
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kemajuan 

bangsa di masa depan. Melalui pendidikan manusia sebagai subjek 

pembangunan dapat dididik, dibina dan dikembangkan potensi-potensinya. 

Berarti pendidikan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik untuk terjun ke 

kancah kehidupan yang nyata. Penyiapan ini berkaitan dengan kedudukan 

peserta didik sebagai calon warga negara yang baik, warga bangsa dan calon 

pembentuk keluarga baru, serta mengemban tugas dan pekerjaan kelak 

dikemudian hari. 

  

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, standar proses dalam pencapaian kompetensi 

lulusan merupakan salah satu standar yang harus dikembangkan. Dalam proses 

tersebut diperlukan guru yang memberikaan keteladanan, membangun 

kemauan dan mengembangkan potensi serta kreativitas peserta didik. Implikasi 

dari prinsip ini adalah pergeseran dari paradigma pengajaran ke paradigma 

pembelajaran. Proses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif (BSNP, 

2007: 14). Berdasarkan Standar Isi Biologi SMA, dikatakan bahwa pendidikan 

IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat, sehingga dapat membantu 
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peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

dirinya dan alam sekitar.  Biologi sebagai salah satu bidang IPA menyediakan 

berbagai  pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains, 

sehingga siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan 

proses supaya mereka mampu menjelahi dan memahami alam sekitar (BSNP, 

2006: 167). Untuk itu dibutuhkan cara pembelajaran yang mengutamakan 

kepada aktivitas belajar siswa, karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat. 

Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penguasaan materi yaitu 

proses pembelajaran di kelas, dimana hal ini ditentukan oleh kemampuan dan 

ketepatan guru dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran pada 

konsep tertentu.  Pada umumnya metode pembelajaran biologi di sekolah 

masih banyak menggunakan metode pembelajaran yang kurang efektif  yang 

cenderung  menekankan pada penghafalan fakta. Pelajaran biologi adalah hasil 

konstruksi (pikiran) manusia berdasarkan pengalaman, pemikiran, dan 

penyesuaian dengan lingkungan.  Pelajaran biologi di SMA memiliki peranan 

dan fungsi memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah kepada 

peserta didik untuk hidup di masyarakat dan mengikuti studi lanjut (Mulyasa, 

2005:212). 

 

Kurangnya aktivitas seperti kemampuan mengemukakan pendapat/ ide, 

kemampuan bertanya, melakukan diskusi, dan mempresentasikan diskusi 

kelompok.  Sebagaimana diungkapkan Sadiman (2003: 93) bahwa pada 

prinsipnya belajar adalah kegiatan untuk mengubah tingkah laku, dengan 
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demikian tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Aktivitas belajar siswa dapat 

mempengaruhi penguasaan materi  siswa, sehingga rendahnya penguasaan 

materi siswa diduga terjadi karena strategi pembelajaran yang digunakan 

selama proses pembelajaran kurang sesuai. 

 

Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran biologi di kelas X MA Al-

hikmah Bandar Lampung  diketahui nilai ujian rata-rata pada materi pokok 

keanekaragaman hayati yaitu 52, sedangkan standar ketuntasan hasil belajar 

yang harus dicapai ≥ 70. Dalam proses pembelajarannya metode pembelajaran 

yang biasa digunakan oleh guru Biologi di kelas X MA Al-hikmah Bandar 

Lampung adalah metode ceramah dan diskusi. Dimana guru tidak 

memanfaatkan media gambar sebagai penunjang dalam menyampaikan materi 

keanekaragaman hayati, sedangkan media gambar sangat berperan dalam 

menyampaikan suatu materi sehingga materi tersebut lebih mudah dipahami 

oleh siswa. 

 

Metode ceramah mempunyai kelemahan yaitu pemahaman siswa terhadap 

materi yang dijelaskan rendah karena siswa hanya memperoleh informasi yang 

diberikan oleh guru saja, dan diskusi tanpa menggunakan media gambar 

memiliki beberapa kelemahan yaitu anggota dalam kelompok kurang 

berpartisipasi dalam diskusi dan anggota dalam kelompok kurang 

berkomunikasi.  

 

Kurangnya aktivitas seperti kemampuan mengemukakan pendapat/ ide, 

kemampuan bertanya, melakukan diskusi, dan mempresentasikan diskusi 

kelompok.  Sebagaimana diungkapkan Sadiman (2003: 93) bahwa pada 
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prinsipnya belajar adalah kegiatan untuk mengubah tingkah laku, dengan 

demikian tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. 

