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BAB II 

KAJIAN TEORI 

1.1 Media Pembelajaran Online 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Kata “media” berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti “perantara” 

atau “pengantar”. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau 

informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau 

penerima pesan tersebut. Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian 

keberhasilan belajar. Ditegaskan oleh Danim bahwa hasil penelitian telah banyak 

membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar-

mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Terbatasnya media 

yang dipergunakan dalam kelas diduga merupakan salah satu penyebab lemahnya 

mutu belajar siswa. 

  Dengan demikian penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan 

sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat dipahami mengingat 

proses belajar yang dialami siswa tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu 

dan wawasan untuk bekal hidup di masa sekarang dan masa akan datang. Salah satu 

upaya yang harus ditempuh adalah bagaimana menciptakan situasi belajar yang 

memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar pada diri siswa dengan 

menggerakkan segala sumber belajar dan cara belajar yang efektif (Mahnun, 2012, h. 

28-29). 
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2.1.2 Pengertian Media Pembelajaran Online 

Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang melibatkan 

unsur teknologi informasi dalam pembelajaran.. Pembelajaran daring merupakan 

sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metoda 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.  

Pembelajaran daring telah banyak dilakukan dalam konteks perguruan 

tinggi, terbukti dari beberapa penelitian yang menjelaskan hal tersebut, pembelajaran 

daring memberikan manfaat dalam membantu menyediakan akses belajar bagi semua 

orang, sehingga menghapus hambatan secara fisik sebagai faktor untuk belajar dalam 

ruang lingkup kelas, bahkan  hal  tersebut  dipandang sebagai  sesuatu  yang efektif 

untuk  diterapkan  khususnya dalam perguruan tinggi, akan tetapi tidak bisa 

dipungkiri bahwa tidak  semua  pembelajaran  dapat  dipindahkan  ke  dalam  

lingkungan  pembelajaran  secara online. (Fitriyani, 2020, h. 166). 

Pendidikan jarak jauh atau dapat juga disebut sebagai pembelajaran jarak 

jauh, saat ini hampir semua para pelaku pendidikan menjadikannya salah satu solusi 

pembelajaran dalam menghadapi situasi wabah Pandemi Covid-19. Istilah pendidikan 

jarak jauh tersebut sudah lama digaungkan bahkan diterapkan oleh para pendidik 

maupun peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang notabene dalam hal ini 

lebih banyak dilakukan secara terpisah di luar kelas. Secara terpisah disini berarti 

antara isntruktur atau narasumber dan peserta pelatihan tidak berada dalam satu 



 

12 
 

ruangan yang sama (tidak terjadi melakukan face to face) bahkan waktunyanya pun 

bisa berbeda.  

Interaksi pendidik dan peserta didik dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung, misal dengan melakukan chatting lewat koneksi internet (langsung) 

maupun dengan berkirim email untuk sekedar mengumpulkan tugas (tidak langsung) 

(Kusuma, 2020, h. 97-98). 

2.1.3 Bentuk-Bentuk Media Pembelajaran Online 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti  

tengah, perantara, atau pengantar. Media ialah suatu sarana  yang digunakan untuk  

menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Media 

merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar 

  usaddad,  2016, h. 13).  

Media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang   dilengkapi 

dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna (user), sehingga 

pengguna (user) dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan 

pengguna (Arnesi, 2015, h. 88). 

Berdasarkan perkembangan teknologi, “ edia pembelajaran online terdapat 

beberapa media pembelajaran yaitu 1) media hasil teknologi audio-visual, 2) media 

hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan 3) media hasil gabungan teknologi 

cetak dan komputer”. 

