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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun 

masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada 

pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping 

transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara 

dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian 

kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa 

depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah (Nurkholis, 2013). 

Definisi pendidikan secara khusus telah diatur di dalam UU Nomor 20 tahun 

2003 yang menyatakan bahwa “pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan 

terencana yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan, pengajaran, dan 

latihan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik aktif yang mengarah pada tercapainya pribadi yang dewasa”. Salah satu 

bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia adalah 

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan menengah atas 

maupun pendidikan menengah kejuruan serta pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Elisa Wulandari, 2014). 

Menurut pandangan Islam, pendidikan adalah kewajiban. Agama Islam 

adalah agama ilmu pengetahuan dan cahaya, tidak sempurna agama seseorang 

yang hidup dalam kebodohan dan kegelapan. Oleh karena itu, sebagai umat 

muslim kita diwajibkan untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu maka kehidupan 
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seseorang akan lebih baik. Orang-orang yang berilmu sesungguhnya memiliki 

derajat yang lebih baik dari pada yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah 

SWT. dalam surah Al-Mujadalah Ayat 11:  

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيز   ُ الهِذيَه آَمنُوا ِمنُْكْم َوالهِذيَه أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاه ْرفَِع َّللاه ََ  

Artinya: 

“Maka Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

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

Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Mujadalah:11). 

Dalam ayat tersebut Allah SWT. berfirman bahwa sesungguhnya Allah 

akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

memiliki pengetahuan, jadi sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang memiliki 

ilmu pengetahuan akan diberikan keistimewaan oleh Allah SWT. Untuk 

memperoleh pengetahuan salah satunya adalah melalui pendidikan, hal inilah 

yang menjadi dasar mengenai keutamaan menuntut ilmu bagi orang-orang yang 

beriman karena sesungguhnya tidaklah sama antara orang yang berilmu dan yang 

tidak berilmu. 

Kegiatan pendidikan erat kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran pada dasarnya adalah menyampaikan suatu pesan dari 

sumber berita atau pesan baik secara langsung maupun menggunakan media yang 

digunakan kepada penerima pesan. Sumber pesan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah guru, pesan yang disampaikan adalah materi pembelajaran, media adalah 

alat bantu yang digunakan untuk mengirim isi pesan, dan penerima pesan adalah 

siswa. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang panjang agar mencapai hasil 

yang lebih. Untuk mencapai hasil ini diperlukan strategi yang tepat. Pembelajaran 

juga merupakan segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan 
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dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik (Sobron, 

2019). 

Dabbagh dan Ritland (2005) menyatakan bahwa pembelajaran online 

adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat 

pedadogi (alat bantu pendidikan), yang memungkinkan melalui internet dan 

teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan 

pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Pembelajaran  daring atau  

pembelajaran jarak  jauh  sendiri  bertujuan  untuk  memenuhi  standar pendidikan 

melalui  pemanfaatan  Teknologi  Informasi dengan  menggunakan  perangkat  

komputer  atau  gadget yang  saling  terhubung  antara  siswa  dan  guru. Melalui 

pemanfaatan teknologi tersebut pembelajaran bisa tetap dilaksanakan dengan baik. 

Dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan pembelajaran bisa berjalan 

dengan baik mengingat masyarakat Indonesia saat ini mayoritas sudah 

menggunakan internet seperti yang dijelaskan dalam penelitian We Are Sosial, 

“Digital Reports 2020” yang dirilis pada akhir bulan Januari 2020 yang 

menyatakan hampir 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan 

internet (Ni, 2020). 

Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “bios” yang berarti kehidupan 

dan “logos” yang berarti ilmu sehingga dapat dikatakan bahwa Biologi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang keanekaragaman dan interaksi seluruh makhluk hidup di 

bumi (Campbell & Reece, 2008). Interaksi tersebut dapat terjadi antara sesama 

makhluk hidup ataupun antara makhluk hidup dan material tidak hidup”. Biologi 

sebagai ilmu memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) obyek kajian berupa benda 
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konkret dan dapat ditangkap indera kemudian dikembangkan berdasarkan 

pengalaman empiris (pengalaman nyata); (2) memiliki langkah-langkah sistematis 

yang bersifat baku; (3) menggunakan cara berfikir logis dimana berfikir dengan 

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

menarik kesimpulan dari hal-hal umum menjadi ketentuan yang khusus; dan (4) 

memiliki hasil yang bersifat obyektif atau apa adanya. Karakteristik Biologi 

sebagai ilmu berimplikasi pada pembelajaran Biologi (Warianto, 2011). 