 

Materi pokok Keanekaragaman hayati adalah salah satu materi yang diberikan 

pada siswa MA Al-hikmah kelas X semester 2 dengan standar kompetensi 

Memahami manfaat keanekaragaman hayati dan kompetensi dasar adalah 

Mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem melalui 

kegiatan pengamatan. Materi ini cukup sulit dipahami oleh siswa MA kelas X 

di Al-hikmah sehingga di butuhkan metode pembelajaran yang efektif, karena 

ditinjau dari karakteristik materi pokok keanekaragaman hayati mengandung 

materi dan teori yang kompleks. Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk 

mendefinisikan keanekaragaman hayati, mengklasifikasikan keanekaragaman 

hayati berdasarkan tingkat gen, jenis dan ekosistem, menjelaskan faktor-faktor 

yang menentukan keanekargaman hayati, serta mengidentifikasikan kekhasan 

berbagai tingkat keanekaragaman di lingkungan sekitar.  

 

Berdasarkan masalah di atas, dirasa perlu upaya peningkatan aktivitas belajar 

dan penguasaan materi dengan menggunakan metode dan media pembelajaran 

yang sesuai. Salah satu alternatif metode pembelajaran interaktif yang mungkin 

dapat  mengoptimalkan peningkatan aktivitas siswa dan penguasaan materi 

ialah dengan menggunakan metode diskusi melalui media gambar. Metode 

diskusi yaitu suatu cara penyampaian bahan pelajaran dan guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah.  
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Dalam hal ini diskusi merupakan jalan yang banyak memberi kemungkinan 

pemecahan terbaik. Selain memberi kesempatan untuk mengembangkan 

ketrampilan memecahkan masalah, juga dalam kehidupan yang demokratis kita 

diajak untuk hidup bermusyawarah, mencari keputusan-keputusan atas dasar 

persetujuan bersama. Bagi anak-anak, latihan untuk peranan peserta dalam 

kehidupan di masyarakat. Metode ini dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan aktivitas dan penguasaan materi siswa seperti menggali 

informasi lebih banyak, mengolah informasi secara cerdas, mengambil 

keputusan dengan tepat, dan memecahkan masalah dengan arif dan kreatif. 

 

Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau 

lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat, dan atau saling 

mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan 

kesepakatan diantara mereka. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi 

merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar. Para guru dituntut untuk  mampu menggunakan teknologi-teknologi 

tersebut. Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga 

dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran. Media pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 2007 : 3). Pada hakikatnya 

kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses komunikasi, yaitu proses 
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penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media tertentu ke penerima 

pesan (Sadiman, 2009: 11-12).   

 

Media pembelajaran diharapkan dapat menjadi media komunikasi visual 

maupun verbal. Salah satu media komunikasi yang dapat digunakan adalah 

media gambar. Gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan 

dapat membangkitkan minatnya pada pelajaran. Membantu mereka dalam 

kemampuan berbahasa, kegiatan seni, dan pernyataan kreatif dalam bercerita, 

dramatisasi, bacaan, penulisan, melukis dan menggambar serta membantu 

mereka menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari buku teks. 

Media gambar adalah media yang dipergunakan untuk memvisualisasikan atau 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima (siswa). Pesan yang akan 

disampaikan dituangkan ke dalam komunikasi visual, di samping itu media 

gambar berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan 

atau diabaikan bila tidak digrafiskan. penelitian Astuti (2012 : 2) menunjukkan 

bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IIIA di SD Negeri 1 Kampung Baru Bandar Lampung 

Semester ganjil tahun pelajaran 2012-2013. 

 

Oleh sebab itu, peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian dengan 

menggunakan metode diskusi melalui media gambar pembelajaran biologi 

dalam meningkatkan aktivitas dan penguasaan materi pokok keanekaragaman 

hayati.  
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Materi keanekaragaman hayati dipilih dalam penelitian ini, karena 

penyampaiannya selama ini kurang melibatkan siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran, dan guru jarang memanfaatkan media pembelajaran sehingga 

siswa hanya ditekankan pada menghafal suatu konsep. Dengan 

memberdayakan media pembelajaran yang sesuai, diharapkan dapat membantu 

siswa untuk mencapai standar ketuntasan belajar minimal di sekolah yaitu ≥70. 

 

A. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan metode diskusi melalui media gambar 

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi pokok 

keanekaragaman hayati? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan metode diskusi melalui media gambar 

terhadap penguasaan materi pokok keanekaragaman hayati? 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Aktivitas belajar siswa yang belajar dengan menggunakan metode diskusi 

melalui media gambar pada materi pokok keanekaragaman hayati. 

2. Pengaruh penggunaan metode diskusi melaui media gambar terhadap 

penguasaan materi pokok keanekaragaman hayati. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti: 

a. memberikan pengalaman meneliti sebagai calon guru dalam    

  meningkatkan aktivitas belajar siswa dan penguasaan materi. 

b. mengetahui tingkat keberhasilan dari pemanfaatan media gambar melalui   

  metode diskusi sehingga memudahkan peneliti dalam penyapaian materi  

  terutama pada materi keanekaragamana hayati. 

2. Bagi guru: 

a. memberikan alternatif metode pembelajaran dalam meningkatkan  

  aktivitas belajar siswa dan penguasaan materi. 

b. meningkatkan kecakapan dalam menentukan media pembelajaran yang  

  sesuai dengan materi, situasi dan kondisi lingkungan sekolah. 

