kejadian atau percobaan yang dpat membahayakan, dapat
disimulasikan dengan media seperti computer, film, dan video.
6) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau
prses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti
proses kepompong menjadi kupu-kupu, dapat disajikan dengan
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7) teknik-teknik rekaman seperti time lapse untuk film, video,
slide atau simulasi computer.
o. Terjadi Interaksi Langsung
Media pembelajaran dapat memberikan kesaaan pengalaman kepada
siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Selain itu,
memungkinkan

juga

terjadinya

interaksi

langsung

dengan

guru,

masyarakat, dan lingkungannya (Ega, 2016:16).
Intinya adalah bahwa penggunaan media itu merupakan cara untuk dapat
memotivasi dan berkomunikasi dengan peserta didik agar dalam proses
pembelajaran lebih efektif.
p. Media Dapat Memberikan Pengalaman
Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada
siswa

tentang

peristiwa-peristiwa

di

lingkungan

mereka,

serta

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan
lingkungannya misalnya melalui karya wisata. Kunjungan-kunjungan ke
museum atau kebun binatang (Rasyid, 2018:95).

G. Prinsip Penggunaan Media Pembelajaran
Kebanyakan para pendidik atau seorang guru tidak mendasarkan pilihan
medianya pada pemikiran yang logis dan ilmiah, melainkan lebih karena
mengikuti perkembangan majunya teknologi atau karena mengikuti kebiasaan
yang berkembang di lingkungan sekolah. Tidak sedikit juga, dalam proses belajar
mengajar di kelas para pengajar membiasakan penggunaan media yang telah
disediakan pada kesesuaian dengan tujuan, materi, dan karakteristik siswanya.
Pertimbangan tersebut, tentunya tidaklah salah, namun hendaknya
dilengkapi dengan pertimbangan pada kriteria-kriteria pemilihan media yang logis
dan benar. Hal ini berarti bahwa suatu pendekatan belajar yang lebih kuat harus
dicari, yakni yang dapat menghubungkan karakteristik media dengan tuntutan
tujuan dan karakteistik siswa.
Dalam memilih media pembelajaran, tentu ada beberapa prinsip yang
digunakan sesuai dengan medianya.Prinsip-prinsip pemilihan media ini sesuai
dengan pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media yang
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digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran.Hal ini disebabkam
adanya beraneka ragam media yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam
kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa prinsip
yang digunakan dalam memilih media pembelajaran. Prinsip-prinsip dlam
memilih media pembelajaran yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan Media Pembelajaran
Media pembelajaran digunakan dengan tujuan yang jelas.Suatu media
pembelajaran dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran, sebaiknya
disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan.Sebelum menentukan media
pembelajaran, seorang guru harus menyadari bahwa tidak ada satupun media
yang paling baik untuk mencapai semua tujuan.Masing-masing dari media
yang ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggunaan berbagai macam
media pembelajran yang disusun secara terpadu dalam proses pembelajaran
akan mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran.
2. Objektifitas Media Pembelajaran
Memilih media pembelajaran harus secara objektif.Media pembelajaran
diguanakan bukan hanya berdasarkan atas kesenangan guru atau sekedar
sebagai selingan atau hiburan. Pemilihan media harus benar-benar didasari
dengan pertimbangan yang matang, karena hal tersebut akan digunakan untuk
meningkatkan efektivitas belajar siswa. Penentuan media pembelajaran,
sebaiknya dilakukan secara objektif. Maksudnya, benar-benar digunakan
dengan dasar pertimbangan efektivitas belajar siswa.
3. Karakteristik Siswa
Karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan
yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan pengalamannya
sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya.
4. Tujuan Belajar
Secara umum tujuan belaajr yang diusahakan untuk dicapai meliputi tiga
hal, yakni mendapat pengetahuan,

pemahaman konsep dan keterampilan,

serta pembentukan sikap. Ketiganya dimaksudkan untuk mencapai hasil yang
diharapkan. Namun kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah
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bahwa media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi
yang ingin dicapai.
5. Memahami Kelebihan Setiap Media Pembelajaran
Setiap media memiliki kelebihan dan kekueangn masing-masing.Untuk
menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran, haruslah dipilih secara
tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan pengajaran
tertentu.
6. Memahami Karakteristik Setiap Media Pembelajaran
Untuk memilih media pembelajaran dengan tepat, seorang guru hendaknya
mengenal ciri-ciri dari masing-masing media yang ada.Karena, hal tersebut
cukup menentukan dalam membentuk efektivitas kegiatan belajar-mengajar.
7. Syarat Memilih Media Pembelajaran
Media merupakan bagian yang menyatu dalam proses pembelajaran.
Pemilihan media haruslah disesuaikan dengan metode mengajar dan materi
pembelajaran.Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran dapat dilakukan
dengan

baik

dan

tepat.

Penentuan

media

pembelajaran,

sebaiknya

memperhatikan syarat-syarat tertentu sebagai bahan pertimbangan. Syaratsyarat dalam memilih media pembelajaran yang dimaksud tersebut di
antaranya adalah sebagai berikut:
a. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
b. Memilih media harus disesuaiakan dengan ketersediaan bahan
medianya.
c. Media pembelajaran harus disesuaiakan dengan biaya pengadaan.
d. Media pembelajaran harus disesuaiakan dengan kualitas atau mutu
teknik.
e. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan
materi materi pelajaran, yaitu tingkat pengetahuan siswa, dan
jumlah siswa yang belajar.
f. Untuk memilih media yang tepat, seorang guru harus mengenal
ciri-ciri dari setiap media pembelajaran.
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g. Media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar.
Maksudnya, pemilihan media benar-benar digunakan untuk
meningkatkan efektivitas belajar siswa.
h. Media pembelajaran harus mempertimbangkan biaya pengadaan,
ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik
tempat siswa belajar.
8. Factor yang Mempengaruhi Penggunaaan Media Pembelajaran
Factor

yang

mempengaruhi

penggunaan

media

dalam

kegiatan

pembelajaran yang dapat dipakai sebagai dasar kegiatan pemilihan tersebut di
anataranya adalah sebagai berikut.
a. Tujuan yang ingin dicapai.
b. Karakteristik siswa.
c. Jenis rangsangan belajar yang kehendaki.
d. Keadaan latar atau lingkungan.
e. Luasnya jangkauan yang ingin dilayani (Ega, 2016:20)
Pertimbangan pemilihan media sangat penting, karena terkait dengan
penyampaian informasi pengajaran yang disampaikan. Harus mempertimbangkan
beberapa hal, diantaranya kepraktisan media tersebut, dapat digunakan oleh guru
maupun siswa, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
namun sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada.
Selain itu juga harus memiliki pengetahuan tentang kemampuan
intelektual siswa yang diajarnya, agar guru dapat memilih media yang benar-benar
sesuai dengan karakteristik siswa. Ketepatan dalam pemilihan media berpotensi
menghasilakn pemahaman yang baik oleh peserta didik terhadap materi
pemebelajaran yang disampaikan. Sehingga dapat meningkatkan mutu proses
belajar mengajar di kelas. oleh karena itu untuk mendapatkan hasil belajar yang
maksimal diperlukan persiapan serta memilih media yang tepat dalam
pembelajaran.
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H. Studi Relevan
Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan beberapa
penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lulu Fauziah berdasarkan hasil
penelitian dengan judul “Persepsi Siswa Terhadap Penggunaaan Media Dalam
Pembelajaran Al-Qur’an Hadits Pada Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta berada dalam kategori “baik”. Siswa berpendapat
bahwa guru dalam menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
siswa baik yang sudah disediakan oleh sekolah maupun atas kreativitas guru itu
sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah memiliki kompetensi
yang sesuai yang harus dimiliki sebagai seorang guru, dan siswa pun merasakan
manfaat dari penggunaan media dalam pembelajaran Al-Qur'an.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Handika Ryana Suganda
berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Persepsi Siswa Mengenai Media
Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Di SMK-SPMA (Sekolah Pertanian
Mengengah Atas) Negeri H. Moenadi.Peneliti ini berusaha mengetahui bagaimana
persepsi siswa terhadap pemanfaatan media pembelajaran. Hasil yang didapatkan
bahwa ketersediaan media pembelajaran di SPMA Negeri H. Moenadi menurut
data temuan peneliti dari hasil wawancara kepada informan siswa.Tidak sedikit
siswa yang menyatakan bahwa media pembelajaran hanya terdiri dari LCD
proyektor computer. Namun, juga sudah banyak siswa yang mengetahui ragam
media pembelajaran yang tersedia di sekolahnya, seperti penggunaan LCD
proyektor, alat peraga, alat-alat laboratorium, alat untuk praktik lain.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wenni Rosalina dengan judul “
Analisis Persepsi Siswa Terhadap Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran
Biologi Kelas X IPA Di SMA Negeri Se-Kota Jambi”. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap
pemanfaatan media dalam pembelajaran biologi kelas X IPA di SMA Negeri seKota Jambi termasuk ke dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar
72,2%.
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Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rina Purnamasari dengan judul
“Persepsi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sukagumiwang Terhadap Penggunaan
Media Gambar Dalam Pembelajaran Sepakbola. Dalam penelitian ini instrumen
penelitian yang digunakan yaitu angket. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa; persepsi siswa kelas X SMA Negeri Sukagumiwang terhadap penggunaan
media gambar dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani khususnya
sepakbola termasuk kategori cukup baik. Siswa yang persepsinya baik sebanyak
4% dan siswa yang persepsinya cukup baik sebanyak 9%; serta tidak ada siswa
yang persepsinya kurang baik dan tidak baik.
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Halimatus Sa’dIYAH. Hasil
penelitian ini yaitu bahwa persepsi siswa tentang penggunaan media video belajar
Fikih dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode observasi dan
angket berada pada kategori tinggi dengan rerata 82,6. Dengan skala motivasi
diperoleh skor tertinggi 92 dan skor terendah 71. Kategori sedang nerjumlah 5
responden, dan tinggi 21 responden.
Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat beberapa perbedaanperbedaan peneliti di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:
penelitian hanya untuk mengetahui persepsi siswa dalam pemanfaatan media
gambar dalam pembelajaran biologi, sedangkan penelitian di atas meneliti
pemanfaatan media pembelajarannya
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Pendekatan dan Desain Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis pendekatan

kualitatif. Menurut Djam’an, dkk (2017 : 25) penilitian kualitatif adalah suatu
pendekatan penilitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan
mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan
teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi
yang alamiah.
Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya
mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang
shohih yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi
partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi.
Penulis memilih penelitian kualitatif ini dikarenakan penulis langsung
turun ke lapangan, lebih mempermudah dalam proses penelitian, dalam mengolah
data mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan juga sifat
dari masalah yang akan di teliti yaitu penulis akan melihat bagaimana persepsi
siswa terhadap media gambar.

B.

Setting dan Subjek Penelitan
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, terletak di Jl.

Jambi-Ma Bulian Km 20, kelurahan Pijoan. Penelitian ini di laksanakan fokus
pada kelas X MIPA. Dalam menentukan subjek penelitiannya menggunakan
Snowball Sampling. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara
berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian
membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang,
tetapi karena dengan orang pertama ini data dirasa belum lengkap, maka peneliti
mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang
diberikan oleh orang sebelumnya.
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C.

Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Data adalah segala fakta dua angka yang dijadikan bahan untuk menyusun
suatu informasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui data observasi, wawancara,
dokumentasi dari para siswa kelas X MIPA 3 dan 4 dan guru biologi.
2. Sumber Data
Sumber data yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian
ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut Djam’an
(2017:103) “sumber primer adalah sumber sumber data yang langsung
memberikan data kepada peneliti. Sumber primer diperoleh langsung dari
hasil wawancara langsung dari siswa dan guru. Sumber sekunder merupakan
sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber
sekunder ini diperoleh data yang meliputi observasi dan dokumentasi.

D.

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Djam’an, dkk ( 2017: 103) pengumpulan data tidak lain dari

suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dalam
penelitian ilmuah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang
diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Observasi
Menurut Djam’an (2017:105) observasi adalah pengamatan terhadap suatu
objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi
(observation) atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang
paling utama dalam penelitian kualitatif.Observasi berbeda dengan interview,
cakupan observasi lebih luas dibandingkan dengan interview, observasi tidak
terbatas hanya pada manusia saja, benda-benda yang sekecil apapun dalam
bentuk apapun dapat diamati melalui observasi langsung ke lapangan. Dalam
melakukan observasi, peneliti membawa 2-3 observer untuk membantu dalam
penelitian. Observer dalam penelitian ini adalah teman sebaya.
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2. Wawancara
Menurut Djam’an, dkk

(2017: 130) wawancara adalah suatu

teknikpengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari
sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara
dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi
informasi secara holistic dan jelas dari informan. Dalam penelitian ini penulis
akan mewawancarai siswa dan guru biologi.
3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian
kualitatif naturalistic adalah dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya
dokumen yang berasal dari bahasa Latin yaitu docere, yang berarti mengajar.
Dalam bahasa Inggris disebut document yaitu “something written or printed,
to be used as a record or evidence”, (A.S Hornby, 1987:256) atau sesuatu
tertulis atau dicetak untuk digunkan sebagai suatu catatan atau bukti. Untuk
dokumentasi ini, berupa video, rekaman dan foto.
Menurut Sugiyono (2011:326) dokumen merupakan catattan peristiwa
yang sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan,
kebijakan.Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapar
berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.Studi dokumentasi merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif. Dalam penlitian ini penulis dalam mengambil dokumentasinya
berupa foto, video dan rekaman.

