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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membina dan 

membawa manusia kearah kehidupan yang semakin kompleks. Setiap manusia yang 

berpendidikan akan mengalami perubahan dan perkembangan dalam kehidupannya. 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan dan hal 

utama dalam perkembangan serta pembangunan suatu bangsa. Masyarakat disuatu 

negara dituntut untuk mengikuti perkembangan pendidikan yang mumpuni sehingga 

dapat bersaing dengan negara lainnya (Marlina, 2013, h. 128). 

Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk, 

yaitu faktor yang satu saling berpengaruh terhadap faktor yang lainnya. Namun 

demikian, faktor yang paling penting adalah guru, karena proses belajar mengajar di 

dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Jadi untuk menghasilkan lulusan 

terbaik serta lulusannya menjadi tenaga kerja berkualitas maka satuan pendidikan 

harus memiliki tenaga pendidik yang sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, 

kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi seorang pendidik 

harus dapat dicontohi oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani 

atau dijadikan bahan pembelajaran (Sya’roni
, 
2017, h. 2-3). 

31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan pneumonia  yang tidak  

diketahui di Wuhan, China. Kasus tersebut di akibatkan oleh virus Corona atau yang 

dikenal dengan COVID-19 (Corona Virus Desese-2019). Karakteristik     virus ini 

adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. Corona juga telah mewabah di  Indonesia 
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sejak awal Maret 2020. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh  pemerintah 

Indonesia untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan     

memberlakukan social distancing, physical distancing hingga pemberlakuan PSBB 

(Pembatasan sosial berskala besar) pada beberapa daerah. Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan untuk membatasi penyebaran COVID-19 berdampak pada berbagai 

bidang diseluruh dunia khususnya pendidikan di Indonesia (Herliandry, 2020, h. 66). 

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Kementerian Agama RI., menerapkan kebijakan belajar dan bekerja dari rumah 

(Work from Home) mulai pertengahan Maret 2020. Kondisi demikian menuntut 

lembaga pendidikan melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu 

bentuk inovasi tersebut ialah dengan melakukan pembelajaran secara online atau 

daring (Dalam jaringan). Pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak 

jauh dengan sekumpulan metode pengajaran dimana terdapat aktivitas pengajaran 

yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. pembelajaran  daring  

diselenggarakan  melalui  jejaring  internet  dan  web, artinya bahwa penggunaan 

pembelajaran daring melibatkan unsur teknologi sebagai sarana dan jaringan internet 

sebagai sistem. (Fitriyani, 2020, h. 166). 

Perubahan pembelajaran online secara tidak langsung berpengaruh pada 

daya serap peserta didik. Penting untuk diperhatikan yakni komunikasi orang tua dan 

pendidik untuk mewujudkan kemandirian belajar peserta didik selama masa pandemi 

COVID-19. Ragam manfaat yang diperoleh, tentu memiliki kendala yang dirasakan 

pendidik maupun peserta didik dalam pembelajaran online. Kendala yang dihadapi 
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yakni kondisi wilayah di Indonesia yang beragam menyebabkan tidak semua wilayah  

terjangkau oleh layanan internet dan sebaran   jaringan internet yang lamban sewaktu-

waktu. Ini juga memungkinkan penggunaan pembelajaran online yang sukar dapat 

berpengaruh pada psikis  peserta didik. Kendala lain yang ditemukan yakni 

kemampuan orang tua untuk memberikan fasilitas pendidikan online seperti 

penggunaan jaringan internet yang membutuhkan biaya (Herliandry, 2020, h. 67). 

Tingkat pemahaman siswa dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan 

yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta 

yang diketahuinya. Tingkat pemahaman siswa ini umumnya berbeda antara suatu  

siswa dengan siswa lainnya terutama dalam hal materi pelajaran yang diajarkan oleh 

gurunya. Perbedaan tingkat pemahaman siswa ini biasanya tergantung dari beberapa 

faktor seperti faktor dari dalam diri siswa itu sendiri sepeti kemampuan berfikir kritis 

siswa, tingkat IQ siswa, dan cara belajar siswa dirumah. Selain itu, tingkat 

pemahaman siswa juga di pengaruhi oleh proses belajar mengajar di kelas. Jika guru 

menggunakan metode yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar di kelas 

maka, sudah pasti pelajaran menjadi lebih menyenangkan dan siswa juga dapat 

dengan mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru (Uliyandari, 

2014, h. 9-10). 

Pembelajaran Biologi berupaya untuk membekali siswa dengan  berbagai 

kemampuan tentang cara mengetahui dan memahami konsep ataupun fakta secara 

mendalam. Selain itu, pembelajaran Biologi seharusnya dapat menampung 

kesenangan dan kepuasan intelektual siswa dalam usahanya untuk menggali berbagai 

konsep. Dengan demikian dapat tercapai pembelajaran Biologi  yang efektif. Biologi 
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mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat tubuh manusia dan 

mempelajari sekitar lingkungan serta memiliki kekhasan dalam mengembangkan 

berfikir logis melalui klasifikasi. Seorang guru Biologi perlu memotivasi siswanya 

agar senang belajar Biologi, memberi penguatan dan memperlihatkan bahwa belajar 

Biologi yang baik bukan dengan cara menghafal (Wulan, 2007, h. 3-4). 