3. Bagi siswa: 

a. memberikan siswa pengalaman belajar yang berbeda dalam mata  

  pelajaran biologi. 

b. memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam  

  mencari informasi sendiri 

c. sebagai wahana untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dan  

  penguasaan materi sehingga siswa memiliki modal kecakapan hidup yang   

  kelak dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah  hidup yang di   

  hadapi. 
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4. Bagi Sekolah: 

memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap masalah yang akan dikemukakan, 

maka perlu adanya batasan masalah ruang lingkup yaitu: 

1. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pembelajaran yang 

prosesnya melibatkan suatu kelompok untuk berinteraksi saling bertukar 

pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan 

masalah dengan kelompok lain sehingga didapatkan kesepakatan. 

Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan 

pembelajaran yang bersifat interaktif. 

2. Media gambar adalah gambar atau foto materi pokok keanekaragaman 

hayati yang pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat 

membangkitkan minatnya pada pelajaran, membantu mereka dalam 

kemampuan mengingat-ingat isi materi bacaan dari buku teks lingkungan 

sekitar sekolah yang digunakan meliputi lingkungan. 

3. Aktivitas belajar siswa yang diamati adalah aktivitas (1) mengemukakan 

pendapat, (2) bertanya, (3) bekerjasama dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, (4) bertukar informasi , (5) membuat 

kesimpulan materi yang sedang dipelajari. 

4. Penguasaan materi pokok keanekaragaman hayati ini diukur berdasarkan 

nilai yang diperoleh melalui pretes dan postes. 
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5. Subyek penelitian adalah siswa kelas XB sebagai kelas eksperimen dan 

kelas XC sebagai kelas kontrol di MA AL-hikmah Bandar Lampung 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Pembelajaran biologi bukanlah proses pemindahan pengetahuan secara 

langsung dari guru ke siswa. Biologi juga bukan hanya merupakan mata 

pelajaran hafalan, namun juga membutuhkan pemahaman suatu materi. Pada 

proses belajar siswa harus aktif mencari tahu dengan membentuk 

pengetahuannya, sedangkan guru membantu agar proses pencarian itu berjalan 

baik. 

 

Belajar sebaiknya dilakukan oleh siswa secara aktif baik individual maupun 

kelompok, dan guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas, guru mengutamakan keterlibatan aktif secara 

langsung seperti mendorong siswa mengungkapkan dugaan awal dengan cara 

mengajukan pertanyaan membimbing, menggunakan media yang secara 

langsung dapat digunakan oleh siswa, dan melibatkan siswa dalam merangkum 

atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. 

 

Aktivitas belajar siswa adalah hal yang esensial untuk memperoleh 

keterampilan yang diperlukan guna terbentuknya pikiran operasi formal, 

gagasan baru dan kemampuan kognitif. Siswa yang berpartisipasi dalam 

pengalaman nyata atau aktif dalam pembelajaran memiliki kemampuan daya 

serap lebih tinggi dibanding siswa yang hanya sebagai pengamat. Makin 
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banyak indra yang terstimulus, maka makin tinggi kemampuan daya serap 

siswa, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan meningkatkan hasil 

belajar.  

 

Di MA Al-hikmah Bandar Lampung, nilai biologi pada materi pokok 

keanekaragaman hayati masih rendah.  Rendahnya penguasaan materi ini 

diduga karena guru belum menemukan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi keanekaragaman hayati yaitu yang meliputi 

keanekaragaman gen, keanekaragaman Jenis, dan keanekaragaman ekosistem. 

 

Penerapan metode diskusi melalui media gambar diduga lebih efektif untuk 

meningkatkan aktivitas belajar, karena dengan menggunakan metode dan 

media, siswa menjadi tidak bosan serta dapat mengembangkan aktivitas dan 

kreatifitas untuk berfikir, berbicara serta berani berargumen. Dalam metode 

diskusi, prosesnya melibatkan suatu kelompok untuk berinteraksi saling 

bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam 

pemecahan masalah dengan kelompok lain sehingga didapatkan kesepakatan.  

 

Media gambar digunakan sebagai media  untuk menampilkan obyek biologi 

yang beragam dan sulit ditemui langsung serta untuk menarik perhatian siswa. 

Dua unsur diatas diharapkan dapat mengoptimalkan aktivitas belajar siswa 

sehingga dapat meningkatkan penguasaan materi pokok keanekaragaman 

hayati. 
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Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukan pada bagan 

berikut: 

 

 

Keterangan :  X  = Penggunaan metode diskusi melalui media gambar, 

                     Y1 = Aktivitas siswa,  

                    Y2 = Penguasaan materi  

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan terikat. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan metode diskusi melalui media gambar berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar siswa pada materi pokok keanekaragaman hayati. 

2. Penggunaan metode diskusi melalui media gambar berpengaruh terhadap 

penguasaan materi pokok keanekaragaman hayati.  

 

Y2 

 

X 

  Y1 


