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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR  KONTEKSTUAL  MODEL RANGKA
BERBASIS  KOMPUTER UNTUK PEMBELAJARAN BIOLOGI

Evi Suryawati

ABSTRACT
This study is designed specifically to develop teaching materials of RANGKA Contextual Teaching and
Learning  based on Computer Assisted Instruction in Biology among secondary school students in
Pekanbaru, Riau. In this study, contextual learning module was developed by applying RANGKA strategy
which mainly involved Rumuskan (conclude), Amati (observe), Nyatakan (state), Gabungkan (Combine),
Komunikasi (communicate) and Amalkan (implement) covers Organism Diversity topic. The implication
of this research is towards the improvement of student’s motivation and achievement, innovation in
teaching strategy, teacher training, Competency Based Curriculum implementation, and evaluation
system. Such findings pattern provide empirical evidence the usefulness of contextual approach in
Biology teaching and learning.

PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) diperkenalkan oleh
pemerintah Indonesia sejalan dengan  penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk mengatasi
permasalahan pembelajaran yang lebih banyak berorientasikan kepada penguasaan konsep dan fakta.
Kurang memberi penekanan kepada kerja ilmiah, keterampilan berfikir kritis dan kreatif serta keterampilan
pemecahan masalah. Dalam pembelajaran kontekstual guru akan memfasilitasi siswa menghubungkan
apa yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata/ sehari-hari (authenthic). Menurut Sudrajat (2010)
inti dari reformasi pendidikan terletak pada perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran pasif
ke pembelajaran aktif.

Peneliti telah mengembangkan satu strategi pembelajaran  kontekstual  yang disesuaikan dengan
iklim pendidikan di Riau khususnya, dan Indonesia umumnya. Strategi pembelajaran kontekstual yang
dikembangkan  adalah strategi pembelajaran berpusatkan siswa (student centered learning) yang memberi
penekanan pada perkembangan berfikir tingkat tinggi dan bagaimana semestinya siswa belajar. Strategi
pembelajaran kontekstual yang dikembangkan dengan mengintegrasikan keterampilan proses sains (science
process skill) dan pemecahan masalah (problem solving) secara kontekstual diberi nama model  RANGKA
(Evi Suryawati dkk, 2010). Model RANGKA dimodifikasi dari Strategi REACT (Relating, Experiencing,
Applying, Cooperating, Transferring) oleh Crawford (2001) dan telah menghasilkan bahan ajar cetak
(Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, dan buku siswa) dan bahan ajar
berbasis komputer berupa software pembelajaran interaktif.

Model  RANGKA merupakan akronim dari Rumuskan, Amati, Nyatakan, Gabungkan/kerjasama,
Komunikasi dan Amalkan. Model ini dikembangkan  berdasarkan filosofi bahwa RANGKA pada
pembelajaran sains merupakan akronim yang mudah diingat. Selain itu pada makhluk hidup RANGKA
berfungsi untuk memperkuat, memperkokoh dan memberi bentuk pada tubuh. Demikian pula strategi
RANGKA yang peneliti kembangkan ini diharapkan dapat menyokong dan memberi manfaat pada
pembelajaran sains agar pembelajaran sains menjadi bermakna (Evi Suryawati dkk, 2010)

Sejalan dengan kemajuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat
pesat. Hal ini memberikan kemudahan kepada kita untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan
ilmu pengetahuan yang lebih terkini. Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi harus diikuti
oleh guru dan siswa yang dalam kehidupan sehari-hari selalu dekat dengan ilmu pengetahuan. Dengan
demikian  kegiatan pendidikan dan pengajaran memperoleh inovasi serta media pendidikan yang bervariasi.
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Penyajian materi pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif dapat menjadi
lebih menarik karena tampilan yang konkrit dan lebih berwarna sehingga siswa lebih termotivasi dalam
belajar. Media pembelajaran interaktif dikembangkan dengan menggunakan software Macromedia Flash.
Menurut Heinich et al (1993) media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi
yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Arsyad (2004) menyatakan
berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pengajaran umumya dikenal sebagai Computer
Assisted Instruction (CAI) atau  pengajaran dengan bantuan komputer.

Dalam kegiatan belajar mengajar, sering pula pemakaian kata media pembelajaran dengan istilah-
istilah seperti alat pandang dengar, bahan pengajaran (instructional material), komunikasi pandang-
dengar (audio-visual communication), pendidikan alat peraga pandang (visual education), teknologi
pendidikan (educational technology), alat peraga dan media penjelas (Arsyad, 2004).