Media audio visual adalah media yang menghasilkan materi dengan 

menggunakan  mesin-mesin  mekanis  dan  elektronik  untuk  menyajikan pesan-
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pesan audio dan visual. Media audio visual ini meliputi film, video, televisi. Media 

berbasis komputer merupakan media yang menghasilkan materi  dengan  

menggunakan  sumber-sumber  yang  berbasis microprosesor.  Perbedaan  media  ini 

dengan media yang lain adalah karena  informasi yang disampaikan disimpan  dalam  

bentuk  digital, bukan dalam bentuk cetakan. Pada dasarnya media berbasis komputer 

menggunakan layar kaca untuk menyajikan informasi kepada peserta didik. Berbagai 

jenis aplikasi dalam pembelajaran ini sering disebut sebagai computer assisted 

instruction (pembelajaran dengan bantuan komputer). Media cetak dan komputer 

adalah media untuk menghasilkan dan menyampaikan materi  yang menggabungkan 

pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan jenis 

ini dianggap teknik yang paling canggih apabila dikendalikan oleh komputer yang 

memiliki kemampuan hebat seperti hardisk yang besar, monitor yang beresolusi 

tinggi, dan sistem audio. Media ini sering disebut media interaktif, karena pengajaran 

dibantu dengan komputer seperti interakti   ideo   usaddad,  2016, h. 17-19). 

Ada tiga komponen pada pembelajaran online yaitu: (a) model 

pembelajaran, (b) strategi instruksional dan pembelajaran, (c) media pembelajaran  

online. Ketiga komponen ini membentuk suatu keterkaitan interaktif, yang didalamya 

terdapat model pembelajaran yang tersusun sebagai suatu proses sosial yang 

menginformasikan desain dari lingkungan pembelajaran online, yang mengarah ke 

spesifikasi strategi instruksional dan pembelajaran yang secara khusus 

memungkinkan untuk memudahkan belajar melalui penggunaan teknologi 

pembelajaran (Arnesi, 2015, h. 88). 
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2.1.4 Hambatan dan Solusi Pembelajaran Online 

Hambatan dalam pembelajaran sistem online, mulai dari terbatasnya kuota, 

banyaknya tugas, penguasaan IT yang masih terbatas, jaringan yang tidak stabil, telat 

‘masuk’ karena tidak terbiasa menggunakan daring, jaringan yang tidak stabil karena 

kondisi responden yang ada di pedesaan, dan lain sebagainya. 

Institusi  dapat  menerapkan  beberapa langkah  strategis  seperti halnya 

menyiapkan dan menyediakan aplikasi e-learning yang rendah kuota (tidak 

memerlukan kuota internet besar) dalam mengaksesnya. Selain itu, pelayanan berupa 

kuota gratis puluhan giga bite (GB). 

Jaringan tidak stabil juga merupakan hambatan dalam proses pembelajaran 

dengan sistem daring. Keberadaan fasilitas jaringan merupakan hal yang utama dalam 

pembelajaran sistem daring, karena berkaitan dengan kelancaran proses 

pembelajaran. Keberadaan responden yang jauh dari pusat kota ataupun jauh dari 

jangkauan jaringan provider tentunya tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran 

dengan lancar. 

Kondisi pembelajaran dengan sistem daring atau online yang masih belum 

bisa menyesuikan dengan baik, Akan tetapi, hal ini akan perlahan membaik jika 

pembelajaran sistem daring ini sudah terbiasa dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Hambatan-hambatan yang ada membuat kondisi psikis siswa dalam 

melakukan pembelajaran daring atau online ikut terganggu. Hanya sebagian kecil saja 

yang tidak berpengaruh terhadap kondisi psikisnya. Hal ini tentunya harus 

diantisipasi mengingat kesehatan mental menjadi hal yang utama dipertahankan. 

Namun ketika hambatan yang ditemukan oleh calon guru dapat menimbulkan 
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kesulitan belajar, maka salah satu solusinya dapat melalui pendekatan psikologi 

kognitif (Jamaluddin, 2020, h.3-4). 

2.2 Tingkat Pemahaman 

2.2.1 Pengertian Pemahaman 

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para  ahli.  

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, yang mencakup 

kemampuan untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang telah dipelajari, yang 

dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data 

yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. 

