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Pendahuluan 

Proses belajar dalam aktivitas pendidikan 

merupakan proses yang terjadi antara pengajaran dan 

siswa serta dipengaruhi oleh hubungan yang ada dalam 

proses tersebut. Hubungan yang ada dalam proses 

tersebut diantaranya adalah sumber belajar yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Lingkungan 

sekitar banyak sekali sarana yang bisa dijadikan sebagai 

sumber belajar yang relevan.Sebagai pendidik, sarana 

yang ada di lingkungan sekitar harus bisa digunakan 

sebagai media pembelajaran yang berkualitas. 

Biologi merupakan mata pelajaran yang menuntut 

pendayagunaan pikiran dan hafalan yang tinggi.Selain 

itu, terdapat bahasan yang kompleks karena memuat 

suatu bahasan sistem dan suatu mekanisme.Biologi 

menekankan kegiatan belajar mengajar, pemahaman, 

dan mengembangkan konsep serta ketrampilan siswa, 

sehingga dalam mempelajarinya dibutuhkan strategi 

belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang 

tepat. Pembelajaran biologi perlu melakukan 

pembaharuan terkait dengan proses pembelajaran yang 

kurang memperhatikan pemanfaatan media yang dapat 

memberikan interaksi baik siswa dalam proses belajar, 

sehingga meateri pokok pembahasan yang bersifat 

abstrak dapat dipelajari dengan baik, salah satunya 

materi pembelajaran sistem saraf.  

Menurut Asyhar (2012:8), media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, 

sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif 

dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu 

digunakan media yang sesuai dalam proses belajar dan 

pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan salah satu alat 

komunikasi dalam proses pembelajaran. Dikatakan 

demikian karena di dalam media pembelajaran terdapat 

proses penyampaian pesan dari pendidik kepada anak 

didik. Dengan demikian yang dimaksud dengan media 

pembelajaran adalah semua bahan dan alat fisik yang 

mungkin digunakan untuk mengimplementasikan  

pengajaran dan memfasilitasi prestasi siswa terhadap 

sasaran atau tujuan  pengajaran (Indriana,  2011). 

Dalam membuat media pembelajaran tedapat syarat 

harus dipenuhi. Menurut (Indriana, 2011). Berikut ini 

adalah syarat-syarat tersebut adalah rasional, yakni 

sesuai dengan akal dan mampu dipikirkan oleh 

penggunanya.Ilmiah, yakni sesuai dengan kaidah-kaidah 

ilmu pengetahuan.Ekonomis, yaitu sesuai dengan 

kemampuan pembiayaan sehingga lebih hemat dan 

efisien. Praktis,yaitu dapat digunakan dalam kondisi 

praktis di sekolah dan bersifat sederhana.  

Kata kunci: media pembelajaran, blog, sistem saraf 

Abstrak 

Media merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran.Banyak sarana dan prasarana di 

lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran.Perkembangan teknologi komunikasi 

dan informasi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.Salah satunya adalah media blog yang dapat 

diakses dengan internet. 

Metode penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang digunakan untuk mengetahui kualitas 

media pembelajaran berbasis blog pada materi pelajaran sistem saraf.Aspek penilaian pada media ini 

mencakup kualitas materi, penyajian, teknis, tampilan, dan pengoperasian pada media blog.Data diperoleh 

berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, guru biologi, teman sejawat, dan uji terbatas.Uji terbatas 

melalui uji kelompok kecil dan uji kelompok besar yang dilaksanakan di SMA Negeri1 Kasihan. 

Kulitas media berdasarkan penilaian ahli media dengan presentase 100%, ahli materi dengan presentase 

88,89%, guru biologi dengan presentase 95%, teman sejawat dengan presentase 100%, uji kelompok kecil 

dengan presentase 98,23%, dan uji kelompok besar dengan presentase 97,42%. Presentase berada pada 

rentang skala 80%-100% dengan kriteria sangat baik.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

kualitas media pembelajaran berbasis blog pada materi sistem saraf mempunyai kriteria sangat baik. 
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Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi 

(TIK) yang begitu pesat menawarkan berbagai kemuda-

han-kemudahan dalam pembelajaran.Perkembangan ini 

turut memainkan peran dalam pembelajaran sehingga 

siswa dapat melakukan eksplorasi sesuai materi yang 

dipelajarinya. Sehingga nantinya akan meningkatkan 

mutu pemebalajaran sesuai tuntutan paradigma baru, 

kebutuhan pasar, dan sebagai visi pendidikan global. 

Dunia internet merupakan salah satu dampak dari 

perkembangan dunia teknologi, komunikasi, dan 

informasi. Internet kini telah berkembang secara pesat 

tanpa mengenal usia dan siapapun penggunanya. Salah 

satu layanan dari internet adalah untuk mengakses 

blog.Blog adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai 

tulisan-tulisan pada sebuah halaman web umum.Bagi 

pengajar dan pembelajar, blog dapat digunakan sebagai 

media belajar yang tidak terbatas. 