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran kontekstual model
RANGKA berbasis komputer dalam pembelajaran Biologi di Sekolah Menengah Pertama. Penelitian
yang dilaksanakan diharapkan memberi kontribusi pada  Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
Kepmendiknas, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan,  Balai Pelatihan Guru dan guru Biologi Sekolah
Menengah Pertama.

Metode Penelitian
Pembelajaran kontekstual dikonsepsikan sebagai model pembelajaran, oleh karena itu perangkat

pembelajaran kontekstual dalam penelitian ini didefenisikan mengikut perspektif Rowntree (1990) yang
merupakan bahan-bahan sumber pembelajaran untuk membantu guru memandu siswa menjalani
pembelajaran. Pengembangan bahan pembelajaran menggunakan prinsip disain pembelajaran. Untuk
mengetahui kesan pembelajaran kontekstual berbasis multimedia ini maka dikembangkam modul
pembelajaran kontekstual pada pelajaran biologi kelas VII semester 2 Sekolah Menengah Pertama dengan
Topik Keanekaragaman  Makhluk Hidup yang terdiri dari 2 bab sebagai berikut:
1.  Ciri--ciri makhluk hidup.
2.  Klasifikasi makhluk hidup.

Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu:
1. Tahap disain dan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis komputer.
2. Tahap uji coba dan implementasi perangkat pembelajaran berbantukan komputer.

Tahapan dalam pengembangan bahan pembelajaran kontekstual RANGKA Gambar 1 dan 2

Gambar 1.  Model ADDIE  sebagai dasar dalam Pengembangan Bahan  Pembelajaran
      Kontekstual (Gagne et al. 2005).
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Validitas isi pada bahan pembelajaran ini dilakukan penilaian oleh pakar strategi pembelajaran sains dan
multimedia pembelajaran. Bahan pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari  rencana pelaksanaan
pembelajaran, buku siswa, dan lembar kerja siswa.
Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini didisain menggunakan macromedia flash.

Sedangkan tahap pengembangan media pembelajaran menggunakan model pengembangan ADDIE
yaitu  Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate (Gagne et al. 2005) .
Tahap pengembangan terdiri dari tahap Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi.
1. Tahap analisis.

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan yaitu berupa analisis kurikulum yang berlaku, yang
dihasilkan dari tahap analisis ini adalah indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada masing-
masing pokok bahasan yang akan dipelajari. Secara spesifik pada tahap ini menentukan rincian materi
ajar dalam bentuk garis besar.

2. Tahap Desain
Pada tahap ini merupakan tahap perancangan media yang akan dibuat serta pengumpulan bahan-
bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan media tersebut.

Gambar 2. Alur dan Pengembangan Bahan Pembelajaran
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3. Tahap Pengembangan
Pada tahap ini media telah dirancang menggunakan macromedia flash kemudian di copykan pada
komputer sekolah. Pada tahap ini dilakukan uji coba kepada siswa SMP untuk menggunakan media
ini dan dilihat waktu yang diperlukan dalam menggunakan media. Pada tahap ini juga dilakukan
evaluasi terhadap media yang telah dihasilkan, kemudian dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang
perlu diperbaiki.

4. Tahap Implementasi
Pada tahap ini media yang sudah dikembangkan dan digunakan dalam proses pembelajaran.

5. Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi dapat terjadi pada setiap empat langkah di atas misalnya pada tahap pengembangan
dilakukan evaluasi dan masukan dari kelompok kecil kemudian dilakukan revisi. Tahap ini dilakukan
evaluasi sumatif yaitu berupa post test dan Ulangan Harian untuk melihat hasil dari penggunaan
media yang dikembangkan.

Bersamaan dengan implementasi pembelajaran dilaksanakan pengumpulan data empiris. Data yang
terkumpul selanjutnya dianalisis. Berdasarkan hasil analisis dilakukan revisi pada bahan pembelajaran.
Bahan pembelajaran dihasilkan siap digunakan pada pertemuan selanjutnya dengan melakukan rekonstruksi
sesuai strategi yang ditetapkan.

Analisis Data
Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis data
tentang motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran interaktif dan
mendeskripsikan motivasi dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran interaktif.