Pemahaman merupakan proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, atau grafik yang telah disampaikan 

melalui pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar lainnya. Pemahaman atau 

komprehensi adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan  mampu 

memahami  arti atau  konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya sehingga 

seseorang tidak hanya hafal secara verbalistis tetapi juga memahami konsep dari 

masalah atau fakta yang ditanyakan. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti 

tentang sesuatu   dan   dapat   melihatnya   dari   berbagai   segi.   Jadi, dapat 

disimpulkan  bahwa  seorang  siswa  dikatakan  memahami  sesuatu apabila siswa 

tersebut dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang 

hal yang siswa pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi 

apabila siswa dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang telah siswa 

pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. 
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Disimpulkan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang yang 

diharapkan dapat memahami arti atau konsep, serta fakta yang diketahuinya. 

Seseorang akan memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat melalui  

penjelasan   tentang  isi  pokok  sesuai  makna   yang  telah ditangkap dari suatu 

penjelasan atau bacaan. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang 

diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan 

isinya tanpa keharusan untuk menghubungkan dengan hal-hal yang lain (Sundari, 

2016, h. 6-7). 

2.2.2 Pengertian Tingkat Pemahaman 

Proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku  kognitif,  afektif, dan  

psikomotor  yang  terjadi  dalam diri siswa. Proses belajar terjadi jika memenuhi 

tahap-tahap proses  belajar yaitu tahap penerimaan materi, tahap pengubahan materi,  

dan tahap evalu-asi. Untuk  melalui tahapan tersebut, dibutuhkan  guru  yang  

berkom- peten pada semua materi pada suatu mata pelajaran. Prestasi  belajar  dapat  

dipenga- ruhi  oleh  beberapa faktor. Faktor- faktor  tersebut  saling  berkaitan  dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu faktornya adalah   faktor 

pemahaman. (Setyorini, 2016, h. 2). 

Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang dapat dicapai 

setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap siswa 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami  apa yang sedang atau 

sudah  siswa pelajari. Ada yang mampu memahami materi secara menyeluruh dan 

ada pula yang sama sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang telah siswa 

pelajari,  sehingga  yang  dicapai  hanya  sebatas  mengetahui.  Untuk itulah terdapat 
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tingkatan dalam pemahaman. Tingkat pemahaman yang menunjukkan pemahaman 

konsepnya yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, member, menyajikan, 

mengembangkan, menggunakan, mengaplikasikan konsep pemecahan masalah. 

Adapun penjelasan lebih detail tentang tingkat pemahaman yang menunjukkan 

pemahaman konsepnya tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep 

b. Mengklasifikasi   objek-objek   menurut   sifat-sifat   tertentu   (sesuai   dengan 

konsepnya) 

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk. 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

g.   Mengaplikasikan konsep pemecahan masalah. 

Tingkatan pemahaman atau komprehensi juga dibedakan menjadi tiga 

tingkatan yaitu komprehensi terjemahan, komprehensi penafsiran dan komprehensi 

ekstrapolasi. yang dijabarkan sebagai berikut: 

a.  Komprehensi terjemahan seperti dapat menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika dan 

dapat menjelaskan fungsi hijau daun bagi suatu tanaman. 

b. Komprehensi penafsiran seperti dapat menghubungkan bagian- bagian terdahulu 

dengan yang diketahui berikutnya, dapat menghubungkan beberapa bagian dari 

grafik dengan kejadian atau dapat membedakan yang pokok dari yang bukan 

pokok. 
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c. Komprehensi ekstrapolasi, seseorang diharapkan mampu melihat dibalik yang 

tertulis, atau dapat membuat ramalan tentang konsekuensi sesuatu, atau dapat  

memperluas persepsinya dalam arti waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya 

(Sundari, 2016, h. 7-8). 

2.2.3 Indikator Tingkat Pemahaman 

Indikator tingkat pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat 

penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan yaitu menerjemahkan 

(Translation), menafsirkan (Interpretation) dan mengekstrapolasi (Exploration). 

2.2.3.1  Menerjemahkan (Translation) 

Pengertian menerjemahkan bukan hanya  berarti  pengalihan  arti  dari  

bahasa yang satu ke dalam bahasa yang  lain.  Tetapi  dapat  berarti  dari  konsepsi  

abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang dalam 

mempelajarinya. 