E.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus

kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang
diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap
maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Data kualitatif
merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta
memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.
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Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata,
bukan rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dalam berbagai cara
misalnya; observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman kemudian diproses
melalui pencatatan, pengetikan, dan penyutingan selanjutnya dianalisis secara
kualitatif (Djam’an, 2017:201).
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Ketika

peneliti

memulai

melakukan

penelitian

tentu

saja

akan

mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit.
Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang
diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci.Laporan yang
disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal
pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.
Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan.Oleh karena
itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu
yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang
harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data (Djam’an,
2017:219).
2. Penyajian Data (data display)
Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data
(data display).Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk seperti table, grafik dan sejenisnya.Lebih
dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori dan sejenisnya.Adapunn fungsi display data
disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk
merencanakan keeja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.
3. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi (conclusion drawing /verification)
Langkah ketiga

dalam analisis data kualitatif menurut Miles and

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
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awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dari tahapan analisis tersebut, maka dapat digambarkan alur analisis data
dengan menggunakan model interaktif sebagai berikut:

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Kesimpulan
(Verifikasi)

Reduksi Data

Gambar 3.1. Model Analisis Data
(Miles dan Huberman)

F.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Pada

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

dalam

penilitian

ini

menggunakan uji kredibilitas (keterpercayaan). Menurut (Djam’an, 2017: 168)
ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas data (keterpercayaan) terhadap data
hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan
ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative,
member chek dan triangulasi.
1. Perpanjangan Pengamatan (Prolonged engagement)
Agar sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila peneliti hanya
datang sekali saja ke lapangan.Walaupun dengan dalih bahwa dalam waktu
seharian itu dipadatkan waktu dan kumpulkan data sebanyaknya.Peneliti mesti
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memperpanjang pengamatan karena kalau hanya dating sekali sulit
memperoleh link dan chemistry/engagement dengan informan.Perpanjangan
pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan
narasumber menjadi akrab , semakin terbuka,saling mempercayai sehingga
tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh
data secara lengkap (Djam’an, 2017:169).
Dalam penelitian ini perpanjangan pengamatan tidak dilakukan, karena
data yang diperoleh sudah valid saat penelitian.
2. Peningkatan Ketekunan/Kegigihan (Persistent observation)
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maaka kepastian data
dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis
(Sugiyono, 2011:368).
Penulis perlu melakukan peningkatan ketekunan saat penelitian. Karena
saat penelitian ini jiwa ketekunan harus benar-benar di terapkan. Jika tanpa
adanya ketekunan dan kegigihan, maka penilitian ini tidak akan berjalan
secara maksimal dan data yang dihasilkan pun tidak akan sesuai.
3. Analisis Kasus Negatif
Kasus negatif adalah kasus ganjl yang ditemukan saat penggalian data dan
kasus tersebut bertentangan dengan data yang lainnya. Dengan analisis kasus
negative peneliti menelusuri lebih lanjut data yang berbeda atau bertentangan
dengan data yang telah ditemukan (Djam’an, 2017:172). Penulis tidak
menemukan adanya kasus negatif dalam penelitian ini. Sehingga data yang di
peroleh pun baik tanpa adanya kasus negatif.
4. Diskusi dengan Teman Sejawat
Kalau penelitian itu dilakukan oleh tim, peniliti dapat mendiskusikan hasil
temuan sementaranya dengan teman sejawat peneliti. Atau bisa dilakukan
dalam suatu moment pertemuan sumber data lalu dilakukan diskusi untuk
mendapatkan data yang benar-benar teruji (Djam’an, 2017:172). Pada saat
melakukan penelitian, diskusi dengan teman sejawat sangat perlu. Karena
penulis bisa bertukar fikiran mengenai penelitiannya. Dalam diskusi dengan
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teman sejawat inilah penulis bisa mendapatkan masukan, saran, dan ilmu
pengetahuan yang lebih yang dapat membuat penilitiannya itu menjadi baik.
5. Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka
peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu
mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan
berbagai sumber data.
Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber
berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang
sama. Sumber disini yaitu guru biologi dan siswa kelas X MIPA.

G.

Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini dirancang guna memudahkan peneliti dalam

melaksanakan penelitian, untu itu peneliti mentusun agenda penelitian secara
sistematis.
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Jadwal Penelitian

NO

Kegiatan

1

Pengajuan Judul

2

Pembuatan
Proposal
Pengajuan Dosen
Pembimbing

3

4
5

Bimbingan
Proposal
Seminar Proposal

Bulan
September


Oktober

November

Januari

Februari





Maret

April

Mei







6

Perbaikan Hasil
Seminar

7

Riset Lapangan



8



9

Penyusunan
Skripsi
Bimbingan Skripsi

10

Sidang Skripsi
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A.

Temuan Umum

1. Gambaran Umum Sekolah
SMA Negeri 1 Muaro Jambi terletak di Jl. Jambi-Ma Bulian Km 20,
Kelurahan Pijoan. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1990an dengan luas 253.200
m2 dengan bentuk sudah permanen. Sebelumnya SMA Negeri 1 Muaro Jambi
selama ini telah mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali, dimana tahun
1990 sekolah ini bernama SMA Negeri 2 Jambi Luar Kota, kemudian berganti
lagi menjadi SMA Negeri 1 Jambi Luar Kota, dan sejak tahun 2002
berdasarkan keputusan Bupati Muaro Jambi No. 49 tahun 2002 tentang
pergantian dan penetapan Nomor dan lokasi SLTP N dan SMU N kabupaten
Muaro Jambi tanggal 6 maret 2002, maka sekolah ini

sampai sekarang

bernama SMA Negeri 1 Muaro jambi.
Adapun identitas dari sekolah SMA N 1 Muaro Jambi adalah sebagi
berikut:
Nama Sekolah

: SMA Negeri 1 Muaro Jambi

No. Statistik Sekolah

: 301100901001

Kategori Sekolah

: SSN

Tipe Sekolah

:A

Alamat

: Jl. Jambi-Muara Bulian Km.
20 Kel. Pijoan

Kecamatan

: Jambi Luar Kota

Kabupaten

: Muaro Jambi

Propinsi

: Jambi

Kode Pos

: 36126

Status Sekolah

: Negeri

Nilai Akreditasi Sekolah

: 96

Tahun ditetapkan menjadi rintisan SSN

:Tahun 2008
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SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Nomor 421/862/SDI-3/2008 25 April 2008
Akreditasi A
Identitas kepala sekolah dapat dilihat sebagai berikut :
➢ Nama dan Gelar

: Drs.Helmi

➢ NIP

: 196505131994031008

➢ NUPTK

: 1845743646200022

➢ Pendidikan Terakhir

: S1

➢ Jurusan Ijazah

: BK

1. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Muaro Jambi
a. Visi Sekolah
“ Taqwa, Unggul dan Bebudaya “
b. Misi Sekolah
1. Meningkatkan Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti Luhur
2. Meningkatkan Pembinaan Prestasi Akademik dan Non
Akademik Bertaraf Nasional dan Internasional
3. Mengimplementasikan Penggunaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi dalam Pembelajaran
4. Meningkatkan Jumlah Siswa yang Diterima Diperguruan
Tinggi Favorit
5. Mengoptimalkan pPengembangan Diri Peserta Didik
6. Menciptakan

Kultur

sekolah

Dalam

Menjaga

dan

Melestarikan Lingkungan
7. Menumbuhkembangkan

Kearifan

Lokal

Untuk

Menghasilkan Produk Kreatif .

2.

Kurikulum Sekolah
Pada tahun pelajaran 2017 – 2018 struktur kurikulum SMA Negeri 1

Muaro Jambi mengacu kepada kurikulum 2013 untuk kelas X sampai dengan
kelas XII sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor
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156928/MPK.A/KR/2013,

tanggal

8

November

2013,

perihal

Implementasi Kurikulum 2013.
Oleh sebab itu, kelompok mata pelajaran di SMA Negeri 1 Muaro Jambi
mengikuti pola dan ketentuan kurikulum 2013, yaitu adanya kelompok mata
pelajaran wajib A dan wajib B, kelompok Peminatan, dan Lintas Minat, yang
semuanya mengusung ke pencapaian Standar Kompetensi Lulusan sebagai
berikut:
Tabel 4.1SKL (Standar Kompetensi Lulusan)
No

Domain

Kompetensi

1

Sikap

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, berilmu, percayadiri, dan bertanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.

2

Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
budaya

dengan

wawasan

kemanusiaan,

kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak
fenomena dan kejadian.

3

Keterampilan

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif
dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari
yang dipelajari disekolah secara mandiri.
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B.

Temuan Khusus
Berdasarkan penelitian dilapangan secara umum terkait persepsi siswa

dalam pemanfaatan media gambar pada pembelajaran biologi kelas X MIPA di
SMA Negeri 1 Muaro Jambi terdapat beberapa poin yang dikemukakan oleh
penulis yaitu, proses pembelajaran biologi, pemanfaatan media gambar dan
persepsi siswa.

1. Proses Pembelajaran Biologi
Dalam proses pembelajaran biologi di kelas X MIPA berdasarkan hasil
observasi dan wawancara bahwa proses pembelajaran ini berjalan dengan baik.
Mulai dari awal proses pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Awal
pembelajaran yang diawali dengan guru memberikan motivasi terhadap siswa
yang membuat siswa itu merasa senang saat belajar, kemudian guru menggunakan
media saat proses pembelajaran, guru menjelaskan materi dengan jelas, dan guru
memberikan

beberapa

pertanyaan-pertanyaan

saat

proses

pembelajaran

berlangsung. Seperti hasil wawancara penulis dengan beberapa informan (siswa)
mengenai proses pembelajaran.
“Menurut saya, dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu baik dan
menyenangkan. Karena gurunya dalam menjelaskan materi dengan baik
dan jelas dan tidak membosankan” (Aisyah/15 April 2019).
“Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang nggak. Kalau menurut
saya , tergantung gurunya sih. Kalau menyenangkan biasanya gurunya
asik, kalau mengajar sambil bercanda. Tapi kalau yang nggak asik
biasanya tegang. Karena jika gurunya asik, materinya mudah diterima
siswa” (Elvarian/15 April 2019).
“Menurut saya, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu sangat asyik.
Karena siswa-siswanya juga saling mendukung, terutama dalam belajar itu
gurunya juga enak dan dalam menyampaikan materi mudah di fahami”
(Carlos/16 April 2019).
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“Menurut saya kegiatan belajar di dalam kelas itu tidak terlalu
membosankan dan tidak juga terlalu menyenangkan. Tergantung cara guru
itu menjelaskan materi seperti apa. Ada yang benar-benar focus, dan ada
juga yang menjelaskan sambil bercanda di selang-selang waktu” (Lita/16
April 2019).
“Menurut saya dalam proses belajar di kelas itu menyenangkan. Karena
gurunya dalam menjelaskan materi itu enak, misalnya ketika saya
bertanya, guru itu menjawabnya dengan bijak, jadi mudah kita
mengertinya” (Steve/15 April 2019)
“Dalam kegiatan belajar di kelas kadang-kadang menyengkan, kadangkadang membosankan. Karena terkadang gurunya dalam menjelaskan
hanya ceramah saja sehingga membuat bosan dalam belajar dan akhirnya
mengantuk”(Adji/16 April 2019)
Penulis juga menemukan pendapat yang berbeda mengenai proses
pembelajaran di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dari informan lainnya. Dimana
informan lebih ke menitik beratkan pada metode dan sarana yang dimanfaatkan,
seperti media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran.
Informan lainnya juga berfokus pada fasilitas penunjang yang tersedia di dalam
kelas.
“Menurut saya belajar di dalam kelas itu menyenangkan. Karena guru
yang mengajar itu bisa membuat anak muridnya mengerti. Guru juga
menjelaskan materi dengan menggunakan media, sehingga bisa lebih
faham”(Ria/16 April 2019).
“Menurut saya proses belajar di kelas sangat menyenangkan. Karena guru
menjelaskan dengan gambar sehingga dapat lebih mudah memahami
pelajaran”(Munawaroh/15 pril 2019).
“Kegiatan belajar di dalam kelas sangat menyenagkan. Karena guru
menjelaskan materi dengan jelas dengan menggunakan gambar atau power
point”(Faras/15 April 2019).
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Penulis juga menemukan pendapat dari beberapa siswa bahwa proses
pembelajaran yang dilaksanakan itu Ibu Moonlaighis Nellya saat belajar sering
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat siswa jadi lebih
faham. Berikut wawancara penulis dengan beberapa siswa:
“Ibu Moonlaighis Nellya itu saat belajar sering memberikan kami
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran, kadang juga
memberikan pertantanyaan yang berkaitan dengan realita, jadi kami bisa
lebih faham dan mengerti”.(Divina/16 April 2019).
“Menurut saya sih dengan di berikannya pertanyaan-pertanyaan itu, dapat
membuat saya jadi lebih berfikir dan jadi lebih faham apa maksud dari
materi tersebut”. (Andika/16 April 2019).
Proses pembelajaran yang di laksanakan di kelas oleh guru tersebut
berdasarkan hasil observasi dan wawancara berjalan dengan baik. Mulai dari
persiapan gurunya saat memulai pelajaran, memberikan apersepsi terhadap siswa,
menjelaskan materi sesuai dengan media yang di gunakan dengan menggunakan
bahasa yang komunikatif dan mudah di pahami oleh siswa, memberikan beberapa
pertanyaan-pertanyaan, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan
kembali hingga pemberian tugas.
Dalam observasi selama guru memulai proses pembelajaran ia
mempersiapkan RPP, silabus, materi, media hingga evaluasinya. Di dalam RPP
guru menerapkan metode dan model seperti apa yang di gunakan saat belajar.
Kemudian di kegiatan inti, guru menjelaskan materi dengan mengoperasionalkan
media yang di gunakannya dengan baik, adanya interaksi antara siswa dengan
guru, dan juga guru membuat kelompok kerja dengan memberikan beberapa
materi dari setiap kelompok, sehingga mereka melakukan diskusi saat belajar.
Setelah siswa menyelesaikan tugas diskusinya, siswa akan menjelaskan materi apa
yang mereka dapat di depan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang
diberikan. Jadi pada saat persentase pun tetap terjadi adanya interaksi sesame
siswa. Saat proses pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa siswa yang acuh
akan pelajaran hari itu. Namun , guru disini tetap mengkondisikan siswa tersebut
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agar tetap fokus dan aktif. Dengan cara guru memberikan pertanyaan yang
membuat mereka berfikir dan memberikan tanggapannya terhadap guru. Guru
disini sebagai pemberi masukan dan penjelasan ketika siswa kurang faham dengan
jawaban yang diberikan oleh anggota persentase. Setelah proses pembelajaran
selesai, guru akan memberikan tugas dirumah atau evaluasi . Maksud dari
pemberian tugas ini adalah untuk guru mengetahui sebatas mana siswa memahami
ateri yang disampaikan pada hari itu.