Pembelajaran biologi di beberapa sekolah di Indonesia sejauh ini masih 

didominasi pembelajaran konvensional. Umumnya guru memberikan 

pembelajaran pada peserta didik hanya sebatas bagaimana memahami konsep, 

prinsip, dan menghafal nama ilmiah biologi. Terkadang peserta didik tidak ikut 

serta pada kegiatan pembelajaran sehingga potensi yang dimiliki siswa tidak 

ditunjukkan saat proses pembelajaran. Peserta didik masih kurang terlatih dalam 

mencapai hasil belajar. Proses pembelajaran belum menjadi sarana yang baik 

untuk mencapai hasil belajar (Sudjoko,2001). 

Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam 

arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. 

Karenanya, sel dapat berfungsi secara autonom selama seluruh kebutuhan 

hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup (organisme) tersusun dari satu sel tunggal 

(uniselular, misalnya bakteri, Archaea, serta sejumlah fungi dan Protozoa) atau 

dari banyak sel (multiselular). Sel yang terdapat makhluk hidup terdiri dari 

struktur, fungsi, serta bagian-bagian di dalamnya. Bagi Grameds, yang tertarik 

mempelajari lebih dalam mengenai seluk-beluk sel secara terinci dapat membaca 
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buku Biologi Molekuler Sel yang ditulis oleh Lucia Maria Santoso dan Didi Jaya 

Santri. 

Sel di makhluk hidup memiliki struktur, fungsi, serta kegunaannya masing-

masing yang membentuk kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup dan 

hal ini dibahas di dalam buku Biologi Sel oleh Subowo. Jika Grameds tertarik, 

klik “beli buku yang ada di atas Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu 

sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai 

perintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini 

menyelebungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung 

kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat 

protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus 

yang diselubungi membran ganda. Sedangkan pada prokariot, DNA tidak 

terselebungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel 

eukariot terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariot tidak. Struktur sel dibagi 

menjadi struktuk sel prokariotik dan eukariotik. 

Pada 31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan pneumonia yang tidak 

diketahui di Wuhan, China (Lee, 2020). Kasus tersebut diakibatkan oleh virus 

Corona atau dikenal dangan Covid-19 (Corona Virus Desese-2019). Karaketer 

virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. Berdasarkan data WHO ( 

World Health Organization)  di peroleh bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi 

global. Virus Corona juga telah mebawah di Indonesia sejak awal Maret  hingga 

saat ini. Pandemi Covid-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh 

penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa 
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terkecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan 

tinggi maupun Universitas, termasuk Indonesia (Herliandry, 2020). 

Zhafira dkk, (2020) Kondisi pandemi saat ini menuntut pendidik dalam hal 

ini adalah guru untuk berinovasi mengubah pola pembelajaran tatap muka 

menjadi pola pembelajaran tanpa tatap muka. Zhafira menjelaskan bahwa terdapat 

model pembelajaran lain yang bisa digunakan oleh tenaga pengajar sebagai media 

penyampaian ilmu pengetahuan, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran 

campuran (kombinasi dari dua metode pembelajaran yaitu tatap muka dan 

pembelajaran daring). Metode pembelajaran daring tidak menuntut siswa untuk 

hadir di kelas. Siswa dapat mengakses pembelajaran melalui media internet. 

Terlebih saat ini dalam menghadapi masa pandemi, pendidik diwajibkan untuk 

mampu memilih media pembelajaran yang dipandang mudah untuk di aplikasikan 

oleh peserta didik, salah satunya dengan pemanfaatan aplikasi belajar kaizala. 

Aplikasi kaizala adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Dengan model ini, 

peserta didik mampu mendapatkan bahan ajar dari tempatnya masing-masing 

Keuntungan model pembelajaran seperti ini adalah tingkat kemandirian peserta 

didik menjadi lebih baik dan kemampuan teknik komunikasi mereka yang 

menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dengan model ini, komunikasi 

antar peserta didik dengan staf pengajar berlangsung secara bersamaan atau 

sendiri-sendiri melalui dukungan jaringan komputer. Aplikasi Kaizla memiliki 

banyak fitur yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran. Fitur-fitur 

tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa masing-

masing yang memiliki kebutuhan tidak sama. Alasan guru memilih menggunakan 
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aplikasi kaizala sebagai media pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 

adalah, lebih paktis, lebih mudah dipahami oleh siswa, lebih efektif karena tidak 

membutuhkan banyak quota dalam proses pembelajaran. 