2.2.3.2 Menafsirkan (Interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Hal ini merupakan 

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan 

cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh 

berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang  dijabarkan 

sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan. 

2.2.3.3 Mengeksplorasi  (Extploration)  

Berbeda dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya 

karena menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi sehingga siswa dituntut 

untuk bisa melihat dan mengaitkan pengetahuan yang didapatkan dengan lingkungan 
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hidupnya. Memungkinkan siswa untuk mempelajari segala sesuatu hal baru dan 

bermanfaat baik bagi diri sendiri dan juga orang lain. 

Pemahaman terhadap suatu konsep dapat berkembang baik jika terlebih 

dahulu disajikan konsep yang paling umum sebagai jembatan antar informasi baru 

dengan informasi yang telah ada pada struktur kognitif siswa. Penyajian konsep yang 

umum perlu dilakukan sebelum penjelasan yang lebih rumit mengenai konsep yang  

baru  agar  terdapat  keterkaitan  antara  informasi  yang  telah  ada  dengan informasi 

yang baru diterima pada struktur kognitif siswa. 

Indikator tingkat pemahaman tersebut sesuai dengan konsep dan indikator  

tingkat pemahaman menurut Benyamin S. Bloom, yaitu penafsiran (Interpretation) 

dan ekstrapolasi (Extrapolation). 

a. Penafsiran (Interpretation), yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide 

utama suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik atau 

gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan adalah 

menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan, dan menggambarkan. 

b. Ekstrapolasi (Extrapolation), yaitu menyimpulkan dari sesuatu yang telah 

diketahui. 

Kata  kerja  operasional  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  

kemampuan tingkat pemahaman ini adalah memperhitungkan, menduga, 

menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan dan mengisi. 

Tingkat Pemahaman dibedakan kedalam tiga kategori yaitu tingkat 

terendah, tingkat kedua dan tingkat ketiga. 
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a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti 

sebenarnya, misalnya dari bahasa inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan 

Bhineka Tunggal Ika, mengartikan Merah Putih. 

b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-

bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan 

beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang 

bukan pokok. 

c. Tingkat  ketiga  atau  tingkat  tertinggi  adalah  pemahaman  ekstrapolasi.  Dengan 

ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat dibalik yang tertulis (Srihartati, 

2016, h. 11-12). 

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman yaitu terdiri dari 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan perilaku belajar. 

2.2.4.1 Kecerdasan Intelektual 

Terdapat tiga tipe kecerdasan yaitu intellectual quotient, emotional quotient 

dan spiritual   quotient. Umumnya   kecerdasan   seseorang   hanya   dinilai   

berdasarkan kecerdasan akal saja. Kecerdasan akal ini sebagian besar hanya meliputi 

keterampilan membaca,  berhitung  dan  menulis,  yang  dapat  diasah  melalui  

pendidikan  formal (sekolah) dan nonformal (lembaga pendidikan) yang akan 

mengarahkannya pada keberhasilan akademik saja. Namun sebenarnya tolok ukur 

keberhasilan hidup bukan hanya dari keberhasilan akademik saja.  
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IQ merupakan interpretasi hasil tes inteligensi (kecerdasan) ke dalam  angka 

yang  dapat  menjadi  petunjuk  mengenai  kedudukan  tingkat  inteligensi  seseorang. 

Inteligensi sebagai suatu kemampuan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:  

a. Kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan,  

b. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilakukan, 

dan  

c. Kemampuan untuk mengeritik diri sendiri Sejalan dengan hal itu (Azwar, 2004, h. 

163). 

Inteligensi sebagai totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan 

tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungannya dengan 

efektif. Kemampuan Inteligensi menjadi dua macam yaitu inteligensi fluid dan 

inteligensi crystallized. 

a. Inteligensi fluid, yang merupakan faktor bawaan Biologis, dan  

b. Inteligensi crystallized, yang merefleksikan adanya pengaruh pengalaman, 

pendidikan, dan kebudayaan dalam diri seseorang. 