2.

Pemanfaatan Media Gambar Dalam Pembelajaran Biologi
Berdasarkan observasi dan wawancara penulis mendapatkan data terkait

pemanfaatan media gambar dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Muaro
Jambi dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu: (1) Persiapan sebelum
menggunakan media (2) kegiatan selama menggunakan media.

a. Persiapan Sebelum Menggunakan Media
Persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan guru sebelum
mengajar siswa di dalam kelas, bila guru tersebut tidak melaksanakannya maka
sudah tentu akan mengalami kendala dalam menyampaikan materi yang akan
diberikan kepada siswa. Untuk itu guru diharuskan mempersiapkan materi, media
dan cara penyampaian tersebut, sehingga dapat menghasilkan penguasaan materi
oleh siswa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawacara penulis kepada guru mata
pelajaran biologi yaitu ibu Moonlagihis Nellya, sebagai berikut:
“ Sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, guru harus
mempersiapkan materi pembelajaran yang akan di sampaiakan kepada
siswa, karena kalau tidak guru akan mengalami kesulitan dalam meberikan
materi tersebut. Persiapan yang dilakukan itu bukan 1 jam sebelum
mengajar, bahkan jauh-jauh hari sebelum mengajar. Untuk itu, guru harus
memahami terlebih dahulu materi, menyiapkan beberapa contoh yang
berkaitan dengan materi. Kemudian mempersiapkan metode belajar dan
media yang akan digunakan dalam proses belajar.(Senin, 15 April 2019).
Dalam mempersiapkan materi dan media pembelajaran yang akan
digunakan dalam mengajar hal yang pertama kali dilakukan oleh Ibu Moonlaighis
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Nellya adalah bahwa media gambar tersebut harus jelas. Sebagaimana dapat
dilihat dari wawancara penulis bersama Ibu Moonlaighis Nellya sebagai berikut:
“Kalau saya sebelum mengajar, saya harus membaca apa yang akan saya
ajarkan di kelas baik materi, perlengkapan media yang saya akan gunakan,
seperti media gambar di atas . Dalam menggunakan media pembelajaran
tentunya semua harus sesuai prosedur yang benar. Seperti media gambar
yang di gunakan, harus sesuai dan jelas. Jika gambar yang digunakan tidak
jelas dan kecil, maka siswa akan sulit melihatnya dan memahaminya”.
(Senin, 15 April 2019).
Menurut Lita Listanti selaku siswa kelas X MIPA 4 ketika Ibu
Moonlaighis Nellya datang ke kelas untuk mengajar ia membawa media gambar,
atau media power point. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis
bersamanya, sebagai berikut:
“Ibu Moonlaighis Nellya ketika masuk ke dalam kelas membawa peralatan
yang akan digunakan untuk mengajar. Seperti media gambar dan juga
power point. Sehingga kami faham dan fokus ketika Ibu Moonlighis
menjelaskan.” (Selasa, 16 April 2019).
Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan ketika guru akan
mengajar di dalam kelas perlu menggunakan media pembelajaran sebagai
pendukung lancarnya proses pembelajaran. Karena dengan adanya media, maka
siswa akan terbantu dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain
itu dalam menggunakan media baik itu media gambar ataupun media LCD
proyektor, guru harus memilih gambar yang bagus, jelas, menarik, mudah di
mengerti dan cukup besar sehingga dapat memperlihatkan gambar secara detail.

b. Kegiatan Selama Menggunakan Media
Selama menggunakan media pembelajaran ada hal yang perlu diperhatikan
seperti suasana ketenangan dan kondusif. Suasana tenang dan kondusif itu sangat
penting karena dalam pembelajaran menggunakan media harus mempunyai satu
fokus yaitu kepada media tersebut. Apabila ketika penggunaan media
pembelajaran itu suasananya tidak tenang atau tidak fokus, maka akan membuat
siswa sulit untuk berkosentrasi. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis
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bersama Ibu Moonlaighis Nellya selaku guru biologi di kelas X MIPA,
sebagai berikut:
“Kalau saat pelaksanaan ketika penggunaan media di dalam kelas, suasana
di dalam kelas harus tetap tenang dan kondusif. Kemudian saya juga
membuat sebuah permainan atau game agar siswa itu aktif dan fokus
tertuju kepada materi yang akan disampaikan. Walaupun saya membuat
game, sebisa mungkin saya tetap mengkondisikan kelas agar tetap tenang
dan kondusif”.
Beberapa informan juga memberikan pendapatnya bahwa Ibu Moonlaighis
Nellya ketika menjelaskan materi dengan jelas dan tidak terlalu cepat saat
menjelaskan, seperti wawancara penulis dengan siswa, sebagai berikut:
“Ibu Moonlaighis Nelly itu enak kalau jelasin materi. Tidak terlalu cepat
dan mudah di fahami. Media gambar yag digunakan itu benar-benar di
jelaskan dan juga contoh-contoh dari materi tersebut. sehingga yang
tadinya saya tidak tahu, saya jadi tahu dengan adanya media gambar”.
(Faras Inayah/15 April 2019).
Penulis juga menemukan bpendapat dai siswa bahwa penggunaan media
gambar siswa bisa menjadi lebih aktif. Seperti yang yang diutarakan oleh Windi
sebagai siswa kelas X MIPA, sebagai berikut:
“ Saya jadi merasa lebih aktif dan ingin terus bertanya ketika Ibu
Moonlaighis Nellya menjelaskan dengan media gambar. Rasa ingin tahu
saya tu besar , jadi rasanya ingin bertanya terus, Ketika saya bertanya,
disitulah saya menjadi tahu dan menambah wawasan pengetahuan saya.
Dan juga saya lebih faham daripada hanya dijelaskan dengan ceramah saja
tanpa adanya media.” (Windi./15 April 2019)
Dalam pemanfaatan media gambar ini ada beberapa point yang di
dapatkan yaitu; penggunaan media gambar yang baik dan jelas , keadaan kelas
yang kondusif sehingga ketika menjelaskan materi dengan media gambar siswa
akan tetap tenang dan focus, siswa menjadi lebih faham dan menjadi lebih aktif
dalam belajar.
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3.

Persepsi Siswa Dalam Pemanfaatan Media Gambar
Dari hasil observasi dan wawancara penulis medapatkan data terkait

persepsi siswa dalam pemanfaatan media gambar pada pembelajaran biologi dapat
dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu: (1) Membantu proses Pembelajaran,
(2) Mempermudah Siswa Memahami Pelajaran, (3) Melibatkan Siswa Untuk
Mengoprasikan Media Pembelajaran, Sehingga Pembelajaran Lebih Bermakna,
(4) Warna Dari Media Gambar Yang Bervariasi Dapat Memotivasi Belajar Siswa,
(5) Bahan yang di Dapat Mudah di cari dan Tahan Lama.

a. Membantu Proses Pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, bahwa dengan penggunaaan
media gambar maka akan mempermudah siswa dalam memahami materi yang
disampaikan oleh guru, siswa masuk kelas tepat waktu, siswa menyiapkan
perlengkapan belajar, siswa tidak melakukan kegiatan lain, siswa memperhatikan
guru menjelaskan materi,

pandangan siswa pun tertuju kepada media yang

digunakan, siswa merespon baik kepada guru, siswa aktif bertanya tentang materi
dengan adanya media gambar, rasa ingin tahu yang besar terhadap media gambar.
Menurut Nurminah dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas guru
memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan materi secara jelas dan
menarik sehingga proses pembelajaran terasa menyenangkan. Sebagaimana dapat
dilihat dari wawancara penulis bersamanya, sebagai berikut:
“Menurut saya enak dan menyenangkan ketika belajar biologi dengan Ibu
Moonlaighis Nellya soalnya cara penyampaian materinya itu selalu
memberikan contoh-contoh yang jelas terkait materi pembelajarannya,
sehingga materi yang di sampaikan dapat kami serap dengan baik dan
mudah di pahami”, sehinnga dalam proses pembelajaran itu berjalan
dengan baik”(Senin, 15 April 2019).
Lita juga menambahkan pendapatnya bahwa:
”Waktu belajar di dalam kelas Ibu Moonlaighis Nellya menyampaikan
materi dengan jelas tidak berbelit-belit dan juga disertai contoh-contoh
dengan media gambar dan itu yang membuat kami mudah paham”.
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Menurut Elva bahwa Ibu Moonlaighis ketika menggunakan media gambar itu
jelas, dapat dilihat dari wawancara penulis bersamanya, sebagai berikut:
“Ibu Moonlaighis Nellya saat menyampaikan materi itu dengan jelas,
soalnya beliau sering menggunakan media gambar, sehingga kami dapat
ilmu yang lebih dari media gambar tersebut soalnya media yang di
gunakan itu jelas, menarik dan mudah dipahami. Dari media gambar yang
digunakan kami menjadi lebih faham dan lebih tau bagaimana bentukbentuk benda yang kami belum tahu” (Senin, 15 April 2019).
Pemanfaatan media gambar ini juga dirasakan oleh siswa untuk membantu
menjadi lebih paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Ria
Nurjannah juga menambahkan “dengan adanya media gambar saya merasa lebih
jelas dan memahami materi yang diberikan oleh Ibu Moonlaighis Nellya”.
Sebagaimana dapat dilihat wawancara penulis dengan siswa itu, sebagai berikut:
“Karena guru yang menggunakan media gambar dapat membuat siswanya
itu lebih paham. Karena media gambar itu media yang dapat kita lihat
dengan jelas. Jadi dengan media yang jelas, membuat saya itu lebih mudah
memahami materi” (Selasa, 16 April 2019).
Cinta juga menambahkan bahwa “penggunaan media gambar dapat
membantu pelaksaan pembelajaran dan memudahkan”. Sebagaimana wawancara
penulis dengan siswa tersebut, sebagai berikut:
“Media gambar itu memudahkan saya dalam proses pembelajaran agar
dalam belajar tidak membosankan. Dengan media yang di gunakan itu
siswa tidak terlalu merasakan kesulitan untuk mengetahui materi apa yang
di jelaskan. Pokoknya membantu sekali untuk proses belajar mengajar”
(Senin, 15 April 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat di temukan bahwa, penggunaan media
gambar disini sangat membantu proses kegiatan belajar mengajar. Hasil
wawancara penulis di atas dapat di ketahui bahwa, persepsi siswa terhadap Ibu
Moonlaighis Nellya sebagai guru biologi di saat mengajar di dalam kelas dengan
menggunakan media gambar dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa.
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b. Mempermudah Memahami Materi Pembelajaran
Di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dalam pemanfaatan media melalui gambar
dapat mendorong para siswa membangkitkan minatnya pada pembelajaran dan
membantu siswa dalam mengetahui materi pembelajaran. Persepsi siswa dalam
pemanfaatan media gambar pada pembelajaran biologi dapat mempermudah siswa
dalam memahami materi pembelajaran.
Menurut Steve gambar yang di gunakan untuk di tunjukkan kepada siswa
juga memiliki arti tersendiri baginya. Sebagaimana dapat diihat dari wawancara
penulis bersamanya, sebagai berikut:
“Gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis Nellya dalam mengajar mata
pelajaran biologi jelas pada pokok-pokok materi yang ada dalam buku
biologi. Dengan media gambar tersebut saya merasa keinginan saya atau
rasa ingin tahu saya itu besar, kemudian dari media gambar tersebut
memberikan wawasan yang lebih jelas” (Senin, 15 April 2019).
Munawaroh juga menambahkan bahwa media gambar yang di jelaskan
lebih detail terkait pelajaran biologi sangat membantu menguasai pokok pelajaran,
sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersamanya, sebagai berikut:
“Saya mudah memahami dengan gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis
Nellya saat menjelaskan di dalam kelas. Terutama biologi ni kalau tidak
ada gambar yang dijelaskan, akan sulit di mengerti. Dengan adanya media
gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis Nellya dan cara menjelaskannya
pun juga detail, membuat saya akan lebih paham dengan materi yang di
ajarkan tersebut” (Senin, 15 April 2019).
Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa dengan keaktifan
dan inisiatif guru yang kreatif akan meningkatkan semangat belajar siswa, karena
dengan adanya media gambar yang digunakan, siswa akan lebih jelas mengetahui
contoh-contoh materi yang di sampaikan oleh guru. Menurut Carlos Armando
dengan media gambar saya jadi lebih tahu dan faham dengan materinya, misalnya
seperti materi hewan Invertebrata, sebagaimana dapat dilihat dari wawancara
penulis bersamanya, sebagai berikut:
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“Gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis Nellya membantu saya untuk
mengetahui materi, misalnya bentuk hewan Invertebrata. Kan invertebrata
tu jarang di temui, dan kecil-kecil gitu. Jadi dengan digunakan media
gambar terus diberikan contoh-contohnya saya jadi lebih faham dan saya
jadinya lebih tahu. Dengan media gambar juga membuat saya menjadi
mudah untuk memahami materinya”(Senin, 15 April 2019).
Kemudian Adji Iqbal juga menambahkan bahwa dengan adanya
penggunaan media, membuat siswa jadi kreatif dalam berfikir, sebagaimana dapat
dilihat dari wawancara penulis bersamanya, sebagai berikut:
“Dengan media gambar yang digunakan, membuat kami jadi kreaktif
dalam berfikir, kemudia saling berutkar fikiran juga dengan teman-teman.
Terus melatih diri untuk berani menjelaskan ke depan materi dengan
media gambar” (Senin, 15 April 2019).
Menurut Cinta Salsabila media gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis
Nellya menunjukkan dan memperlihatkan keadaan dan bentuk sesuai pokok
pembelajaran, sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersamanya,
sebagai berikut:
“Media gambar yang di gunakan Ibu Moonlaighis itu gambarnya di ambil
dari internet kemudian di tempel di karton, dan gambarnya juga jelas.
Terus gambarnya sesuai dengan materi yang ada di buku, jadi kami tidak
kebingungan”(Senin, 15 April 2019).
Elsi Julianti juga menambahkan bahwa dengan penggunaan media gambar
saya menjadi lebih bersemangat dalam belajar, sebagaimana dapat dilihat
wawancara penulis bersamanya, sebagai beriktu:
“Saat belajar dengan adanya media gambar saya jadi lebih bersemangat
untuk belajar. Karena adanya tanya jawab antara guru dengan siswanya
yang membuat kami jadi ingin menjawab pertanyaan terus yang dengan
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru”(Selasa, 16 April 2019).
Hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa dengan media gambar
dapat membuat siswa menjadi lebih bersemangat dan memberikan rangsangan
kepada siswa yaitu rasa ingin tahu yang besar dan terjadinya interaksi yang baik.
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Dengan interaksi yang dilakukan seperti tanya jawab akan membangkitkan
keaktifan dan semangat siswa dalam belajar.