Blog merupakan media online yang dapat diakses 

oleh siapa saja, maka bagi seorang pendidik blog bisa 

dijadikan media pembelajaran online dengan cara 

menuliskan artikel pembelajarannya, soal online, media 

peraga, video tutorial dan lain-lain yang dapat diakses 

oleh siswanya. Sehingga pembelajaran dapat menembus 

ruang dan waktu (Tim Wahana Komputer, 2013). 

Pemanfaatan  media pembelajaran berbasis blog 

yang menggunakan akses internet di dalam proses 

pembelajaran biologi oleh pendidik belum digunakan 

secara maksimal, karena pendidik beranggapan bahwa 

menggunakan media memerlukan persiapan mengajar 

yang lebih lama dan membutuhkan keterampilan dalam 

mengembangkan media pembelajaran berbasis blog. 

SMA Negeri 1 Kasihan merupakan sekolah yang 

telah meliliki fasilitas jaringan internet hotspot area dan 

memiliki dua ruang kelas Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK).Fasilitas ini oleh pendidik biologi 

belum dimanfaatkan secara optimal.Sehingga ruangan 

tersebut hanya digunakan untuk pembelajaran materi 

TIK dan belum dioptimalkan untuk pembelajaran 

biologi. 

Berdasarkan masalah tersebut tujuan dari penelitian 

ini adalah mengembangkan dan mengetahui kualitas 

media pembelajaran kualitas materi dan kualitas media. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 

media pembelajaran berbasis blog pada materi sistem 

saraf menggunakan fasilitas layanan blog dari 

”Blogger”. Menurut Sugiono  (2013), metode penelitian 

dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 

Research and Development (R&D) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji kelayakan produk tersebut. 

 
Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian R&D  

Berdasarkan langkah prosedur tersebut, rancangan 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi 

empat tahap, yaitu studi pendahuluan, tahap 

pengembangan, tahap pengujian, dan tahap produksi 

produk. 

Tahap studi pendahuluan yaitu dengan melakukan 

studi lapangan dan literatu. Tahap pengembangan 

meliputi tahap perencanaan dan pengembangan media 

pembelajaran berbasis blog. Tahap pengujian yaitu 

tahap untuk menilai kualitas media tersebut. Instrumen 

penilaian yang digunakan adalah lembar angket untuk 

ahli media, ahli materi, guru biologi, dan teman sejawat. 

Kemudian dilakukan uji terbatas dengan uji kelompok 

kecil dan uji kelompok besar. Uji kelompok terbatas 

dilakukan di SMA Negeri 1 Kasihan, Bantul. 

Uji kelompok kecil dalam penelitian ini sebanyak 

10 siswa. Jumlah ini berdasarakan pendapat Asyar 

(2012: 160), menyatakan bahwa jumlah uji kelompok 

kecil berjumlah 5-10 siswa. Hal ini digunakan untuk 

melakukan penilaian penggunaan media dalam 

pembelajaran sebagai bahan revisi. Sadiman (2006: 

184) menambahkan bahwa uji kelompok kecil perlu 

dicoba kepada 10-20 siswa. Uji kelompok besar dalam 

penelitian ini sebanyak satu kelas. Menurut Asyar 

(2012: 160), uji kelompok besar dilaksanakan pada 

kelompok yang lebih besar dari uji sebelumnya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini telah menghasilkan sebuah media 

pembelajaran berupa media pembelajaran berbasis blog 

pada materi sistem saraf kelas XI.Kelayakan media 

pembelajaran ini didapatkan berdasarkan penilaian dari 

ahli media, ahli materi, guru biologi, teman sejawat, dan 

uji kelompok terbatas. 

Tabel 1. Hasil Penilaian Kualitas Media 

Penilai 
Persentase Penilaian 

(%) 
Kategori 

Ahli Media 100 Sangat Baik 

Ahli Materi 88,89 Sangat Baik  

Guru Biologi 95 Sangat Baik 

Teman Sejawat 100 Sangat Baik 

Rata-rata 95,97 Sangat Baik 

Berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, 

guru biologi, dan teman sejawat menunjukan bahwa 

media pembelajaran berbasis blog pada materi sistem 

saraf kelas XI sangat berkualitas dengan rata-rata 

presentas adalah 95,97%. 

Tabel 2. Hasil Penilaian Uji Terbatas 

Kelompok Uji 
Persentase Penilaian 

(%) 
Kategori 

Kelompok Kecil 98, 23 Sangat Baik 

Kelompok Besar 97, 42 Sangat Baik  

Rata-rata 97,83 Sangat Baik 

Berdasarkan penilaian dari kelompok terbatas 

menunjukan bahwa media pembelajaran berbasis blog 

pada materi sistem saraf kelas XI sangat berkualitas 

dengan rata-rata presentasi adalah 97,83%. 

Pengembangan media pembelajaran berbasis blog 

pada materi pelajaran sistem saraf kelas XI dilakukan 

berdasarkan prosedur penelitian pengembangan.Media 

pembelajaran berbasis blog dikembangkan berdasarkan 
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studi pendahuluan melalui obeservasi dan kajian 

literatur.Obeservasi dilakukan di SMA Negeri 1 Kasihan 

dengan melakukan wawancara dengan guru biologi di 

sekolah tersebut, melihat langsung kondisi sekolah dan 

melihat potensi yang dapat dikembangkan. 