Dari berbagai definisi inteligensi yang dikemukakan oleh para ahli, 

mengklasifikasikan definisi tersebut ke dalam tiga kelompok, yaitu; a) Kelompok 

yang menekankan pada kemampuan adaptasi; b) Kelompok yang menekankan pada 

kemampuan belajar, dan c) Kelompok yang menekankan pada kemampuan abstraksi. 

Kelompok yang menekankan pada kemampuan adaptasi mendefinisikan inteligensi 

sebagai kemampuan untuk mengorganisasi pola-pola tingkah laku seseorang sehingga 

dapat bertindak lebih efektif dan lebih tepat dalam situasi- situasi baru yang berubah-

ubah. Kelompok yang menekankan pada kemampuan belajar mengartikan bahwa 
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semakin inteligen (cerdas) seseorang maka semakin besar ia dapat dididik, semakin 

luas dan semakin besar kemampuannya untuk belajar. Kelompok yang menekankan 

pada kemampuan abstraksi menekankan inteligensi pada pemakaian konsep-konsep 

dan simbol-simbol secara efektif dalam menghadapi situasi-situasi terutama dalam 

memecahkan masalah-masalah. Dari ketiga macam klasifikasi di atas, inteligensi 

dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk berperilaku atau bertindak 

secara tepat dan efektif. 

2.2.4.2 Kecerdasan Emosional 

Suatu pandangan baru yang berkembang belakangan ini mengatakan bahwa 

diperlukan seperangkat kecakapan lain diluar intellectual quotient (IQ) seperti bakat, 

hubungan sosial, kematangan emosional, pengendalian diri dan lain lain yang biasa 

disebut dengan emotional quotient (EQ). Sementara spiritual quotient (SQ) lebih 

berhubungan secara vertical yaitu hubungan manusia dengan penciptanya.  

   EQ adalah kemampuan mengetahui perasaan sendiri dan perasaan orang 

lain, serta menggunakan perasaan tersebut menuntun pikiran dan perilaku seseorang. 

Sejalan dengan hal tersebut, Goleman (2005) mendefinisikan EQ adalah kemampuan 

mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang 

lain. 

EQ terdiri  lima unsur yang meliputi: kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati, dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain. 

Kelima unsur tersebut dikelompokkan ke dalam dua kecakapan yaitu kecakapan 

pribadi dan kecakapan social. 
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a. Kecakapan pribadi; yang meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi;  

b. Kecakapan sosial; yang meliputi empati dan keterampilan sosial. 

2.2.4.3  Perilaku Belajar 

Semangat, cara belajar, dan sikap seseorang terhadap belajar sangat 

dipengaruhi oleh kesadaran akan adanya tujuan individual dan tujuan lembaga 

pendidikan yang jelas. Pengendalian proses belajar lebih penting daripada hasil atau 

nilai ujian. Kalau proses belajar dijalankan dengan baik, nilai merupakan konsekuensi 

logis dari proses tersebut. 

Konsep atau pengertian belajar sangat beragam dan tergantung dari sisi 

pandang setiap orang yang mengamatinya. Belajar merupakan salah satu konsep 

menarik dalam teori-teori psikologi dan pendidikan, sehingga para ahli memberi 

bermacam-macam pengertian  mengenai  belajar. Belajar  merupakan  kegiatan 

individual,  kegiatan  yang dipilih secara sadar karena seseorang mempunyai tujuan 

individual tertentu. 

Lima hal yang berhubungan dengan perilaku belajar yang baik, yaitu; 

Kebiasaan mengikuti pelajaran, Kebiasaan memantapkan pelajaran, Kebiasaan 

membaca buku, Kebiasaan menyiapkan karya tulis, Kebiasaan menghadapi ujian. 