Adapun pengetahuan tentang seluruh alam semesta yang diketahui dan 

dikemukakan oleh manusia tidaklah mutlak benar. Oleh karena itu, hal tersebut hanya 

merupakan kemungkinan bagi makhluk-Nya dan Allah Swt. melalui ayat-ayat Al-

Qur’an mendorong manusia untuk senantiasa mengadakan observasi dan penelitian. 

Dalam surat An-Nahl ayat 65 yang berbunyi : 

لَِك  َمۤاِء َمۤاًء فَاَْحيَا بِِه اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَۗا اِنَّ فِْي ذه ُ اَْنَزَل ِمَن السَّ
َوّللٰاه

يَةً لِّقَْوٍم يَّْسَمُعْون  َْله

Artinya : “Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu 

dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi 

orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”. 

Ajaran-ajaran mengenai data yang bisa diamati dimaksudkan untuk ditelaah 

oleh orang-orang yang dikaruniai Tuhan dengan pikiran yang cemerlang, dapat 

ditunjukkan pada surat Thaahaa ayat 54 yang berbunyi : 

ُولِى النُهَىااَنَّ فِْي ذَ قلىُكلُْواَواْرَعْوا اَْنَعاَمُكْم  لَِكََلَ يٍَت ْلِّ  
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Artinya : “Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-

orang yang berakal”. 

Al-Qur’an menekankan perlunya manusia memiliki pengetahuan sehingga 

implikasinya adalah pencarian sains. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan 

ilmuwan. Para ilmuwan telah berbagi sikap dan keyakinan mendasar tentang apa 

yang mereka lakukan dan bagaimana mereka mencari sains. Semua itu berkenaan 

dengan hakikat alam dan apa yang dapat dipelajari dari itu. 

Tingkat pemahaman pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonggeduku, 

berdasarkan wawancara bersama Guru Biologi dan beberapa siswa di SMA Negeri 1 

Wonggeduku yaitu masih cukup baik dan efektif. Nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) di SMA Negeri 1 Wonggeduku yaitu 68 mengikut pada nilai KKM sekolah 

tersebut. Kunci efektivitas dari sistem pembelajaran di sekolah tersebut adalah 

bagaimana seorang guru tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran secara 

menyenangkan dan mudah dimengerti sehingga para siswa tidak merasa bosan dan 

tetap produktif. Namun tak dapat dipungkiri perubahan pengajaran di SMA Negeri 1 

Wonggeduku dari tatap muka secara langsung menjadi berbasis online secara 

mendadak, juga dapat berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Tingkat 

pemahaman dapat dilihat dari bagaimana siswa mampu menerjemahkan, menafsirkan 

dan mengeksplorasi. Dari wawancara bersama guru dan beberapa siswa tersebut, 

diketahui bahwa perubahan pembelajaran online membuat tingkat pemahaman di 

sekolah tersebut terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan masalah tersebut penulis 
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mengambil penelitian ini. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh media 

pembelajaran online terhadap tingkat pemahaman siswa di sekolah tersebut.  

Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh 

media pembelajaran online pada tingkat pemahaman siswa kelas X pada materi 

pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku tahun ajaran 2020/2021. Serta 

penelitian ini juga penting untuk dijadikan rekomendasi bagi pihak sekolah SMA 

Negeri 1 Wonggeduku tentang penggunaan media pembelajaran secara online 

terhadap tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran Biologi dalam menggapai 

hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, hal inilah yang mendasari 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Media 

Pembelajaran Secara Online Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Hasil Belajar 

Mata Pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh media pembelajaran online pada hasil belajar mata 

pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku?  

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pemahaman siswa pada hasil belajar mata 

pelajaran Biologi secara online di SMA Negeri 1 Wonggeduku?  

3. Apakah terdapat pengaruh media pembelajaran online dan tingkat pemahaman 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran online pada hasil belajar mata 

pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman siswa pada hasil belajar mata 

pelajaran Biologi secara online di SMA Negeri 1 Wonggeduku. 

3. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran online dan tingkat pemahaman 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

antara lain:  

1. Kepentingan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah, memperkuat, dan melengkapi teori-

teori pembelajaran Biologi. Dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti lainnya 

yang berminat melakukan penelitian sejenis. Dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan kepada pembaca khsususnya bagi siswa dan guru tentang Pengaruh 

Media Pembelajaran Secara Online Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku dalam menggapai 

hasil belajar yang baik. 

2. Kepentingan Praktis 

a. Bagi peserta didik, memperoleh informasi bahwa penggunaan media 

pembelajaran secara online sangat memiliki peran dalam memperoleh hasil 

belajar yang baik dan memuaskan sehingga membuat mereka lebih memacu diri 

untuk belajar khususnya pada mata pelajaran Biologi.  

b. Bagi guru, memperoleh bahan masukkan bahwa untuk meningkatkan  mutu  

pendidikan  siswanya, maka guru harus mampu menciptakan media belajar 

online yang kondusif dan mengarahkan agar siswa berminat terhadap 

pelajaran, sehingga hasil belajarnya meningkat. 
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c. Bagi kepala sekolah, memberikan sumbangan pengetahuan mengenai teori dan 

hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran secara 

online terhadap tingkat pemahaman mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 

Wonggeduku. 

d. Bagi peneliti, memperoleh wawasan tentang pengaruh penggunaan media 

pembelajaran secara online terhadap tingkat pemahaman mata pelajaran 

Biologi. Dan tentunya penelitian ini dijadikan sebagai salah satu persyaratan 

untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1). 
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