Selama pandemi Covid-19 belum berakhir dan proses pembelajaran di 

sekolah-sekolah diarahkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), setelah melakukan 

berbagai pertimbangan, Aplikasi Kaizala akan digunakan sebagai salah 

satu aplikasi standar untuk PJJ, selain Google Meet. Bila dibandingkan dengan 

aplikasi kirim pesan yang telah ada terlebih dahulu, berdasarkan percobaan yang 

telah dilakukan, ternyata Kaizala memiliki fitur-fitur yang sangat mendukung 

untuk PJJ. Aplikasi Kaizala yang akan digunakan untuk PJJ yang sifatnya tidak 

terlalu ribet, mudah penggunaannya, tidak menguras internet terlalu banyak, dan 

tentunya memiliki fitur yang representatif. Akhirnya, pilihan jatuh kepada 

Kaizala.Banyak fitur-fitur yang bisa kami eksplorasi untuk digunakan selama PJJ. 

Mulai dari presensi kehadiran, pengumuman-pengumuman, sampai kepada umpan 

balik (feedback) pembelajaran siswa berupa kuis, survei, dan lain sebagainya. 

Kaizala telah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di masa pandemi oleh 

Sekolah menengah atas, salah satunya SMA Negeri 13 Konawe Selatan. 

SMA Negeri 13 Konawe Selatan merupakan Sekolah Menengah Atas yang 

telah terakreditas B  dan sudah menerapkan unsur-unsur teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pelaksanaan pendidikannya, baik dalam segi pembelajaran 

maupun managemen pendidikan di sekolah yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK), sehingga dalam pandemi Covid-19 ini siswa diharuskan 

belajar dirumah dengan melalui pembelajaran online untuk mencegah penyebaran 

Covid-19. Pembelajaran online di SMA Negeri 13 Konawe Selatan telah 

https://schoolofhuman.sch.id/berita/pjj-di-soh/
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dilaksanakan setelah keluarnya surat ederan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang pembelajaran jarak jauh sehingga pihak sekolah harus 

menerapkan pembelajaran online sebagai salah satu upaya agar proses belajar 

mengajar tetap dilakasanakan di masa pandemi saat ini. Pelaksanaan pembelajaran 

secara online menggunakan aplikasi-aplikasi belajar untuk memudahkan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran, termasuk SMA Negeri 13 Konawe Selatan 

yang menggunakan aplikasi belajar kaizala selama proses pelaksanaan 

pembelajaran online. Aplikasi Kaizala mulai digunakan sejak April Tahun 2020 

hingga saat ini. Untuk menganalisis penggunaa n aplikasi Kaizala pada mata 

pelajaaran Biologi, diperlukan data hasil belajar biologi siswa saat masih 

melaksanakan proses pembelajaran offline dan juga hasil belajar saat proses 

pembelajaran daring. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Negeri 13 Konawe Selatan, guru 

biologi mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19 siswa kelas XI dalam 

proses pembelajaran menggunakan aplikasi kaizala. Selama pembelajaran 

menggunakan aplikasi kaizala hasil belajar siswa cenderung menurun di 

karenakan siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan melalui aplikasi 

kaizala sehingga siswa kurang berminat untuk mempelajari materi sel melalui 

aplikasi kaizala. Hasil belajar peserta didik masih di bawah Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM). Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa melalui nilai 

rapor mata pelajaran biologi masih dibawah nilai rata-rata KBM biologi 75, 

sehingga guru menambah nilai siswa dengan melihat karakter dan kemampuan 

setiap peserta didik.  
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Nilai ketuntasan yang di harapkan adalah minimal 75 ketuntasan belajar 

ditentukan oleh kemampuan setiap peserta didik untuk menguasai kompetensi 

yang diharapkan akan semakin tinggi daya serap yang diperoleh. Pencapaian hasil 

belajar dengan kriteria > KBM yang telah  ditetapkan, maka peserta didik secara 

individual dinyatakan sudah berhasil dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

Sebaliknya secara klasikal dalam satu kelas proses pembelajaran dinyatakan 

berhasil apabila jumlah peserta didik yang berhasil mencapai KBM  dari jumlah 

peserta didik. 

Melihat rendahnya hasil belajar biologi berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti mengambil judul “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Kaizala Sebagai 

Media Pembeajaran Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Materi Sel Kelas XI SMA Negeri 13 Konawe Selatan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. 

2. Rendahnya hasil belajar biologi materi sel peserta didik SMA Negeri 13 

Konawe Selatan. 

3. Pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan di teliti supaya dapat di kaji lebih dalam dan juga sebagai ruang 

lingkup dalam penelitian ini yaitu Penggunaan Aplikasi Kaizala Sebagai Media 



 

10 

 

Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Hasil Belajar Biologi Materi Sel 

Di Kelas XI SMA Negeri 13 Konawe Selatan 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah 

maka penulis menuliskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penggunaan aplikasi kaizala oleh peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 13 Konawe Selatan ? 

2. Bagaimana hasil belajar biologi peserta didik kelas XI SMA Negeri 13 

Konawe Selatan ? 

3. Apakah ada pengaruh penggunaan aplikasi kaizala terhadap hasil belajar? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penggunaan aplikasi kaizala oleh peserta didik kelas XI 

SMA Negeri 13 Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar biologi peserta didik kelas XI SMA Negeri 

13 Konawe Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi Kaizala terhadap hasil 

belajar biologi peserta didik kelas XI SMA Negeri 13 Konawe Selatan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis. 

a. Sebagai studi komparasi (perbandingan) terhadap teori yang telah ada 

sebelumnya, baik   berkaitan dengan pengaruh penggunaan aplikasi 

Kaizala ataupun hasil belajar siswa. 

b. Untuk menambah wawasan keguruan bagi para guru ataupun calon 

guru tentang penggaruh penggunaan aplikasi Kaizala serta 

hubungannya terhadap hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis.  

a. Bagi peserta didik, dapat memberikan informasi terkait pengaruh 

penggunaan aplikasi Kaizala serta pentingnya hasil belajar dalam 

pembelajaran siswa.  

b. Bagi guru, memberikan masukan dan memperluas pengetahuan dan 

wawasan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswaa dalam 

pembelajaran.  

c. Bagi kepala sekolah,  sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dan hasil belajar khususnya pada siswa.  

d. Bagi peneliti, menambah wawasan tentang penerapan motivasi belajar 

pada pembelajaran guna penyempurnaan dan bekal saat terjun langsung 

dalam dunia pendidikan di masa mendatang. 

1.7 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan serta memberikan 

gambaran yang konkrit mengenai arti yang terkandung dengan judul diatas, maka 

dengan diberikan definisi operasional yang akan dijadikan landasan pokok dalam 

penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 
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1. Aplikasi Kaizala 

Aplikasi Kaizala adalah aplikasi belajar yang digunakan oleh siswa SMA 

Negeri 13 Konawe Selatan selama pandemi Covid-19. Aplikasi kaizala 

menjadi media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan materi. Aplikasi kaizala membantu proses belajar siswa 

sebagai media komunikasi dan media pembelajaran.  Pembelajaran daring 

adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informasi, misalnya internet. Pembelajaran online 

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa dengan pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menggunakan perangkat 

komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru 

sehingga proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan dengan baik. 

Adapun aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online yaitu, 

Aplikasi Kaizala (Molinda, 2005).  

2. Hasil Belajar 

Menurut A.J Romizowski hasil belajar merupakan keluaran (Outputs) dari 

suatu sistem pemprosesan masukan (Input). Masukan dari sistem tersebut 

berupa bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah 

perbuatan atau kinerja (Performance). Jadi hasil belajar merupakan 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan proses pembelajaran 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran (Zurtina, 2017). Sehingga hasil 

belajar yang dimaksud pada penelitian ini yaitu hasil belajar  kognitif 

siswa atau pemahaman dan pengetahuan siswa mengenai pembelajaran 

biologi materi sel. 
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3. Pembelajaran Biologi 

Indahyani (2016) pembelajaran Biologi adalah pembelajaran yang 

berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara 

sistematis sehingga pembelajaran biologi bukan hanya penguasaan 

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

juga merupakan suatu proses penemuan, sehingga siswa dituntut untuk 

dapat berpikir kritis. Oleh karena itu, untuk memupuk perubahan dan 

mengembangkan kecakapan berpikir dan memenuhi rasa ingin tahu maka 

dibutuhkan suatu strategi  yang inovatif dalam pembelajaran biologi 

materi sel. 

4. Materi Sel 

Sel merupakan unit (satuan,zarah) terkecil dari makhluk hidup yang dapat 

melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah 

tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat 

berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan, seperti melakukan 

respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel 

dan peka terhadap rangsangan. Secara struktural, tubuh makhluk hidup 

tersusun dari sel-sel sehingga sel disebut satuan struktural makhluk hidup. 

Secara fungsional, tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan 

kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Jadi, kegiatan tiap-tiap sel 

itulah yang membetuk organisme. 

 

 