Hasil belajar dapat dihubungan dengan terjadinya suatu perubahan, kecakapan atau 

kepandaian seseorang dalam proses pertumbuhan tahap demi tahap. Hasil belajar 

diwujudkan dalam lima kemampuan yakni keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

informasi verbal, keterampilan motorik,  dan  sikap.  Dalam  hal  ini terdapat tiga 

dimensi belajar yaitu dimensi kognitif, dimensi afektif dan dimensi psikomotorik. 

Dimensi kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan berfikir, mengetahui, 
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dan memecahkan masalah. Selanjutnya dimensi ini dibagi menjadi pengetahuan 

komperhensif, aplikatif, sintetis, analisis dan pengetahuan evaluatif. Dimensi afektif 

adalah kemampuan yang berhubungan dengan sikap, nilai, minat, apresiasi. Dimensi 

psikomotorik yaitu kemampuan yang berhubungan dengan motorik. Atas dasar itu 

hakikatnya hasil belajar adalah memperoleh kemampuan kognitif (Rahayu, 2013, h. 

44-46). 

2.3 Materi Pelajaran Biologi 

2.3.1 Pengertian Materi Pelajaran Biologi 

Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat tubuh manusia 

serta mempelajari sekitar lingkungan. Serta memiliki kekhasan dalam 

mengembangkan berfikir logis melalui klasifikasi. Seorang guru Biologi perlu 

memotivasi siswanya agar senang belajar Biologi, memberi penguatan dan 

memperlihatkan bahwa belajar Biologi yang baik bukan dengan cara menghafal, 

berikut merupakan ciri-ciri sains antara lain : 

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

b. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata). 

c. Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. 

d. Menggunakan cara berfikir logis, yang bersifat deduktif artinya berfikir dengan 

menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi ketentuan khusus. 

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

diberlakukan. 
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Biologi  juga  merupakan  cabang  sains  yang  mempelajari  berbagai 

permasalahan makhluk hidup. Dalam mempelajari sains terdiri dari 3 komponen yaitu 

sikap ilmiah, proses ilmiah dan produk ilmiah. 

2.3.1.1 Sikap Ilmiah 

Merupakan sikap yang harus dimiliki untuk berlaku obyektif dan jujur saat 

mengumpulkan dan menganalisa data. 

2.3.1.2  Proses Ilmiah 

Merupakan perangkat ketrampilan kompleks yang digunakan dalam 

melakukan kerja ilmiah. Didalamnya terdapat Keterampilan proses yang terdiri dari 

mengobservasi, menggolongkan dan mempraktikan. 

a. Mengobservasi yaitu mencari gambaran atau informasi  tentang objek penelitian 

melalui indera. 

b. Menggolongkan yaitu untuk mempermudah dalam mengidentifikasi suatu 

permasalahan. 

c. Menafsikan yaitu memberikan arti sesuatu fenomena/kejadian berdarsakan atas 

kejadia lainnya. 

d. Mempraktikkan yaitu memperkirakan kejadian berdasarkan kejadian sebelumnya 

serta hukum-hukum yang berlaku.  

2.3.1.3  Produk Ilmiah 

Dengan menggunakan sikap dan proses ilmiah, para ahli memperoleh 

penemuan-penemuan yang dapar berupa fakta atau teori. Produk ilmiah sangat 

berpengaruh pada perkembangan ilmu dan teknologi. 
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Kurikulum Biologi menyediakan berbagai pengalaman belajar, untuk 

memahami konsep dan proses sains. Fungsi dan tujuan mata pelajaran bilogi yaitu 

menanamkan kesadaran terhadap keindahan dan keteraturan alam, sehingga siswa 

dapat meningkatkan penguasaan sains dan teknologi. Tujuan dalam mempelajari 

Biologi yaitu : 

a. Memahami konsep dan saling keterkaitan antara saling teman. 

b. Mengembangkan keterampilan dasar Biologi untuk menumbuhkan nilai dan sikap 

ilmiah. 

c. Menerapkan  konsep  Biologi  untuk  menghasilkan  karya  teknologi  yang 

berkaitan dengan kebutuhan manusia. 