c. Melibatkan Siswa Untuk Mengoprasikan Media Pembelajaran,
Sehingga Pembelajaran Lebih Bermakna.
Keterlibatan siswa dalam mengoprasikan media gambar menjadikan
pembelajaran lebih bermakna. Menurut Divina Andana selaku siswi SMA Negeri
1 Muaro Jambi dalam proses pembelajaran para siswa dapat melibatkan dia dan
mampu mengoperasikan media pembelajaran dengan baik sehingga memudahkan
para siswa untuk memahami pelajaran.
“Belajar biologi ini jika hanya teori tanpa adanya gambar tidak akan bisa
dengan mudah dipahami, dengan metode gambar ini kami mampu
mengopasikan media, dan juga dengan media gambar kami dapat
mengetahui hal-hal yang selama ini tidak kami ketahui. Dengan demikian
kami

dapat

mengoperasikan

gambar

sebagaimana

mestinya

dan

pembelajaran pun semakin berarti”.(Selasa, 16 April 2015).
Dhea Novitri Anggi juga mengemukakan pendapatnya, saat belajar saya
menjelaskan kembali materinya, seperti wawancara penulis bersamanya:
“Saat saya belajar di kelas ketika guru menjelaskan, saya di suruh untuk
menjelaskan kembali dengan menggunakan media itu. Dengan otomatis,
saya menjadi lebih faham dan mengerti bagian-bagian dari materi tersebut
saya jelaskan semuanya”. (Selasa, 16 April 2019)

d. Warna Dari Media Gambar Yang Bervariasi Dapat
Memotivasi Belajar Siswa.
Aspek kemenarikan dapat dilihat dari warna gambar yang bervariasi.
Warna pada gambar yang terdapat ada media pembelajaran dapat menjadikan
semangat baru bagi siswa dalam proses belajar. Apalagi pada hakikatnya anakanak atau generasi milenial lebih menyukai perbedaan berbagai macam warna,
sehingga dengan warna yang beragam tersebut bisa memotivasi siswa. Hal
tersebut seperti yang dikatakan seorang siswi yang bernama Elsi Julianti yang
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mengatakan bahwa mereka menyukai pembelajaran media karena tertarik dengan
warna yang terdapat pada gambar.
“Saya suka belajar dengan media gambar ini karena banyak warna yang
terdapat di dalamnya sehingga dengan warna tersebut saya dengan mudah
memahami dan membedakan antara organisme yang satu dengan yang
lainnya. Dan juga saya suka pada warna-warna yang bermacam-macam
dengan warna tersebut saya tidak mudah bosan dalam belajar”.(Selasa, 16
April 201).
Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Andika Prasetya yang
berpendapat bahwa adanya warna dalam gambar tersebut dapat memotivasi
mereka dalam belajar.
“Saya menjadi termotivasi belajar dengan Ibu Moonlaighis Nellya karena
media gambar yang digunakan Ibu tersebut sangat bervariasi dengan
warna yang berbagai macam warnanya. Dan juga dengan adanya warna
tersebut saya lebih mudah memahami dan menangkap pelajaran. terkadang
jika gambar yang digunakan hanya hitam-putih itu membuat kami bingung
bagaimana cara membedakan antara organisme yang satu dengan laninya.
Oleh karena itulah dengan adanya warna membuat kami lebih termotivasi
dalam belajar”.(Selasa, 16 April 2019).
Kemudian, menurut Lita Listanti juga menambahkan, bahwa warna yang
ada pada media gambar itu sangat perlu. Seperti wawancara penulis bersamanya:
“Kenapa saya bilang perlu, jika gambar yang di gunakan itu hanya satu
warna saja atau bahkan warna putih dan hitam misalnya, saya dan temanteman mungkin akan sulit untuk membedakan. Dengan perbedaan warna
dari setiap komponen atau bagian-bagian, memudahkan siswa untuk
mengetahui materi dan lebih memahaminya”.(Selasa, 16 April 2019).
Berdasarkan pendapat dari beberapa siswa mengenai media gambar
tersebut dapat peneliti pahami bahwa media gambar yang mempunyai banyak
warna-warna yang membuat perbedaan antara penjelasan yang satu dengan
lainnya dapat menjadi tolak ukur termotivasinya siswa dalam proses belajar
mengajar.
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e. Bahan Pembuatan Media Mudah Didapat Dan Tahan Lama.
Media gambar ini juga memudahkan siswa dalam belajar karena mudah
didapatkan dan tidak menyulitkan siswanya untuk mencari bahan dalam
belajarnya, hal ini dibuktikan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan
salah seorang siswa yang bernama Lita Listanti yang memberikan keterangan
bahwa media gambar itu tidak menyulitkan siswa dalam mencari bahan untuk
pembelajaran karena medianya banyak ditemukan dan bisa juga di buat sendiri.
“Belajar dengan ibu Moonlaighis Nellya terkadang kami sering disuruh
atau diberi tugas untuk menarik gambar atau menggambar diselembar
karton gambar yang berkaitan dengan materi yang sedang kami pelajari.
Saya pribadi tidak merasakan kesulitan dengan adanya tugas tersebut
karena gambar yang di pinta tersebut mudah didapatkan dan banyak sekali.
Namun yang sering jadi masalah itu jika disuruh menggambar sesuatu dan
ada diantara siswa yang tidak bisa menggambar sehingga membuat mereka
mungkin agak kesulitan, namun saya sendiri Alhamdulillah senang
menggambar oleh karena itu saya menyukai metode yang diterapkan oleh
Ibu tersebut”. (Selasa, 15 April 2019).
Hal tersebut juga hampir sama dengan yang dikatakan oleh Faras Inayah
yang mengatakan bahwa medianya gambar mudah di cari dan didapatkan apalagi
di zaman sekarang gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran biologi
tersebut sangat mudah diakses dan bisa tahan lama dan bisa untuk generasi
berikutnya.
“Kami sering diberi tugas oleh Ibu Moonlaighis Nellya, setelah gambar
dibuat dan gambar siapa yang paling bagus itu setelah dipersentasekan di
tempel didinding kelas, sehingga karya yang kami buat itu bisa untuk
menjadi bahan untuk kelas berikutnya dalam proses belajar, gambarnya
mudah diakses, jika tidak bisa mengambar tinggal kita cari saja di google
dan di print sehingga gambar yang kita hasilan itu terlihat indah dan
mudah dimengerti”.(Senin, 15 April 2019).
Windy juga mengatakan, pernah waktu pelajaran tetang Protista itu kami
di bagi beberapa kelompok, kemudian diberi tugas untuk mencari gambar-gambar
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dari materi Protista serta penjelasannya masing-masing. Seperti wawancara
penulis bersamanya:
“Bahan-bahan yang digunakan juga tidak sulit, dengan mencari gambar di
internet, kemudian di print dan di tempel di karton beserta penjelasannya.
Ketika belajar, perwakilan kelompok akan menjelaskan hasil kerja
kelompoknya. Dengan begitu, dalam satu kelompok itu akan mudah
memahami dan mengetahui bentuk yang sebenernya, walaupun hanya
dengan media gambar”. (Senin, 15 April 2019).
Hasil wawancara tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa metode
pembelajaran dengan media gambar ini tidak ada yang menyulitkan bagi siswanya
karena gambar yang digunakan sangat mudah di dapatkan tanpa melukis
sebagaimana pelukis akan tetapi hanya didapatkan dengan menggambar
semampunya saja dan bisa langsung akses melalui internet sehingga dengan
demikian gambar yang diangga bagus bisa bertahan lama dan dapat digunakan
untuk generasi selanjutnya.

C.

Pembahasan
Berdasarkan hasil temuan, dapat dipaparkan jawaban dari fokus permasalahan

yaitu tentang persepsi siswa saat proses pembelajaran dalam pemanfaatan media
gambar, yaitu:

1.

Proses Pembelajaran Biologi
Proses pembelajaran ditandai oleh adanya interaksi antar komponen.

Misalnya, komponen peserta didik berinteraksi dengan komponen-komponen
guru, metode/media, perlengkapan/peralatan, dan lingkungan kelas yang terarah
pada pencapaian tujuan pembelajaran. Komponen guru berinteraksi dengan
komponen-komponen siswa, metode, media, peralatan, dan unsur tenaga
kependidikan lainnya yang terarah dan berupaya mencapai tujuan pengajaran.
Demikian seterusnya, semua komponen dalam system pembelajaran saling
berhubungan dan saling mempengaruhi unutk mencapai tujuan pembelajaran.
Pada dasarya, tujuan pembelajaran dapat terselenggara dengan lancer, efisien, dan
efektif berkat adanya interaksi yang positif, konstruktif, dan produktif antara

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

53

berbagai komponen yang terkandung di dalam sistem pembelajaran tersebut.
(Oemar, 2014: 78).
Terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien adalah keinginan
dari semua pihak, baik guru, siswa, hingga orangtua dari siswa. Karena dengan
pembelajaran yang efektif dan efisien tersebut nantinya dapat meningkatkan
potensi yang dimiliki oleh siswa. Sehingga tidak bisa dipungkiri hasil atau output
yang dihasilkan juga maksimal. Pembelajaran yang efektif dan efisien biasanya
dapat dilihat dari tingkat kondusifitas saat proses pembelajaran dikelas, ketika
guru menyampaikan materi dengan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik
siswa, yang kemudian dibantu dengan media pembelajaran memadai dan sesuai
dengan kemampuan guru serta kebutuhan siswa, sehingga nantinya materi yang
diberikan oleh guru dapat terserap baik oleh siswa, dari situ guru juga tidak
memerlukan waktu yang lama untuk memberikan penjelasan materi kepada siswa.
Dengan kondisi belajar yang seperti itu, nantinya juga dapat membentuk pola
pikir siswa bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran serta media
pembelajaran yang tepat dapat membantu mengoptimalkan kegiatan pembelajaran
di kelas. Pola pikir tersebut nantinya juga membentuk persepsi siswa tentang
penggunaan media pembelajaran yang baik dan yang tepat. Maka ada kaitannya
antara terbentuknya persepsi siswa dengan kegiatan proses pembelajaran di dalam
kelas.
Hal itu sejalan dengan terjadinya persepsi itu sendiri karena adanya proses
pengalaman . Oleh karena itu, dari penjelasan tentang persepsi tersebut dapat
dipahami bahwa pengalaman siswa tentang penggunaan media pembelajaran di
kelas, yang kemudian di perkuat dengan peristiwa pembelajaran modern yang
telah menggunakan teknologi pendidikan sebagai media pembelajaran lalu
disimpulkan informasinya dan di tafsirkan pesannya dan hasilnya dapat
membentuk persepsi siswa tentang media pembelajaran.
Hasil observasi penulis, bahwa kegiatan pelajaran di SMA Negeri 1 Muaro
Jambi memulai pelajaran pada pukul 07.15 WIB hingga berakhir pada pukul
13.20 WIB. Hari yang digunakan juga hanya senin sampai sabtu. Pada proses
pembelajaran di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, pembelajaran yang menarik akan
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dapat meningkatkan minat belajar dari siswa. Dalam proses pembelajaran guru
memberikan motivasi belajar, guru membawa media pembelajaran, guru
menjelaskan materi dengan media gambar yang digunakannya. Suatu keharusan
jika seorang guru memberikan pengajaran yang optimal kepada siswanya. Guru
saat melakukan proses pembelajaran juga mengaktifkan suasana kelas dengan
terjadinya interaksi antar siswa dengan guru dan siswa yang lainnya. Namun,
tidak bisa dipungkiri, bahwa satu siswa dengan siswa yang lain memiliki standar
yang berbeda dalam kegiatan proses pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran banyak guru yang masih belum mampu
mengoptimalkan pembelajaran dikelas, namun dari hasil observasi yang peneliti
lakukan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi terkait dengan proses pembelajaran,
bahwa banyak guru di sana yang sudah sadar terkait pentingnya optimalisasi
proses pembelajaran, sehingga guru lebih mengutamakan proses pembelajaran
dibandingkan hasil akhirnya. Guru disini juga telah menggunakan media
pembelajaran

