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ABSTRAK

ADE TIARA : Perbandingan PenggunaanFacebookdan Blog Sebagai
Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada
Pokok Bahasan Ekosistem Di Kelas Vii Madrasah
Tsanawiyah Mafatihul Huda Cirebon

Perubahan paradigma pada sistem pendidikan nasional dari pengajaran
menjadi pembelajaran, mengisyaratkan bahwa proses pembelajaran bukan hanya
sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi pembelajaran menuntut siswa
lebih aktif dalam membangun pengetahuannya.Media pembelajaran merupakan
salah satu komponen  pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam
proses tersebut. Tetapi pada kenyataannya media pembelajaran masih sering
terabaikan dengan berbagai alasan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika
setiap fasilitator telah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengenai media
pembelajaran sepertifacebook dan blog yang merupakan sebuah layanan media
terpopuler saat ini dengan menggunakan  perangkat lunak online yang sangat
mudah untuk pengguna dengan ruang untuk menulis .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji (1). hasil belajar siswa
pada pembelajaran biologi dengan menggunakan facebook sebagai media
pembelajaran pada materi ekositem di kelas VII MTs Mafatihul Huda (2). hasil
belajar siswa pada pembelajaran biologi dengan menggunakan blog sebagai media
pembelajaran pada materi ekositem di kelas VII MTs Mafatihul Huda. (3).
perbandingan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi yang menggunakan
facebookdengan yang menggunakan blog sebagai media pembelajaran  pada
materi ekositem di kelas VII MTs Mafatihul Huda. (4). respon siswa pada
pembelajaran biologi dengan menggunakan facebookdan blog sebagai media
pembelajaran pada materi ekositem di kelas VII MTs Mafatihul Huda

Pendekatan penelitian secara kuantitatif, metode penelitian eksperimen
dengan desain penelitian Pretes - Postest Design.Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VII MTs Mafatihul huda yang berjumlah 127 siswa
dan sampel yang digunakan adalah kelas VII Bir ali (kelas eksperimenfacebook)
dan VII Multazam (kelas eksperimen blog) yang masing-masing berjumlah 32 dan
34 siswa. Instrumen yang digunakan yaitu tes dan angket. Analisis data yang
dilakukan secara kuantitatif dengan uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji
Tukey secara kualitatif yaitu dengan analisis angket.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1). Hasil belajar siswa pada pembelajaran
biologi melalui menggunakan facebook sebagai media pembelajaran meningkat
dengan rata-rata N-gain sebesar 0,43 dan berkriteria sedang, (2) Hasil belajar
siswa pada pembelajaran biologi melaluipenggunaan blog sebagai media
pembelajaran meningkat dengan rata-rata N-gain sebesar 0,41   dan berkriteria
sedang, (3). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara facebook sebagai
media pembelajaran dengan blog sebagai media pembelajaran, hal ini dapat
dibutikan dari hasil analisis uji T diperoleh sig. 0,78> 0,05, berarti Ha ditolak dan
Ho diterima. Hasil uji tukey menunjukkan bahwa penggunaan blog sebagai media
pembelajaran lebih cocok digunakan untuk kelompok tinggi.(4). Penggunaan
media pembelajaran facebook yang menyatakan setuju (48,1%) dan blog (38,8%)
mendapatkan respon positif dari siswa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa media pembelajaran facebookdan blog mampu meningkatkan hasil belajar
siswa, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa
dengan menggunakan facebookmaupun blog. Hasil uji tukey menunjukkan bahwa
penggunaan blog sebagai media pembelajaran lebih cocok digunakan untuk
kelompok tinggi dengan respon yang positif dari siswa.
Kata kunci : media pembelajaran, facebook, blog, hasil belajar.
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A. Latar Belakang

BAB I
PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pada sistem pendidikan nasional dari pengajaran

menjadi pembelajaran, mengisyaratkan bahwa proses pembelajaran bukan hanya

sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi pembelajaran menuntut siswa

lebih aktif dalam membangun   pengetahuannya. Seiring dengan   kemajuan

teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat, keberhasilan  kegiatan

belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh faktor pengajar, melainkan sangat

dipengaruhi oleh  keaktifan siswa dalam mencari bahan ajar. Kurikulum baru

tahun 2009 mempertegas bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada peserta

belajar (student center), pengajar bukan sebagai satu-satunya sumber belajar atau

sumber informasi, melainkan juga berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan

motivator dalam pembelajaran, sehingga pendidik dituntut melakukan tindakan

strategi kreatif dan inovatif dalam pada usaha pencapaian tujuann pembelajaran,

yakni membentuk siswa yang mandiri, mampu merangsang siswa

mengembangkan intelektualnya.

Selain sumber belajar yang berupa perpustakaan di kampus, sekarang ini

berkembang teknologi internet yang memberikan kemudahan dan keleluasaan

dalam menggali ilmu pengetahuan. Melalui media internet ini, siswa dapat

mengakses berbagai literatur dan referensi ilmu  pengetahuan yang dibutuhkan

dengan cepat, sehingga dapat mempermudah proses belajarnya.

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang

mempunyai peranan penting dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan

media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian fasilitator

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu fasilitator perlu mempelajari

bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan

pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar.

Pada kenyataannya media pembelajaran masih sering terabaikan dengan

berbagai alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan

mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain.
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Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap fasilitator telah mempunyai

pengetahuan dan ketrampilan mengenai media pembelajaran.

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah bagaimana

bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai anak didik secara tuntas.

Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. Kesulitan itu

dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya,

tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berbeda.

Paling sedikit ada tiga aspek yang membedakan anak didik satu dengan yang

lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis. Ketiga aspek tersebut

diakui sebagai akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap dan

tingkah laku anak didik disekolah. Salah satu bentuk media pembelajaran yang

akan memudahkan bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar adalah e-

learning. E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan,

pelatihan secara on-line. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat

memperkaya nilai belajar secara konvensional sehingga dapat menjawab

tantangan   perkembangan globalisasi. E-learning tidak berarti menggantikan

model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar

tersebut melalui pengayaan content dan pengembangan teknologi pendidikan.

Salah satu bentuk dari media pembelajaran e-learning adalah Facebook dan

blog. Facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang sangat popular

dan laris dikunjungi oleh para pengguna internet pada abad ini, sedangkan blog

adalah sejenis situs web yang dikembangkan dan dikelola oleh seorang individu

dengan menggunakan perangkat lunak online yang sangat mudah untuk pengguna

dengan ruang untuk menulis (Solomon, 2011 : 15).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk

membandingkan dua media pembelajaran ini, yaitu facebook dan blog, sehingga

judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Perbandingan Facebook Dan

Blog Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada

Pokok Bahasan Ekosistem Di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Mafatihul

Huda Cirebon”.
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B. Perumusan Masalah

Penelitian lebih terfokus dan mencapai tujuan yang diharapkan serta

mudah dilakukan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah

berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian yang digunakan adalah media pembelajaran.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian adalah Perbandingan Blog dan

Facebook Sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa

pada pokok bahasan ekosistem di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

Mafatihul Huda Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang akan diteliti adalah :

a. Media pembelajaran

1) Facebook adalahsebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang

diluncurkan pada Februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki

oleh Facebook, Inc (Komunitas facebook).

2) Blog adalah teks dokumen, gambar, obyek media, dan data yang

tersusun secara rapi dan menurut kronologi tertentu, yang dapat

dilihat melalui browser internet dan biasanya berisi catatan atau

jurnal pribadi.

b. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki pesera didik setelah

menerima pembelajaran.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diambil adalah kelas VII MTs Mahatihul Huda
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3. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi dengan

menggunakan facebook sebagai media pembelajaran pada materi

ekositem di kelas VII MTs Mafatihul Huda?

b. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi dengan

menggunakan blog sebagai media pembelajaran pada materi ekositem

di kelas VII MTs Mafatihul Huda?

c. Bagaimanakah perbandingan hasil belajar siswa pada pembelajaran

biologi yang menggunakan facebookdenganyang menggunakan blog

sebagai media pembelajaran pada materi ekosistem di kelas VII MTs

Mafatihul Huda?

d. Bagaimana respon siswa pada pembelajaran biologi dengan

menggunakan facebook dan blog sebagai media pembelajaran pada

materi ekositem di kelas VII MTs Mafatihul Huda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1.   Untuk mengkaji hasil  belajar siswa pada pembelajaran  biologi dengan

menggunakan facebook sebagai media pembelajaran pada materi ekositem

di kelas VII MTs Mafatihul Huda

2.   Untuk mengkaji hasil  belajar siswa pada pembelajaran  biologi dengan

menggunakan blog sebagai media pembelajaran pada materi ekositem di

kelas VII MTs Mafatihul Huda

3. Untuk mengkaji perbandingan hasil belajar siswa pada pembelajaran

biologi yang menggunakan facebookdengan yang menggunakan blog

sebagai media pembelajaran pada materi ekositem di kelas VII MTs

Mafatihul Huda

4. Untuk mengkaji respon siswa pada pembelajaran biologi dengan

menggunakan facebook dan blog sebagai media pembelajaran pada materi

ekositem di kelas VII MTs Mafatihul Huda
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Bagi siswa

Memberikan informasi bagi siswa tentang perlunya memanfaatkan

kemajuan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran mandiri untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.

2. Bagi guru

Memberikan informasi mengenai pelaksanaan media pembelajaran e-

learning khususnya facebook dan blog.

3. Bagi Lembaga

Sebagai referensi pengembangan bahan ajar dan evaluasi pendidikan.

4. Bagi Peneliti

Mengetahui sejauh mana pengaruh media pembelajaran facebook dan blog

terhadap hasil belajar siswa

E. Kerangka Berpikir

Kurikulum pembelajaran IPA terpadu disusun sebagai langkah

pembaharuan untuk menciptakan tamatan yang kompeten, cerdas dalam

membangun integritas sosial, serta mewujudkan karakter nasional.Melalui

pembelajaran IPA Terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan

memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian,

peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang

dipelajari secara menyeluruh (holistik).

Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk menujang

pembelajaran IPA terpadu adalah dengan pemanfaatan media pembelajaran

berbasis internet.sehingga dapat meningkatkan kemampuan  dan hasil belajar

siswa dalam pembelajaran IPA.
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Kurikulum Pembelajaran IPA terpadu

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
IPA Terpadu

Pemanfaatan Media
Pembelajaran Berbasis

Internet

Kurikulum Pembelajaran IPA
Facebook

Kurikulum Pembelajaran IPA
Blog

Peningkatan Hasil
Pembelajaran

Kesimpulan

F. Hipotesis Penelitian

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

Hipotesis penelitian ini adalah penggunaan facebook sebagai media

pembelajaran memiliki perbedaan yang signifikan dengan penggunaan blog

sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa.
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