2.3.2 Karakteristik Materi Pelajaran Biologi 

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna karena diberi akal 

pikiran. Dengan akal pikiran, manusia senantiasa memiliki sifat ingin tahu sehingga 

terciptalah berbagai macam ilmu pengetahuan . salah satu ilmu yang berkaitan 

dengan makhluk hidup yaitu Biologi. Biologi berasal dari kata Bios artinya hidup 

logos artinya ilmu. Jadi Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup.  

Adapun karakteristik materi pelajaran Biologi yaitu sebagai berikut: 

a. Objek kajian berupa benda konkret dan dapat di tangkap oleh panca indra. 

b. Di kembangkan berdasarkan pengalaman empiris (nyata). 

c. Memiliki langkah-langkah sistematis. (Sudarisman, 2015, h. 31). 
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2.4 Penelitian yang Relevan Sebelumnya 

Penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Media Pembelajaran Secara 

Online dan Tingkat Pemahaman Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Biologi di 

SMA Negeri 1 Wonggeduku, sudah ada beberapa orang terdahulu yang  telah 

melakukannya. Adapun penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu: 

a.  Luh Devi Herliandry, Nurhasanah, Maria Enjelina Suban, Heru Kuswanto dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran Pada  asa Pandemi Co id-19” pada 

tahun 2020, Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Pembelajaran online 

memberikan kemudahan dalam memberikan transfer informasi pada berbagai 

situasi dan kondisi. Ragam manfaat dari  kemudahan pembelajaran online 

didukung berbagai platform mulai dari diskusi hingga tatap muka secara virtual. 

Namun, hal ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi setempat,  

mengingat kemampuan orang tua memberikan fasilitas pembelajaran online 

berbeda. Penelitian ini menggunakan metode descriptive content analysis study. 

Analisis dilakukan pada artikel internasional, nasional maupun sumber sejenis 

terkait solusi pembelajaran pada masa pandemik. 

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu jenis 

penelitian yang digunakan. Penelitian diatas menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Selain itu perbedaan tempat penelitian, penelitian ini 

bertempat di Kecamatan Wonggeduku Barat. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian lain yaitu meneliti pembelajaran online. 

b.  Dindin Jamaluddin, Teti Ratnasih, Heri Gunawan, Epa Paujiah dengan judul 

“Pembelajaran Daring  asa Pandemik Co id-19 Pada Calon Guru: Hambatan, 
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Solusi Dan Proyeksi” pada tahun 2020, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hambatan, solusi dan proyeksi terkait dengan pembelajaran daring. 

Berdasarkan data ditemukan bahwa walaupun sistem ini dapat dijadikan solusi 

bagi kondisi tertentu, beberapa hambatan seperti jaringan internet yang tidak 

stabil (23%) dan kuota terbatas (21%) menjadi dua aspek besar yang 

mengganggu proses pembelajaran daring. Hambatan tersebut tentunya 

berpengaruh terhadap kondisi psikis responden (>90%), namun sebanyak 72% 

responden memiliki aktivitas lain untuk menanggulangi gangguan tersebut. 

Dalam kondisi adanya wabah Covid-19, pembelajaran daring dapat digunakan 

dengan pertimbangan memperhatikan kondisi mahasiswa dan dosen, sehingga 

akan terbiasa menyesuaikan dengan sistem daring, pembelajaran  dapat  

terlaksana dengan  baik.   

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu responden 

penelitiannya Mahasiswa dan tempat penelitian yang berbeda. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu jenis penelitannya deskriptif dan 

meneliti pembelajaran online. 

c.  Mellyta Uliyandari dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Siswa Kelas XII 

IPA S A Negeri Kota Bengkulu Untuk  ata Pelajaran Kimia” pada tahun 

2014, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap 

seluruh pokok bahasan dalam mata pelajaran kimia SMA tidak merata,hal ini 

dikarenakan kemampuan untuk menjawab soal dari setiap pokok bahasan 

berbeda-beda. Dari data yang didapat, diketahui bahwa pokok bahasan yang 

dianggap paling sulit dipahami oleh siswa adalah pokok bahasan Sistem Priodik 
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Unsur dengan jumlah persentase  siswa  yang  menjawab  benar  berjumlah  51%,  

sedangkan  pokok bahasan  yang  dianggap  paling  mudah  dipahami  oleh  siswa  

adalah  pokok bahasan Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit dengan persentase 

siswa yang menjawab benar sebanyak 89,5%. 