dalam

proses

pembelajaran,

meskipun

tidak

selalu

memanfaatkannya. Penggunaan media pembelajaran juga sangat mempengaruhi
dalam tercapainya tujuan proses pembelajaran. Dengan adanya media yang
digunakan, kemudian penggunaan metode yang baik, siswa akan lebih mudah
memahami materi dan proses pembelajaran pun akan berjalan dengan efektif.
Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis, di dapatkan bahwa informasi
tersebut, sangat ditekankan bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu
bersumberkan pada guru yang bersangkutan. Setiap guru di SMA Negeri 1 Muaro
Jambi memiliki ciri khas sendiri dalam melakukan pengajaran di kelas, namun
menurut informan sebagai siswa disini memberikan informasi bahwa “jika
gurunya asik, materinya mudah diterima juga”, dari informasi tersebut
mengartikan bahwa jika gurunya asik, maka pembelajaran akan terasa
menyenangkan, dan jika menyenangkan, hasilnya materi mudah diterima oleh
siswa. Kemudian proses pembelajaran akan lebih berjalan dengan baik jika guru
menggunakan metode yang sesuai dan memanfaatkan sarana yang ada di sekolah,
seperti media pembelajaran atau seperangkat alat belajar. Karena media
pembelajaran akan dapat memudahkan guru dalam menjelaskan materi dan juga
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memberikan hal yang positif bagi siswa. Siswa akan merasa mudah dan mengerti
dengan materi yang dijelaskan, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar dan
aktif di dalam kelas dan juga tidak menimbulkan rasa bosan saat belajar.
Dari hasil wawancara peneliti dengan informan tentang proses pembelajaran,
dapat di tarik kesimpulan yang terdiri dari 3 poin yang dapat dijadikan indikator
tentang pembelajaran yang efektif, yaitu: bahwa guru yang asik dan
menyenangkan, penggunaan metode pembelajaran yang efektif dan media sesuai
dengan karakteristik siswa, penggunaan fasilitas di dalam kelas sebagai media
pembelajaran, agar menunjang pembelajaran yang efektif dan efisien dan
penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah di pahami oleh siswa ketika saat
proses pembelajaran.
Dari poin-poin diatas ada beberapa kesamaan dengan indikator dari Wotruba
dan Wright (dalam Miarso, 2009:546) yang mengidentifikasikan tujuh indikator
yang

menunjukan

pembelajaran

yang

efektif.

Indikator

itu

adalah:

pengorganisasian pembelajaran dengan baik, komunikasi secara efektif,
penguasaan dan antusiasme dalam mata pelajaran, pemberian ujian dan nilai yang
adil, keluwesan dalam mata pelajaran, hasil belajar siswa yang baik.
Ada beberapa kesamaan antara poin-poin yang peneliti dapat berdasarkan
kutipan informan dengan tujuh indikator yang menunjukan pembelajaran yang
efektif menurut Wotruba dan Wright, yaitu: penggunaan komunikasi yang efektif,
yang terjadi di SMA Negeri 1 Muaro Jambi adalah penggunaan bahasa yang
komunikatif. Kemudian pengorganisasian pembelajaran dengan baik, yaitu
penggunaan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik siswa
dan penggunaan fasilitas di dalam kelas sebagai media pembelajaran,.
Selanjutnya, sikap positif terhadap siswa, yaitu memiliki kesamaan dengan guru
yang asik dan menyenangkan.
Poin-poin tersebut menunjukan bahwa proses pembelajaran yang ada pada
SMA Negeri 1 Muaro Jambi sudah efektif dan, tinggal bagaimana dari guru mau
meningkatkan agar tujuan pembelajaran lebih tercapai dengan maksimal.
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2. Pemanfaatan Media Gambar
Pemanfaatan media gambar di SMA Negeri 1 Muaro Jambi bahwa guru
sudah baik dalam memanfaatkannya. Mulai dari persiapan guru dalam
menggunakan media gambar atau mempersiapkan materi, menggunakan media
dalam kegiatan proses pembelajaran hingga guru mengoperasionalkan media
tersebut. Dalam pemanfaatan media ini, guru melibatkan siswa dalam
mengoperasionalkan atau menggunakan media gambar tersebut. Sehingga bukan
hanya guru yang memanfaatkan, tetapi siswa juga ikut dalam memanfaatkan
media tersebut.
Pemanfaatan

media

pembelajaran

merupakan

penyampaian

pesan

pembelajaran lainnya dengan model pembelajaran langsung yaitu dengan cara
guru berperan sebagai penyampai informasi dan dalam hal ini guru menggunakan
media yang sesuai. Media pembelajaran diperuntukkan untuk membantu proses
belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang
pikiran, perhatian, kemampuan, dan keterampilan belajar sehingga dapat
mendorong terjadinya proses belajar. Guru memiliki tanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator terhadap siswa, baik itu media maupun
ilmu pengetahuan. Untuk itu guru harus memiliki alternatif media yang dapat
digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi yang mereka pelajari
sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya dengan baik.
Pemanfaatan

media

pembelajaran

pada

hakekatnya

bertujuan

untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dengan bantuan media,
siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk
mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati dan pada akhirnya
memiliki sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai hasil belajar.
Pemanfaatan media gambar dalam kegiatan belajar dapat memberikan respon
yang baik bagi siswa, yaitu: Alat untuk memperjelas bahan pembelajaran pada
saat guru menyampaikan pelajaran, lat untuk mengangkat dan menumbulkan
persoalan untuk dikaji lebih lanjut oleh para siswa dalam proses belajarnya,
sumber belajar bagi siswa, artinya media tersebut berisikan bahan-bahan yang
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harus dipelajari para siswa baik secara individual maupun kelompok. (Maimunah,
2016:8).
Menurut Sanjaya, (2006: 26) peran guru sebagai fasilitator dan motivator
adalah memberikan kemudahan atau memfasilitasi siswa dalam belajar dan guru
juga harus bisa membangkitkan semangat siswa. Guru sebagai fasilitator harus
memiliki sikap yang baik, memberikan kemudahan siswa dalam belajar, seperti
media yang di gunakan dalam belajar, maupun alat perangkat lainnya.
Guru dapat berperan sebagai fasilitator terutama katika dilangsungkan layanan
pembelajaran baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Dibandingkan guru
pembimbing, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar yang perlu
dikuasai siswa pada mata pelajaran yang di ajarnya. Maka pada saat siswa
mengalami kesulitan belajar, guru dapat merancang program perbaikan dengan
mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dialami dan menyesuaikan dengan
gaya belajar siswa. Sebaliknya, bagi siswa yang pandai guru dapat
memprogamkan tindak lanjut berupa kegiatan pengayaan (Husien, 2017:127)
Sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam
penyusunan rencana pembelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan
disajikan dengan bentuan media. rencanakan bagaimana strategi dan teknik
penggunaannya.Kegiatan persiapan seorang guru sebelum menggunakan media,
guru harus mempersiapkan apa-apa saja yang harus di persiapkan. Persiapan
merupakan langkah awal yang dilakukan guru sebelum mengajar siswa di dalam
kelas, bila guru tersebut tidak melaksanakannya maka sudah tentu akan
mengalami kendala dalam menyampaikan materi yang akan diberikan kepada
siswa. Untuk itu guru diharuskan mempersiapkan materi, media dan cara
penyampaian tersebut, sehingga dapat menghasilkan penguasaan materi oleh
siswa. (Iwan, 2014:113)
Selama menggunakan media pembelajaran ada hal yang perlu diperhatikan
seperti suasana ketenangan dan kondusif. Suasana tenang dan kondusif itu sangat
penting karena dalam pembelajaran menggunakan media harus mempunyai satu
fokus yaitu kepada media tersebut. Apabila ketika penggunaan media
pembelajaran itu suasananya tidak tenang atau tidak focus, maka akan membuat
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siswa sulit untuk berkosentrasi. Seorang guru ketika menjelaskan materi harus
benar-benar jelas dan harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.
Media gambar yang digunakan juga harus benar-benar dijelaskan, bukan hanya
sebagai alat bantu saja.
Media harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu siswa
mencapai tujuan belajarnya. Alangkah minimnya pengalaman belajar peserta
didik jika mereka hanya memperoleh informasi dari sumber-sumber yang terbatas.
Masih banyak sumber belajar lain yang dapat dimanfaatkan untuk membuat siswa
lebih faham dan aktif dalam belajar. Peran penting guru adalah mengupayakan
agar setiap siswanya dapat berinteraksi dengan sebanyak mungkin sumber belajar.
Pemanfaatan media pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu agar kegiatan
pembelajaran lebih efektif mencapai tujuan dan efisien dalam hal tenaga, waktu
dan biaya.

3. Persepsi Siswa Dalam Pemanfaatan Media Gambar
Berdasarkan temuan penulis di lapangan dapat diketahui persepsi siswa di
SMA Negeri 1 Muaro Jambi mengenai media pembelajaran pun sangat beragam.
Sebagian besar mengetahui apa itu media pembelajaran, karena ia sering
memperhatikan gurunya mengajar pelajaran menggunakan media pembelajaran.
Namun, tidak sedikit juga yang tidak mengetahui media pembelajaran itu apa.
Dari penjelasan informan yang diperoleh peneliti, banyak yang menyebutkan
bahwa media pembelajaran adalah seperangkat alat yang digunakan oleh guru
agar memudahkannya dalam penyampaian materi kepada siswa, sehingga
meningkatkan kualitas pembelajaran
Pengertian siswa tersebut tidaklah salah, karena pada hakikatnya media
pembelajaran diciptakan untuk memfasilitasi guru dan membantunya dalam
proses pembelajaran. Namun, informan lain ada yang memiliki persepsi lain
mengenai media pembelajaran, ia menganggap media pembelajaran adalah alat
untuk membantu metode pembelajaran. Dapat dilihat dari proses pembelajaran,
sudah banyak guru di SMA Negeri 1 Muaro Jambi yang menggunakan media
pembelajaran dikelas.
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Seluruh siswa dari setiap pendapatnya atau persepsinya mengatakan bahwa
media gambar itu menarik, memberikan kemudahan saat belajar, tidak
membosankan. Karena menurut siswa tersebut masih ada guru yang menjelaskan
materi hanya dengan cermah saja, yang membuat mereka menjadi bosan dan
bahkan malas untuk belajar. Penggunaan media yang sering digunakan oleh guru
pun yaitu berupa LCD proyektor. Kemudian penulis memberika solusi untuk
membuat siswa itu tidak merasa bosan ketika guru tidak menggunakan media,
yaitu dengan menggunakan media gambar. Respon siswa terhadap media gambar
pun cukup baik dan bagus. Siswa juga akan mengerti bahwa media pembelajaran
itu tidak hanya LCD proyektor saja, media pembelajaran bisa berupa media
gambar, media langsung atau meda ilistrasi. Dengan digunakannya media gambar,
siswa enjadi lebih faham, siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, dan memotivasi
dalam belajarnya.
Penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi siswa tentang media gambar di
SMA Negeri 1 Muaro Jambi, dari hasil observasi dan wawancara penulis
medapatkan data terkait persepsi siswa dalam pemanfaatan media gambar pada
pembelajaran biologi dapat dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu: Membantu
proses pembelajaran, mempermudah siswa memahami pelajaran, melibatkan
siswa untuk mengoprasikan media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih
bermakna, warna dari media gambar yang bervariasi dapat memotivasi belajar
siswa, dan bahan pembuatan media mudah di dapat dan tahan lama.
Persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh proses penginderaan
terhadap suatu stimulus yang kemudian diorganisasikan dan di interpretasikan
oleh individu, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera
tersebut (Walgito, 2002: 77). Persepsi merupakan suatu proses yang didahului
oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh
individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Dalam dunia
persepsi, lingkungan sangat mempengaruhi terjadinya persepsi itu sendiri. Karena
lingkunganlah yang menyediakan pengalaman tentang objek atau benda, suatu
peristiwa yang sedang atau telah terjadi, dan informasiinformasi yang secara tidak
sadar terekam oleh alat indera manusia.
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Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, pemilihan dan pengaturan
informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus
dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian
masek ke dalam otak. Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri
untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain.
Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai
terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses
persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi
suatu individu terhadap individu yang lain, sehinggan memunculkan apa yang
dinamakan persepsi. Sehingga jika pembelajaran siswa di sekolah maka
lingkungan siswa lah yang mempengaruhi persepsi siswa.
Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, pemilihan dan
pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang
menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya
yang kemudian masek ke dalam otak. Di dalam persepsi mengandung suatu
proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita
mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap
lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang
dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara
pandang atau persepsi suatu individu terhadap individu yang lain, sehinggan
memunculkan apa yang dinamakan persepsi. Sehingga jika pembelajaran siswa di
sekolah maka lingkungan siswa lah yang mempengaruhi persepsi siswa.
Sebagai seorang pendidik yang profesional, peran dan fungsi media sangat
penting artinya untuk diterapkan alam pembelajaran. Media merupakan integrasi
dari

system

pengemabangan

pembelajaran
maupun

sebagai

dasar

pemanfaatannya.

kebijakan
Media

dalam

pemilihan,

pembelajaran

dapat

menimbulkan persepsi siswa yang baik dengan memanfaatkan alat inderanya.
Dengan begitu siswa dapat menilai dan dapat memberikan argumenya masingmasing akan apa yang diraskan dengan menggunakan media saat belajar.
Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dalam proses pembelajaran di
dalam kelas baik dan menyenangkan. Karena guru dalam mengajar sudah
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menggunakan metode yang baik dan menggunakan media pembelajaran.
Kemudian pemanfaatan media gambar juga sudah di manfaatkan oleh guru dalam
persiapan

mengajar,

dan

kegiatan

belajar

sehingga

guru

dapat

mengoperasionalkan media tersebut. Persepsi siswa dalam pemanfaatan media
gambar dapat diperoleh bahwa dengan media media gambar, dapat membantu
proses pembelajaran, mempermudah siswa dalam memahami pelajaran,
melibatkan siswa untuk dapat mengoperasikan atau menggunakan media.
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemanfaatan media

gambar dalam pembelajaran biologi kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Muaro
Jambi telah berjalan dengan baik.
1. Proses pembelajaran di SMA Negeri 1 terutama kelas X MIPA berjalan
dengan baik. Karena guru dalam mengajar menggunakan metode yang
baik dan juga media pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif
dalam belajar. Dalam proses pembelajaran ini pun siswa merasa senang
dan tidak membosankan. Penggunaan dari media gambar inilah yang
membantu siswa dalam belajar dan memahami materi.
2.