Hasil Dan Pembahasan

Uji coba bahan pembelajaran yang dihasilkan menggunakan media pembelajaran interaktif dilakukan
lima kali dalam proses pembelajaran pada kompetensi dasar ciri-ciri makhluk hidup dan tiga kali pertemuan
kompetensi dasar Tampilan soft ware multimedia pembelajaran yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Halaman Judul
Merupakan halaman yang menampilkan pokok bahasan dan materi-materi pelajaran yang akan

dipelajari.

2. Halaman Petunjuk
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Merupakan halaman yang berisi petunjuk dalam mempelajari materi pelajaran dengan menggunakan
media pembelajaran interaktif.

3. Halaman Kompetensi
Merupakan halaman yang menampilkan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa setelah

mempelajari materi pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif.

4.  Halaman Materi
Merupakan halaman yang menyajikan materi yang akan dipelajari.
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5. Halaman Simulasi
Merupakan halaman yang berisikan perintah untuk melihat simulasi dari materi yang dipelajari.

6. Halaman Latihan
Merupakan halaman yang berisikan soal dan 4 alternatif jawaban. Siswa dapat memilih salah satu
dari jawaban yang telah disediakan.
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Sebelum dan sesudah penerapan bahan ajar berbasis komputer  diedarkan angket untuk menguetahui
motivasi siswa (Tabel 1).Setiap akhir pembelajaran dilakukan post test. Dalam setiap pertemuan terdiri
dari 2x40 menit.

Tabel 1. Skor Motivasi Belajar Biologi Sebelum dan Sesudah Menggunakan Bahan Ajar Berbasis Komputer

Dari Tabel 1 skor rata-rata motivasi belajar siswa mengalami peningkatan. sebelum tindakan skor motivasi
adalah 1,95 (kategori sedang) sesudah siklus 1 meningkat  menjadi 2,98 (kategori tinggi) dengan persentase
peningkatan sebesar 53,65 %, kemudian pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 3,37 dengan persentase
peningkatan sebesar 66,96%.
Dilihat dari empat indikator motivasi yang diukur dengan menggunakan angket didapatkan hasil bahwa
masing-masing indikator minat, relevansi, harapan dan hasil mengalami peningkatan sebelum dan sesudah.
Sutinah (2006) menyatakan media pembelajaran interaktif dapat mempermudah siswa dalam belajar dan
juga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Selain itu pembelajaran dengan menggunakan media
pembelajaran interaktif akan sangat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa,
penggunaan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar.
Hasil belajar siswa Kompetensi Dasar ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan media pembelajaran
interaktif  diperoleh dari nilai post test dan ulangan harian dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.   Daya Serap pada Kompetensi Dasar Ciri-ciri Makhluk Hidup Melalui Post test dan Ulangan
Harian

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa daya serap siswa pada kompetensi dasar ciri-ciri makhluk hidup yaitu,
nilai rata-rata post test I yaitu 54,38 (kategori kurang), post test II yaitu 64,32 (kategori cukup) dan

  

No 
Indikator 
Motivasi 

Motivasi Belajar Siswa 
Sebelum  Setelah 

Skor kategori Skor kategori Skor kategori 
1 Minat 2,01 Sedang  2,91 Tinggi  3,37 Tinggi  
2 Relevansi 1,82 Sedang  3,21 Tinggi  3,42 Tinggi  
3 Harapan 1,98 Sedang  2,96 Tinggi  3,42 Tinggi  
4 Hasil 1,97 Sedang  2,82 Tinggi  3,25 Tinggi  

Rata-rata 1,95 Sedang  2,98 Tinggi  3,37 Tinggi  

 

  

No Interval Kategori 
Post Test Pertemuan Ke- Ulangan 

Harian I 
(%) 

I II 
N (%) N (%) 

1 80-100 Baik Sekali 5 (23,81) 2 (9,09) 4 (18,18) 
2 70-79 Baik 2 (9,10) 4 (18,18) 9 (40,91) 
3 60-69 Cukup 1 (4,76) 13 (59,09) 5 (22,72) 
4 50-59 Kurang  2 (9,52) 2 (9,09) 4 (18,18) 

5 0-49 
Kurang 
sekali  11 (52,38) 1 (4,76) 0 (0) 