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu populasi 

penelitian yang digunakan. Populasi penelitian diatas yaitu siswa SD. Selain itu 

perbedaan tempat penelitian, penelitian ini bertempat di Kecamatan Wonggeduku 

Barat Kabupaten Konawe sedangkan penelitian diatas di Kecamatan Sentolo 

Kabupaten Kulon Progo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu 

terdapat pada jenis penelitian deskriptif kuantitaf serta meneliti tingkat 

pemahaman. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah diuraikan, dapat 

diketahui bahwa dalam materi pelajaran Biologi siswa diajarkan untuk bersikap 

ilmiah, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisa seperti mengobservasinya, 

mencari  gambaran  atau  informasi  tentang  objek penelitian melalui indera. 

Menafsirkan, memberikan arti sesuatu fenomena/kejadian berdasarkan atas kejadian 

lainnya, Mempraktikkan, memperkirakan   kejadian   berdasarkan   kejadian 

sebelumnya serta hukum-hukum yang berlaku. Sehingga siswa memperoleh 

penemuan-penemuan yang dapar berupa fakta atau teori. Dengan adanya perubahan 

media pembelajaran online tentu berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa. 

Dalam media pembelajaran online ada 2 indikator yang diukur yaitu sumber belajar 
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dan alat pendukung. Pada tingkat pemahaman ada 3 indikator yang diukur yaitu 

menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi. 

Untuk lebih memahami kerangka berpikir dan rencana perlakuan yang akan 

diterapkan pada saat proses penelitian maka dibuat kerangka berpikir dalam bentuk 

bagan seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian 

 

 

 

X1 = Media Pembelajaran  

Online 

Indikator:  

1. Sumber belajar  

2. Alat pendukung 

X2 = Tingkat Pemahaman 

Indikator:  

- Menerjemahkan 

- Menafsirkan 

- Mengeksplorasi/

Mengekstrapolasi  

Y = Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Biologi 

Indikator: 

Mengacu pada nilai 

ulangan tengah semester 

mata pelajaran Biologi 

tahun  ajaran 2020/2021.  
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2.4  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris 

dengan data (Sugiyono, 2015, h. 96). 

Penelitian ini menggunakan hipotesis deskriptif karena bentuk rumusan 

masalahnya adalah rumusan masalah deskriptif. Adapun hipotesis dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1. Ada pengaruh media pembelajaran online pada hasil belajar mata pelajaran 

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

H1: ρ ≠ α = Terdapat pengaruh signifikan penggunaan media pembelajaran   

online pada hasil belajar mata pelajaran Biologi. 

H0: ρ = α =  Tidak  terdapat pengaruh signi ikan penggunaan media 

pembelajaran online pada hasil belajar mata pelajaran Biologi. 

2.  Ada pengaruh tingkat pemahaman siswa pada hasil belajar mata pelajaran 

Biologi secara online di SMA Negeri 1 Wonggeduku tahun ajaran 2020/2021. 

H1: ρ ≠ α = Terdapat pengaruh signifikan tingkat pemahaman pada hasil 

belajar mata pelajaran Biologi secara online. 

H0: ρ = α = Tidak terdapat pengaruh signifikan tingkat pemahaman pada hasil 

belajar mata pelajaran Biologi secara online. 



 

32 
 

3. Terdapat pengaruh media pembelajaran online dan tingkat pemahaman 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku 

tahun ajaran 2020/2021. 

H1: ρ ≠ α =       Terdapat pengaruh signifikan media pembelajaran online dan 

tingkat pemahaman terhadap hasil belajar mata pelajaran 

Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku. 

H0:  ρ  =  α =      Tidak  terdapat  pengaruh signifikan media pembelajaran 

online dan tingkat pemahaman terhadap hasil belajar 

mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku 

 