Pemanfaatan media pembelajaran sudah dilkukan oleh guru biologi.
Sebagaimana guru tersebut memanfaatkan media dalam belajar. Seperti
persiapan

sebelum

menggunakan

media

dan

kegiatan

selama

menggunakan media. Dalam kegiatan belajar penggunaan media pun
melibatkan siswa untuk menggunakannya, seperti menjelaskan kembali
materi hari itu.
3. Persepsi siswa dalam pemanfaatan media gambar yaitu, bahwa dengan
media gambar, dapat membantu proses pembelajaran, mempermudah
siswa

memahami

materi

pelajaran,,

melibatkan

siswa

untuk

mengoperasikan media dan bahan pembuatan media mudah di dapat juga
tahan lama.

B.

Saran-saran
Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti mencoba untuk memberikan

saran atau rekomendasi sebagai berikut:
1. Bagi pembaca, agar selalu mempelajari dan banyak membaca literatur
yang berkaitan dengan metode pembelajaran melalui media gambar
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2. dan memahami lebih mendalam makna dari media gambar dan
pemanfaatannya.
3. Kepada guru mata pelajaran diharapkan lebih memaksimalkan dan
mengembangkan teknik, metode dan media gambar, dan jika perlu
disetiap materi yang akan disampaikan lebih baik menggunakan medi
gambar.
4. Bagi sekolah agar selalu menjaga dan meningkatkan kualitas atau
teknik serta metode pembelajaran yang selama ini sudah berjalan
dengan baik. Dan juga agar pihak sekolah menyiapkan media gambar
yang sesuai dengan modul pembelajaran khususnya mata pelajaran
biologi, dan umumnya mata pelajaran lainnya.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan judul yang sama
disarankan untuk mempertimbangkan ketersediaanya referensi, baik
dalam buku, artikel, modul, maupun yang lainnya. Hal ini perlu
karena referensi mengenai metode media gambar dirasa masih kurang
sehingga tidak terkesan penggulangan terhadap peneliti sebelumnya.
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Lampiran 1

Kisi-kisi Pedoman Observasi Guru Mata Pelajaran Biologi
Identitas Instrumen

NO
1
2
3
4
5

Nama

:

Nip

:

Kelas yang diampu

:

Sekolah

:

Observasi
Iya
Guru membawa RPP atau silabus ke dalam kelas
Guru berpenampilan menarik
Guru memastikan siswa siap untuk mengikuti pembelajaran
Guru membawa media pembelajaran di dalam kelas
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti proses pembelajaran
dengan baik
6
Guru mengkondisikan siswa untuk siap memperhatikan media yang di bawa yaitu
media gambar dalam proses pembelajaran
7
Guru menjelaskan materi dengan baik dengan media gambar yang di gunakannya
8
Guru mengaitkan materi pelajaran dengan realita kehidupan
9
Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media gambar
10 Guru menggunakan media gambar secara efektif
11 Gambar yang digunakan kompleks
12 Media gambar yang digunakan terlihat jelas
13 Gambar yang digunakan ukurannya besar sesuai untuk belajar
14 Media gambar yang digunakan mudah dipahami oleh siswa
15 Gambar yang digunakan guru mengajar dapat membangkitkan semangat siswa
dalam mengajar
16 Selama proses pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya
17 Apabila siswa bertanya, maka guru memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan
18 Materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran
19 Guru meminta salah satu siswa untuk menjelaskan kembali materi yang telah
dijelaskan dengan menggunakan media gambar
20 Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman/kesimpulan dari pelajaran
yang telah dilakukan

Tidak

Lampiran 2

Kisi-kisi Pedoman Observasi Siswa
Identitas Instrumen
Nama

:

kelas

:

Sekolah

:

Tabel 1.4. Lembar Observasi Siswa
NO
1
2
3

Observasi

9

Siswa masuk kelas tepat waktu
Siswa menyiapkan perlengkapan belajar
Siswa tidak melakukan kegiatan lain yang akan mengganggu kegiatan
belajar
Siswa memperhatikan guru menjelaskan materi dengan menggunakan
media gambar
Pandangan tertuju ke media gambar yang di gunakan
Siswa merespon baik guru dengan adanya media gambar
Keberanian siswa untuk bertanya materi yang belum jelas
Siswa aktif bertanya tentang materi dengan media gambar yang di gunakan
oleh guru
Rasa ingin tahu yang besar siswa terhadap media gambar

10
11

Siswa mampu meningkatkan motivasi semangat belajar
Siswa melakukan diskusi kelompok sampai batas yang ditentukan

12
13
14

Siswa menanggapi tanya jawab dalam berdiskusi
Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar
Keberanian siswa maju ke depan kelas menjelaskan media yang telah
dijelaskan guru biologi
Mencoba mengemukakan pendapat sendiri mengenai apa yang di
pikirkannya mengenai materi yang telah di jelaskan dengan media gambar
Siswa mampu mengaitkan materi yang di jelaskan menggunakan media
gambar dengan realita
Siswa dapat memberikan pengetahuannya kepada teman sebelahnya ketika
kurang faham
Siswa dapat mengetahui lebih jelas dari materi yang disampaikan oleh guru

4
5
6
7
8

15
16
17
18
19
20

Siswa mampu mendapatkan nilai yang baik dari latihan yang diberikan
oleh guru
Siswa membuat rangkuman materi yang telah diajarkan dirumah

Iya

Tidak

Lampiran 3

Kisi-kisi Pedoman Wawancara Guru Mata Pelajaran Biologi
Identitas Instrumen
Nama

:

Nip

:

Kelas yang diampu

:

Sekolah

:

1. Bagaimana keadaan kelas saat ibu mengajar pelajaran biologi?
2. Bagaimana respon siswa kelas X MIPA ketika ibu mengajar di depan
kelas?
3. Bagaimana persiapan Ibu sebelum mengajar di kelas?
4. Bagaimana persiapan ibu ketika memanfaatkan dan menggunakan media
gambar saat proses pembelajaran?
5. Bagaimana cara Ibu melaksanakan proses pembelajaran agar siswa tetap
fokus dan kondusif?
6. Bagaimana respon siswa ketika ibu mengajukan pertanyaan kepada siswa?
7. Bagaimana ibu dalam memanfaatkan media gambar dalam proses
pembelajaran biologi?
8. Apakah ibu selalu menggunakan media gambar saat proses pembelajaran?
9. Bagaimana respon siswa ketika ibu memanfaatkan media gambar pada
proses pembelajaran biologi?
10. Media apa saja yang disediakan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi?
11. Menurut ibu adakah perbedaan antara mengajar menggunakan media
pembelajaran atau ceramah biasa?
12. Bagaimana perawatan media pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1
Muaro Jambi?

Lampiran 4

Kisi-kisi Pedoman Wawancara Siswa
Identitas Instrumen
Nama

:

Kelas

:

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?

Lampiran 5

Hasil Wawancara Guru
Nama Guru

: Moonlaighis Nellya, SP

Pelajaran yang di ampu

: Biologi

1. Bagaimana keadaan kelas saat Ibu mengajar pelajaran biologi?
Informan:
Ada beberapa karakteristik setiap kelas. Ada yang belajar menyimak
dan memperhatikan dengan baik, ada juga kelas yang ketika belajar
biologi melihat, tetapi tidak fokus, ada juga kelas ketika belajar biologi
semangat dan heboh.
2. Bagaimana cara

Ibu

mengajar di

dalam kelas saat

proses

pembelajaran?
Informan:
Mengikuti dengan kondisi kelas. Ada kelas yang siswanya memang
ribut sebagai guru harus bertindak tegas, ada juga kelas yang memang
siswanya cenderung diam, guru harus bisa membuat suasana kelas
menjadi lebih aktif lagi.
3. Bagaimana persiapan Ibu sebelum mengajar di kelas?
Informan:
Persiapan yang dilakukan itu bukan 1 jam sebelum mengajar, bahkan
jauh-jauh hari sebelum mengajar. Untuk itu, saya harus memahami
terlebih dahulu materi, menyiapkan beberapa contoh yang berkaitan
dengan materi. Kemudian mempersiapkan metode belajar dan media
yang akan digunakan dalam proses belajar.
4. Bagaimana cara Ibu ketika memanfaatkan dan menggunakan media
gambar saat proses pembelajaran?

Informan:
Pertama kita perkenalkan dulu media itu ke siswa, kemudian kita lihat
bagaimana respon siswa, ketika siswa merespon baik, maka kita
sebagai guru akan menjelaskan maksud dari media tersebut dalam
proses pembelajaran itu sebagai apa. Sebagai mempermudah
pembelajaran di kelas.
5. Bagaimana cara Ibu melaksanakan proses pembelajaran agar siswa
tetap fokus dan kondusif?
Informan:
Tidak semua kelas itu sama. Ada yang memang kelas itu kondusif, ada
memang yang ribut. Tapi biasanya ketika materi sudah mulai, siswa
akan tenang dengan sendirinya atau saya membuat kelompok diskusi
belajar.
6. Bagaimana respon siswa ketika Ibu mengajukan ppertanyaan kepada
siswa?
Informan:
Persiapan yang dilakukan itu bukan 1 jam sebelum mengajar, bahkan
jauh-jauh hari sebelum mengajar. Untuk itu, guru harus memahami
terlebih dahulu materi, menyiapkan beberapa contoh yang berkaitan
Pdengan materi. Kemudian mempersiapkan metode belajar dan media
yang akan digunakan dalam proses belajar.
7. Apakah Ibu selalu menggunakan media gambar saat proses
pembelajaran?
Informan:
Kalau saya sering memakai media gambar, sering juga menggunakan
media langsung.
8. Bagaimana respon siswa ketika Ibu memanfaatkan media gambar pada
proses pembelajaran biologi?
Informan:
Respon siswa baik, siswa senang dan aktif. Karena media yang di
gunakan itu menarik perhatian siswa, dan siswa lebih mudah

memahami materi dengan adanya media gambar. Dan juga saya
kadang menyuruh siswa untuk menjelaskan kembali materi dengan
mengoperasionalkan media tersebut.
9. Media apa saja yang disediakan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi?
Informan:
Media proyektor.
10. Menurut Ibu adakah perbedaan antara mengajar menggunakan media
dengan ceramah saja?
Informan:
Pasti ada. Kalau dengan ceramah biasa, terlihat hanya monoton saja
sehingga

membuat

siswa

lebih

bosan.

Sedangkan

dengan

mengggunakan media pembelajaran, siswa akan lebih faham materi
yang di sampaikan.

Lampiran 6

Hasil wawancara siswa
Nama : Aisyah Trii Ramadani
Kelas : X MIPA 3

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya, dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu baik dan
menyenangkan. Karena gurunya dalam menjelaskan materi dengan
baik dan jelas dan tidak membosankan.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Media pembelajaran itu alat yang digunakan untuk mengajar.
3. Apa saja jebis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gambar, infokus.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang bagus dan jelas.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Agar mempermudah siswa memahami materi pelajaran.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Gurunya menyiapkan materi, media, dan motivasi.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses
pembelajaran?

Informan:
Media gambar dan infokus

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang berwarna.
9. Apakah dengan menggunakan media gambar dapat menambah
pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Krena kita bisa lebih jelas memahami materi.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan
media gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Saya jadi lebih mudah dalam belajar, tidak bosan.

Hasil wawancara siswa
Nama : Elvarian
Kelas : X MIPA 3

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang nggak. Kalau menurut
saya , tergantung gurunya sih. Kalau menyenangkan biasanya gurunya
asik, kalau mengajar sambil bercanda. Tapi kalau yang nggak asik
biasanya tegang. Karena jika gurunya asik, materinya mudah diterima
siswa
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Media pembelajaran itu kayak media gambar.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media infokus, media gambar, internet.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang menarik dan jelas.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Untuk mempermudah siswa dalam belajar
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Kesiapannya sih ibunya menyiapkan materi, media, dan perlengkapan
belajar.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar sama infokus

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang berwarna. Media yang di dalamnya

terdapat bagian dan

penjelasannya masing-masing.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Karena dengan media kita di jelaskan dengan detail, jadi mudah untuk
paham.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Ibu Moonlaighis Nellya saat menyampaikan materi itu dengan jelas,
soalnya beliau sering menggunakan media gambar, sehingga kami dapat
ilmu yang lebih dari media gambar tersebut soalnya media yang di
gunakan itu jelas, menarik dan mudah dipahami. Dari media gambar yang
digunakan kami menjadi lebih faham dan lebih tau bagaimana bentukbentuk benda yang kami belum tahu.