 Jumlah  21 (100) 22 (100) 22 (100) 
 Rata-rata  54,38 64,32 70,23 
 Kategori  Kurang Cukup Baik 
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ulangan harian yaitu 70,23 (kategori baik). Rata-rata nilai post test meningkat pada setiap pertemuan dan
nilai ulangan harian sudah dalam ketegori baik, hal ini menunjukkan media pembelajaran interaktif dapat
meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar ditentukan oleh proses belajar yang baik, penggunaan media
pembelajaran interaktif memberikan kesempatan kepada siswa belajar dan mengerjakan latihan sendiri
sehingga siswa memiliki pengalaman dalam belajar. Montessori dalam Mulyadi (2009) menyatakan
pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar atau melakukan aktivitas
sendiri. Selanjutnya Suciati (2009) menyatakan penggunaan media yang mengarahkan pada kegiatan
langsung (performance) mengakibatkan pengalaman belajar akan diperoleh secara maksimal dan begitu
juga dengan hasil belajar.

Tabel 3.   Hasil Belajar Pada Kompetensi Dasar Organisasi Kehidupan Melalui Posttest dan Ulangan
Harian

Berdasarkan nilai post test pada setiap pertemuan dan rata-rata ulangan harian II melalui penggunaan
media pembelajaran interaktif mengalami peningkatan dari ulangan harian I yaitu dengan nilai 73,14
(kategori baik). Meningkatnya nilai ulangan harian II ini tidak terlepas dari peran aktif guru dan keaktifan
siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Riyati (2007), penggunaan media pembelajaran interaktif
memungkinkan guru untuk lebih dapat mengawasi dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada
siswa, karena media sudah berisi materi, soal latihan dan pembahasan, sehingga guru cukup memberi
instruksi kepada siswa untuk menyimak dan mempelajari menu-menu yang tersedia, selain itu guru
mengawasi siswa bila ada yang mengalami kesulitan atau kurang memahami materi. Siswa yang memiliki
daya serap materi agak lambat pun dapat mempelajari materi sesuai dengan kecepatan yang dimilikinya.
Siswa dapat mengulang mempelajari materi yang kurang dipahaminya setiap saat.
Penggunaan media pembelajaran interaktif tidak hanya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar
siswa saja, namun juga meningkatkan aktitivas siswa dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran
interaktif merupakan media pembelajaran yang memiliki tampilan lebih berwarna yang terdiri dari
perpaduan antara teks, gambar dan video yang memberikan stimulus visual kepada siswa sehingga membuat
kemampuan siswa dalam mengingat lebih lama dan visualisasi yang ditampilkan oleh media pembelajaran
interaktif ini memberikan keseragaman pengamatan. Menurut Baugh dalam Arsyad (2004) menyatakan
kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang dan hanya sekitar 5% diperoleh
melalui indera dengar dan 5% lagi dengan indera lain. Sementara itu, Dale dalam Arsyad (2004)
memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera
dengar 13%, dan melalui indera lainnya 12%.

Penutup

  
No Interval Kategori 

Post Test Pertemuan ke- Ulangan 
Harian II 

(%) 
I II III 

N (%) N (%) N (%) 
1 80-100 Baik Sekali 6 (30) 2 (9,09) 8 (36,36) 4 (18,18) 
2 70-79 Baik 2 (10) 13 (59,09) 3 (13,64) 12 (54,55) 
3 60-69 Cukup 12 (60) 1 (4,55) 7 (31,82) 6 (27,27) 
4 50-59 Kurang  0 (0) 4 (18,18) 3 (13,64) 0 (0) 

5 0-49 Kurang 
sekali  

0 (0) 2 (9,09) 1(4,55) 0 (0) 

 Jumlah  20 (100) 22 (100) 22 (100) 22 (100) 
 Rata-rata  71,25 65,68 70,41 73,14 
 Kategori  Baik Cukup Baik Baik 
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Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran
interaktif dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas VII SMPN tahun ajaran
2009/2010. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan motivasi belajar siswa, daya serap belajar, ketuntasan
individual dan aktivitas siswa.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut
:

1. Dalam menerapkan media pembelajaran interaktif guru sebaiknya memberikan penekanan pada
konsep-konsep penting dalam materi pelajaran agar tidak terjadi salah pengertian pada pemahaman
siswa.

2. Dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif jangan terlalu padat dengan teks sehingga
siswa tidak bosan dalam mempelajarinya.

3. Diharapkan kepada guru tidak hanya dapat menggunakan media yang telah ada, tapi dapat
mengembangkan media pembelajaran sendiri.

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggabungkan media pembelajaran interaktif dengan salah
satu model atau strategi pembelajaran, serta mengembangkan pembelajaran interaktif yang lebih
bervariasi.
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