Tahap penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

kualitas media pembelajaran berbasis blog pada materi 

pelajaran sistem saraf melalui penilaian ahli materi, ahli 

media, guru biologi, teman sejawat, uji coba kelompok 

kecil dan kelompok besar. 

Penilaian dari ahli media mencakup penyajian, 

pengoperasian dan tampilan.Berdasarkan penilaian dari 

ahli materi mendapatkan nilai presentase 100% dengan 

kategori sangat baik. 

Penilaian ahli materi, teman sejawat terdapat kuali-

tas materi terdiri dari tiga aspek penilaian yaitu aspek 

penyajian materi, aspek ilustrasi, dan aspek kebaha-

saan.Penyajian materi pada media berbasis blog ini 

memiliki kategori sangat baik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Menurut Angkowo dan Kosasih 

(Musfiqon, 2012:32) menyatakan bahwa salah satu 

fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

pembelajaran yang ikut mempengaruhi situasi, kondisi, 

dan lingkungan belajar dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah diciptakan dan disusun oleh 

guru. Artinya, penyusunan indikator dan tujuan materi 

pembelajaran harus sesuai dengan komptensi dasar. 

Sehingga kedalaman materi dapat dilihat dari indikator 

yang ada dan siswa mengerjakan evaluasi seduai kriteria 

yang ditentukan. 

Penilaian ahli media, guru biologi dan teman 

sejawat dari aspek pengoperasian media mempunyai 

kriteria sangat baik. Penilaian ini berkaitan dengan 

pengoperasian media dan fasilitas chatting  yang 

disajikan.  Hal ini menunjukan bahwa media blog ini 

mudah untuk diakses dan dioperasikan oleh pengguna. 

Selain itu, fasilitas chatting  yangdisajikan juga mudah 

untuk diopersikan sehinggan dapat digunakan untuk 

bertanya dan saling bertukar informasi antarpengguna, 

baik guru kepada siswa atau pun antarsiswa. 

Kualitas media pembelajaran berbasis blog pada 

materi sistem saraf ini berdasarkan hasil uji coba 

kelompok kecil dan kelompok besar mempunyai kriteria 

sangat baik.Aspek yang dinilai adalah aspek materi 

pembelajaran, aspek penyajian materi pembelajaran serta 

aspek teknis, tampilan, dan pengoperasian media. 

Aspek penyajian materi pada media ini berdasarkan 

uji kelompok kecil dan uji kelompok besar mempunyai 

kriteria sangat baik.Hal ini berkaitan dengan pendahu-

luan materi, penyajian soal simulasi, penyajian gambar, 

dan video.Menurut pendapat Arsyad (2013), menyatakan 

bahwa media yang digunakan dituntut pada penyajian 

yang terstruktur dan terorganisasi.Pertimbangan ini diha-

rapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.Artinya bahwah isi yang 

dimasukkan dalam aspek penyajian materi ini membantu 

untuk memahami pelajaran sesuai denga tujuan yang 

telah ditentukan.Sehingga materi pada media 

pembelajaran ini layak untuk dipelajari. 

Hasil uji coba kelompok kecil dan kelompok besar 

pada media berbasis blog ini dari segi aspek teknis, 

tampilan dan pengoperasian media mempunyai kriteria 

sangat baik.Hal ini terkait dengan tampilan blog, 

tampilan gambar, dan video, penyajian menu, jenis dan 

ukuran font, penggunaan latar, penggunaan fasilitas 

chatting, dan pengoperasian. 

Berdasarkan keseluruhan penilaian media 

pembelajaran berbasis blog pada materi sistem saraf ini 

dari segi kualitas materi dan kualitas media dapat 

disimpulkan bahwa media ini mempunyai kualitas sangat 

baik untuk dijadikan sebagai media pembelajaran.  

Menurut Arsyad (2013: 67), media pembelajaran yang 

baik dan efektif memerlukan perncanaan yang baik. Hal 

ini menunjukan bahwa media yang dikembangkan dalam 

penelitian ini telah sesuai dengan rencana dalam tahap 

penelitan dan pengembangan yang dilakukan. 

 

Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka 

disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis blog 

pada materi sistem saraf kelas XI dikembangkan dengan 

melalui tahapan pengembangan, yaitu studi 

pendahuluan, pengembangan, uji coba, dan produksi 

produk. 

Produk media pembelajaran berbasis blog pada 

materi sistem saraf kelas XI dari segi kualitas materi 

dan  kualitas media memiliki kriteria yang sangat baik 

berdasarkan hasil penilaian dari ahli media, ahli materi, 

guru biologi, teman sejawat, uji kecil, dan uji besar. 

 

Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sebaiknya 

penggunaan media pembelajaran berbasisblog perlu 

diterapkan dalam pembelajaran biologi diSMA Negeri 1 

Kasihan, serta perlu dilakukan pengembangan lebih lan-

jut untuk materi biologi yang lain. 
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