Hasil wawancara siswa
Nama : Faras Inayah
Kelas : X MIPA 3

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Kegiatan belajar di dalam kelas sangat menyenagkan. Karena guru dan
siswa berinteraksi dengan baik dan lancar. Dan juag IbuMoonlaighis
Nellyaitu enak kalau jelasin materi. Tidak terlalu cepat dan mudah di
fahami. Media gambar yag digunakan itu benar-benar di jelaskan dan juga
contoh-contoh dari materi tersebut. sehingga yang tadinya saya tidak tahu,
saya jadi tahu dengan adanya media gambar
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Media pembelajaran itu seperti alat peraga yang digunakan dalam belajar.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gambar, komputer, dan infokus.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang jelas, dengan penjelasan-penjelasan dari setiap komponen.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Persiapan guru biasanya mempersiapkan materi, media, dan alat tulis,
seperti spidol.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar, media infokus, dan media langsung.

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang di peragakan di depan sesuai dengan materi dengan warna
yang menarik serta penjelasannya.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Karena dengan media gambar saya lebih tau dengan jelas perbedaan
dari setiap komponen materi.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Saya jadi lebih faham materi, kadang sayang diberi tugas oleh Ibu
Moonlaighis Nellya, setelah gambar dibuat dan gambar siapa yang paling
bagus itu setelah dipersentasekan di tempel didinding kelas, sehingga
karya yang kami buat itu bisa untuk menjadi bahan untuk kelas berikutnya
dalam proses belajar, gambarnya mudah diakses, jika tidak bisa
mengambar tinggal kita cari saja di google dan di print sehingga gambar
yang kita hasilan itu terlihat indah dan mudah dimengerti.

Hasil wawancara siswa
Nama : Munawaroh
Kelas : X MIPA 3

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya proses belajar di kelas sangat menyenangkan. Karena guru
menjelaskan dengan gambar sehingga dapat lebih mudah memahami
pelajaran.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Alat yang digunakan untu membantu dalam belajar.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media infokus, gamabr, papan tulis, internet.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Infoman:
Media yang jelas, dan guru bisa menggunakannya.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Dapat mudah memahami materi.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Ibu Moonlaighis menyiapkan perlatan belajar, mulai dari buku, materi,
media, spideol, absen, dan lain sebagainya.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media infokus sama media gambar.

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang berwarna, yang mudah di dapatkan dan di buat.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Lebih jelas materi yang dijelaskan, beserta contoh-contohnya.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Saya mudah memahami dengan gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis
Nellya saat menjelaskan di dalam kelas. Terutama biologi ni kalau tidak
ada gambar yang dijelaskan, akan sulit di mengerti. Dengan adanya media
gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis Nellya dan cara menjelaskannya
pun juga detail, membuat saya akan lebih paham dengan materi yang di
ajarkan tersebut

Hasil wawancara siswa
Nama : Nurminah
Kelas : X MIPA 3

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya enak dan menyenangkan ketika belajar biologi dengan Ibu
Moonlaighis Nellya soalnya cara penyampaian materinya itu selalu
memberikan contoh-contoh yang jelas terkait materi pembelajarannya,
sehingga materi yang di sampaikan dapat kami serap dengan baik dan
mudah di pahami, sehinnga dalam proses pembelajaran itu berjalan dengan
baik.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Media yaitu kayak peralatan yang di gunakan guru untuk mengajar.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gambar, infokus, buku, internet.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang jelas, yang bisa membuat siswanya tu paham.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Membantu proses pembelajaran, mempermudah siswa untuk paham akan
materi.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Guru biasanya menyiapkan alat-alat belajar, seperti spidol, buku, media.

7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar, infokus, dan langsung.
8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang memiliki warna, yang bisa membuat saya tu ingin tahu terus,
kenapa kox warnanya beda-beda.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Karena gurunya menjelaskan juga jelas, dan medianya juga bagus,
sehingga kalau belajar tu nyambung.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Membantu proses belajar, mempermudah saya dalam memahami materi,
dan juga warna dari media gambar menarik simpati saya untuk lebih aktif
belajar.

Hasil wawancara siswa
Nama : Steve Oliver Khan
Kelas : X MIPA 3

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya dalam proses belajar di kelas itu menyenangkan. Karena
gurunya dalam menjelaskan materi itu enak, misalnya ketika saya
bertanya, guru itu menjawabnya dengan bijak, jadi mudah kita
mengertinya
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Media untuk menyampaikan pembelajaran dengan gambar atau alat bantu
guru.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gambar, infokus.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang jelas dan bagus yang siswa bisa pahami.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Memudahkan untuk proses pembelajaran,
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Menyiapkan alat belajar, buku, media.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar dan infokus

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang berwarna, dan warnanya itu menarik.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Karena kalau hanya ceramah saja, membuat saya bosan. Jika memakai
media, saya jadi lebih tahu dan tidak bosan.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis Nellya dalam mengajar mata
pelajaran biologi jelas pada pokok-pokok materi yang ada dalam buku
biologi. Dengan media gambar tersebut saya merasa keinginan saya atau
rasa ingin tahu saya itu besar, kemudian dari media gambar tersebut
memberikan wawasan yang lebih jelas

Hasil wawancara siswa
Nama : Windy Nadila Faradilla
Kelas : X MIPA 3

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Saya merasa sangat senang, karena saat belajar ada penjelasan seperti
gambar, dan gurunya menjelaskan dengan baik.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Alat untuk menyampaikan pelajaran agar bisa dipahami oleh siswa.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gambar, internet, infokus
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang bisa membuat siswanya faham, dan juga gambarnya yang
jelas.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Untuk mempermudah memahami pelajaran.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Ibu Moonlaighis selalu menyiapkan buku, perlatan belajar, dan media juga
memang pada saat belajar itu membutuhkan media.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media langsung ke alam, media gambar, infokus.

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang mempunyai warna dan penjelasan dari setiap masing-masing
komponen.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya pasti. Karena media itu kan membantu siswa untuk menjadi paham
akan materi yg di sampaikan.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Saya jadi merasa lebih aktif dan ingin terus bertanya ketika Ibu
Moonlaighis Nellya menjelaskan dengan media gambar. Rasa ingin tahu
saya tu besar , jadi rasanya ingin bertanya terus, Ketika saya bertanya,
disitulah saya menjadi tahu dan menambah wawasan pengetahuan saya.
Dan juga saya lebih faham daripada hanya dijelaskan dengan ceramah saja
tanpa adanya media.

Hasil wawancara siswa
Nama : Adji Iqbal Maulana
Kelas : X MIPA 4

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Dalam kegiatan belajar di kelas kadang-kadang menyengkan, kadangkadang membosankan. Karena terkadang gurunya dalam menjelaskan
hanya ceramah saja sehingga membuat bosan dalam belajar dan akhirnya
mengantuk.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Alat bantu untuk belajar.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gamar dan infokus.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang bagus, jelas dan besar.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Dapat mempermudah siswa memahami pelajaran.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Biasanya gurunya sudah menyiapkan alat tulis, buku dan media.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Infokus dan gambar

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang berwarna, dan ada penjelasanya masing-masing dari setiap
bagian.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Karena kalau hanya ceramah saja dan tidak pakai gambar, sulit untuk
memahaminya.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Dengan media gambar yang digunakan, membuat kami jadi kreaktif dalam
berfikir, kemudia saling berutkar fikiran juga dengan teman-teman. Terus
melatih diri untuk berani menjelaskan ke depan materi dengan media
gambar

Hasil wawancara siswa
Nama : Carlos Armando
Kelas : X MIPA 4

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu sangat asyik.
Karena siswa-siswanya juga saling mendukung, terutama dalam belajar itu
gurunya juga enak dan dalam menyampaikan materi mudah di fahami
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Media pembelajaran adalah tempat dimana saya medapatkan sumber
belajar.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gambar, buku, internet, infokus, dan lain-lain.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang jelas dan dapat membuat siswa paham.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Dapat memberikan informasi yang lebih dari materi yang kita pelajari.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Persiapan gurunya yaitu menyiapkan buku, alat tulis,media.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar, infokus, internet.

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media gambar adalah contoh atau bentuk dalam bentuk gambar dan akan
membaca media tersebut agar bisa memahami.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Gambar yang digunakan Ibu Moonlaighis Nellya membantu saya
untuk mengetahui materi, misalnya bentuk hewan Invertebrata. Kan
invertebrata tu jarang di temui, dan kecil-kecil gitu. Jadi dengan digunakan
media gambar terus diberikan contoh-contohnya saya jadi lebih faham dan
saya jadinya lebih tahu. Dengan media gambar juga membuat saya
menjadi mudah untuk memahami materinya
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Dengan digunakan media gambar terus diberikan contoh-contohnya saya
jadi lebih faham dan saya jadinya lebih tahu. Dengan media gambar juga
membuat saya menjadi mudah untuk memahami materinya

Hasil wawancara siswa
Nama : Lita Listanti
Kelas : X MIPA 4

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya kegiatan belajar di dalam kelas itu tidak terlalu
membosankan dan tidak juga terlalu menyenangkan. Tergantung cara guru
itu menjelaskan materi seperti apa. Ada yang benar-benar focus, dan ada
juga yang menjelaskan sambil bercanda di selang-selang waktu.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Sesuatu atau alat yang digunakan untuk belajar.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Buku, internet, gambar, infokus, media alam.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang mempunyai makna yang bagus, yang bisa membuat siswa itu
faham.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Untuk mempermudah kita untuk mengetahui pelajaran.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Ibu Moonlaighis Nellya ketika masuk ke dalam kelas membawa peralatan
yang akan digunakan untuk mengajar. Seperti media gambar dan juga
power point. Sehingga kami faham dan fokus ketika Ibu Moonlighis
menjelaskan

7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar, internet, buku, infokus.
8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media sangat berguna sekali, karena bisa melihat contoh-contoh dari
materi sehingga bisa lebih paham.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Tentu

saja

dapat

menambah

pemahaman

materi.

Karena

lebih

memudahkan siswa dalam belajar.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya, mempermudah pelajaran, warna dari media gambar juga
perlu, jika gambar yang di gunakan itu hanya satu warna saja atau bahkan
warna putih dan hitam misalnya, saya dan teman-teman mungkin akan
sulit untuk membedakan. Dengan perbedaan warna dari setiap komponen
atau bagian-bagian, memudahkan siswa untuk mengetahui materi dan
lebih memahaminya.

Hasil wawancara siswa
Nama : Divina Andana
Kelas : X MIPA 4

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Ibu Moonlaighis Nellya itu saat belajar sering memberikan kami
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran, kadang juga
memberikan pertantanyaan yang berkaitan dengan realita, jadi kami bisa
lebih faham dan mengerti
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Alat bantu proses belajar dan mengajar.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gambar, audio visual, media alam.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang jelas dan bermakna.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Dapat meningkatkan mutu proses kegiatan belajar mengajar.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Infroman:
Biasanya ibunya mempersiapkan alat tulis, buku dan media.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar, infokus.

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media gambar itu umum, berwarna dan bisa dinikmati dimana-mana.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Saat belajar dengan adanya media gambar saya jadi lebih bersemangat
untuk belajar. Karena adanya tanya jawab antara guru dengan siswanya
yang membuat kami jadi ingin menjawab pertanyaan terus yang dengan
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Belajar biologi ini jika hanya teori tanpa adanya gambar tidak akan bisa
dengan mudah dipahami, dengan metode gambar ini kami mampu
mengopasikan media, dan juga dengan media gambar kami dapat
mengetahui hal-hal yang selama ini tidak kami ketahui. Dengan demikian
kami

dapat

mengoperasikan

gambar

pembelajaran pun semakin berarti.

sebagaimana

mestinya

dan

Hasil wawancara siswa
Nama : Ria Nurjananah
Kelas : X MIPA 4

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya belajar di dalam kelas itu menyenangkan. Karena guru yang
mengajar

itu bisa membuat anak muridnya mengerti. Guru juga

menjelaskan materi dengan menggunakan media, sehingga bisa lebih
faham.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Cara guru menyampaikan kepada siswanya menggunakan alat bantu.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Internet, media gambar.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang bisa membuat siswa itu paham, jelas dan bagus.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Bisa membuat kita lebih paham akan materinya
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Guru menyiapkan materi, media dan alat tulis.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar, infokus

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang dapat kita lihat dengan jelas dan berwarna.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Karena memperjelas materi sehingga yang tadinya tidak tahu menjadi
paham.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Guru yang menggunakan media gambar dapat membuat siswanya itu lebih
paham. Karena media gambar itu media yang dapat kita lihat dengan jelas.
Jadi dengan media yang jelas, membuat saya itu lebih mudah memahami
materi

Hasil wawancara siswa
Nama : Cinta Salsabila
Kelas : X MIPA 4

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Saat belajar asyik dan nyaman. Karena guru dan siswanya terjalin interaksi
yang bagus, dan gurunya ketika menjelaskan dengan baik dan tidak terlalu
cepat.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Alat bantu atau alat peraga yang digunakan guru untuk menjelaskan
materi.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Media gambar, infokus, internet, media alam, nuku.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang mempunyai arti dan bermanfaat untuk siswa.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Untuk mempermudah siswa dalam belajar.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Sebelum mengajar ibu nya menyiapkan materi, media dan alat tulis.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Media gambar dan infokus.

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang khas dengan warna dan mudah di buat.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Media gambar yang di gunakan Ibu Moonlaighis itu gambarnya di
ambil dari internet kemudian di tempel di karton, dan gambarnya juga
jelas. Terus gambarnya sesuai dengan materi yang ada di buku, jadi kami
tidak kebingungan.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Media gambar itu memudahkan saya dalam proses pembelajaran agar
dalam belajar tidak membosankan. Dengan media yang di gunakan itu
siswa tidak terlalu merasakan kesulitan untuk mengetahui materi apa yang
di jelaskan. Pokoknya membantu sekali untuk proses belajar mengajar.

Hasil wawancara siswa
Nama : Andika Prasetya
Kelas : X MIPA 4

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Menurut saya sih dengan di berikannya pertanyaan-pertanyaan itu, dapat
membuat saya jadi lebih berfikir dan jadi lebih faham apa maksud dari
materi tersebut.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Alat bantu guru untuk menyampaikan materi.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Infokus, internet, buku, gambar.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang bagus bentuknya dan jelas.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Dapat mempermudah siswa memahami pelajaran dan membantu juga.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Menyiapkan materi, buku.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Infokus dan gambar.
8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:

Media yang dibuat bisa dari dari ngeprint lalu di temperl di karton, atau
menggunakan infokus untuk memperjelas materi.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya jelas. Karen media itu terdapat penjelasa masing-masing, jadi lebih
paham.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Saya menjadi termotivasi belajar dengan Ibu Moonlaighis Nellya karena
media gambar yang digunakan Ibu tersebut sangat bervariasi dengan
warna yang berbagai macam warnanya. Dan juga dengan adanya warna
tersebut saya lebih mudah memahami dan menangkap pelajaran. terkadang
jika gambar yang digunakan hanya hitam-putih itu membuat kami bingung
bagaimana cara membedakan antara organisme yang satu dengan laninya.
Oleh karena itulah dengan adanya warna membuat kami lebih termotivasi
dalam belajar.

Hasil wawancara siswa
Nama : Elsi Julianti
Kelas : X MIPA 4

1. Bagaimana kegiatan belajar di dalam kelas?
Informan:
Waktu belajar di dalam kelas Ibu Moonlaighis Nellya menyampaikan
materi dengan jelas tidak berbelit-belit dan juga disertai contoh-contoh
dengan media gambar dan itu yang membuat kami mudah paham.
2. Apa yang kamu ketahui tentang media pembelajaran?
Informan:
Alat bantu guru untuk menyampaikan materi.
3. Apa saja jenis dari media pembelajaran?
Informan:
Infokus, media gambar, buku, papan tulis, internet.
4. Menurut Anda media pembelajaran yang baik itu seperti apa?
Informan:
Media yang jelas dan ketika guru menjelaskan bisa membuat siswa paham.
5. Apa manfaat dari media pembelajaran?
Informan:
Untuk mempermudah siswa memahami pelajaran.
6. Bagaimana kesiapan guru Anda ketika akan mengajar?
Informan:
Menyiapkan segala mcam alat tulis, materi, buku, media.
7. Media apa saja yang sering digunakan oleh guru saat proses pembelajaran?
Informan:
Infokus dan gambar.

8. Menurut Anda media gambar itu seperti apa?
Informan:
Media yang berwarna dan terdapat penjelasan masing-masing dari
perbedaan warna.
9. Apakah

dengan

menggunakan

media

gambar

dapat

menambah

pemahaman materi yang diberikan oleh guru? Jelaskan!
Informan:
Iya. Saat saya belajar di kelas ketika guru menjelaskan, saya di suruh
untuk menjelaskan kembali dengan menggunakan media itu. Dengan
otomatis, saya menjadi lebih faham dan mengerti bagian-bagian dari
materi tersebut saya jelaskan semuanya.
10. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda ketika guru memanfaatkan media
gambar dalam pembelajaran biologi di dalam kelas?
Informan:
Saat belajar dengan adanya media gambar saya jadi lebih bersemangat
untuk belajar. Karena adanya tanya jawab antara guru dengan siswanya
yang membuat kami jadi ingin menjawab pertanyaan terus yang dengan
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. . Dan juga saya suka
pada warna-warna yang bermacam-macam dengan warna tersebut saya
tidak mudah bosan dalam belajar.

Lampiran 7

Daftar Informan Siswa
NO

Informan

Keterangan

1

Aisyah Tri Ramadani

X MIPA 3

2

Elvarian

X MIPA 3

3

Faras Inayah

X MIPA 3

4

Munawaroh

X MIPA 3

5

Steve Oliver Khan

X MIPA 3

6

Nurminah

X MIPA 3

7

Windy Nadia Faradilla

X MIPA 3

8

Adji Iqbal Maulana

X MIPA 4

9

Andika Prasetya

X MIPA 4

10

Carlos Armando

X MIPA 4

11

Elsi Julianti

X MIPA 4

12

Lita Listanti

X MIPA 4

13

Ria Nurjannah

X MIPA 4

14

Cinta Salsabila

X MIPA 4

15

Divina Andana

X MIPA 4

Lampiran 8

Hasil Observasi Guru
NO
1
2
3
4
5

Observasi
Iya
Guru membawa RPP atau silabus ke dalam kelas
Guru berpenampilan menarik
Guru memastikan siswa siap untuk mengikuti pembelajaran
Guru membawa media pembelajaran di dalam kelas
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti proses pembelajaran
dengan baik
6
Guru mengkondisikan siswa untuk siap memperhatikan media yang di bawa yaitu
media gambar dalam proses pembelajaran
7
Guru menjelaskan materi dengan baik dengan media gambar yang di gunakannya
8
Guru mengaitkan materi pelajaran dengan realita kehidupan
9
Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media gambar
10 Guru menggunakan media gambar secara efektif
11 Gambar yang digunakan kompleks
12 Media gambar yang digunakan terlihat jelas
13 Gambar yang digunakan ukurannya besar sesuai untuk belajar
14 Media gambar yang digunakan mudah dipahami oleh siswa
15 Gambar yang digunakan guru mengajar dapat membangkitkan semangat siswa
dalam mengajar
16 Selama proses pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya
17 Apabila siswa bertanya, maka guru memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan
18 Materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran
19 Guru meminta salah satu siswa untuk menjelaskan kembali materi yang telah
dijelaskan dengan menggunakan media gambar
20 Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman/kesimpulan dari pelajaran
yang telah dilakukan

Tidak

Lampiran 9

Hasil Observasi Siswa
NO
1
2
3

Observasi

9

Siswa masuk kelas tepat waktu
Siswa menyiapkan perlengkapan belajar
Siswa tidak melakukan kegiatan lain yang akan mengganggu kegiatan
belajar
Siswa memperhatikan guru menjelaskan materi dengan menggunakan
media gambar
Pandangan tertuju ke media gambar yang di gunakan
Siswa merespon baik guru dengan adanya media gambar
Keberanian siswa untuk bertanya materi yang belum jelas
Siswa aktif bertanya tentang materi dengan media gambar yang di gunakan
oleh guru
Rasa ingin tahu yang besar siswa terhadap media gambar

10
11

Siswa mampu meningkatkan motivasi semangat belajar
Siswa melakukan diskusi kelompok sampai batas yang ditentukan

12
13
14

Siswa menanggapi tanya jawab dalam berdiskusi
Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar
Keberanian siswa maju ke depan kelas menjelaskan media yang telah
dijelaskan guru biologi
Mencoba mengemukakan pendapat sendiri mengenai apa yang di
pikirkannya mengenai materi yang telah di jelaskan dengan media gambar
Siswa mampu mengaitkan materi yang di jelaskan menggunakan media
gambar dengan realita
Siswa dapat memberikan pengetahuannya kepada teman sebelahnya ketika
kurang faham
Siswa dapat mengetahui lebih jelas dari materi yang disampaikan oleh guru

4
5
6
7
8

15
16
17
18
19
20

Siswa mampu mendapatkan nilai yang baik dari latihan yang diberikan
oleh guru
Siswa membuat rangkuman materi yang telah diajarkan dirumah

Iya

Tidak

Lampiran 10
LEMBAR VALIDASI
WAWANCARA SISWA DAN GURU : PERSEPSI SISWA
Petunjuk:
a. Untuk memberikan penilaian terhadap format pedoman wawancara
tentang: persepsi siswa. Bapak/Ibu cukup memberi tanda ceklis () pada
kolom yang disediakan.
b. Huruf-huruf yang terdapat pada kolom yang dimaksud berarti:
A- Dapat digunakan tanpa revisi
B- Dapat digunakan dengan revisi sedikit
C- Dapat digunakan dengan revisi sedang
D- Dapat digunakan dengan revisi banyak sekali
E- Belum dapat digunakan
Keterangan:
1.
2.
3.
4.
5.
NO

Tidak Valid
Kurang Valid
Cukup Valid
Valid
Sangat Valid
ELEMEN YANG DIVALIDASI

PENILAIAN
1

1

Maksud dari pertanyaan dirumuskan dengan singkat dan jelas

2

Bahasa pertanyaan sesuai dengan kaidah bahsa Indonesia

3

Istilah yang digunakan tepat dan mudah dipahami

4

Kalimat pada setiap pertanyaan menggunakan kalimat yang baku

5

Kalimat pertanyaan tidak membingungkan narasumber

2

3

4

5

Penilaian pedoman wawancara secara umum

URAIAN

A

B

C

D

Penilaian secara umum terhadap format pedoman wawancara
tentang: Persepsi siswa
Saran-saran
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Jambi,

April 2019

Validator

Ridwan, S.Psi. M.Psi. Psokolog
NIP.197310162007011017

E

LEMBAR VALIDASI OBSERVASI GURU

Petunjuk:
a) Untuk memberikan penilaian terhadap format observasi: proses pembelajaran.
Bapak/Ibu cukup memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang disediakan.
b) Aspek-aspek yang dinilai sebagai berikut:
1.

Keterkaitan media dengan persiapan guru mengajar

2.

Kesesuaian pernyataan/ pertanyaan dengan materi

3.

Kesesuaian antara pernyataan/ pertanyaan dengan proses pembelajaran

4.

Bahasa yang digunakan baik dan benar.

c) Angka-angka yang terdapat pada kolom yang dimaksud berarti:
0

= tidak valid

1

= kurang valid

2

= cukup valid

3

= valid

4

= sangat valid

d) Huruf-huruf yang terdapat pada kolom yang dimaksud berarti:
A

= dapat digunakan tanpa revisi

B

= dapat digunakan dengan revisi sedikit

C

= dapat digunakan dengan revisi sedang

D

= dapat digunakan dengan revisi banyak sekali

E

= tidak dapat digunakan

NO.
ITEM

0

1

1
2 3

4

0

ASPEK YANG DINILAI
2
3
1 2 3 4 0 1 2 3

4

0

1

4
2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Penilaian Observasi Secara Umum
URAIAN
Penilaian secara umum terhadap format observasi
tentang hasil belajar ranah afektif

A

B

C

D

E

4

B. Saran-saran:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Jambi,

April 2019

Validator

Salahuddin, S.Pt,M.Si
NIP. 197007122014111007

LEMBAR VALIDASI OBSERVASI SISWA

Petunjuk:
e) Untuk memberikan penilaian terhadap format observasi: proses pembelajaran.
Bapak/Ibu cukup memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang disediakan.
f)

Aspek-aspek yang dinilai sebagai berikut:
1.

Keterkaitan siswa dengan proses pembelajaran

2.

Kesesuaian pernyataan/ pertanyaan dengan sikap siswa

3.

Kesesuaian antara pernyataan/ pertanyaan dengan keaktifan siswa

4.

Bahasa yang digunakan baik dan benar.

g) Angka-angka yang terdapat pada kolom yang dimaksud berarti:
0

= tidak valid

1

= kurang valid

2

= cukup valid

3

= valid

4

= sangat valid

h) Huruf-huruf yang terdapat pada kolom yang dimaksud berarti:
A

= dapat digunakan tanpa revisi

B

= dapat digunakan dengan revisi sedikit

C

= dapat digunakan dengan revisi sedang

D

= dapat digunakan dengan revisi banyak sekali

E

= tidak dapat digunakan

NO.
ITEM

0

1

1
2 3

4

0

ASPEK YANG DINILAI
2
3
1 2 3 4 0 1 2 3

4

0

1

4
2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Penilaian Observasi Secara Umum
URAIAN
Penilaian secara umum terhadap format observasi
tentang hasil belajar ranah afektif

A

B

C

D

E

4

B. Saran-saran:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Jambi,

April 2019

Validator

Salahuddin, S.Pt,M.Si
NIP. 197007122014111007

Lampiran 12

Foto Dokumentasi

Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas

Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

Wawancara penulis bersama guru biologi

Wawancara terhadap siswa

Wawancara terhadap siswa

Wawancara terhadap siswa

Wawancara terhadap siswa

Lampiran 13

Daftar Riwayat Hidup (Curiculum Vitae)

Nama Lengkap

: Umi Farida

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir

: Sungai Bahar, 06 Oktober 1996

Alamat

: Sungai Bahar X, RT 13, Kecamatan Bahar
Tengah, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Pekerjaan

:-

E-mail

: umifarida988@gmail.com

Telepon

: 082281994632

Pengalaman-Pengalaman Pendidikan Formal
1. TK, tahun tamat

: TK Harapan Ibu Muaro Jambi Tahun Tamat 2003

2. SD, tahun tamat

: SD Negeri 181 Muaro Jambi Tahun Tamat 2009.

3. SMP, tahun tamat : SMP Negeri 12 Muaro Jambi Tahun Tamt 2012.
4. SMA, tahun tamat : SMA Islam Al-Arief Muaro Jambi Tahun Tamat
2015.
Pengalaman-Pengalaman Organisasi
1. Anggota OSIS SMP Negeri 12 Muaro Jambi dari tahun 2011-2011.
2. Anggota Pramuka SMP Negeri 12 Muaro Jambi dari tahun 2009-2012.
3. Anggota OSIS SMA Islam Al-Arief Muaro Jambi 2013-2014.

Motto Hidup : Setiap Usaha Yang Kita Lakukan Pasti Akan Membuahkan Hasil.

