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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan Undang–Undang  Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Amri dan Ahmadi, 2010:1).  Perkembangan zaman yang semakin maju 

mengakibatkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga setiap individu dituntut untuk dapat menguasai informasi dan 

pengetahuan (Suryanti dalam Amri dan Ahmadi, 2010:62). 

 

Guna mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan global 

perlu dikembangkan  kecakapan-kecakapan hidup pada diri peserta didik. 

Salah satu kecakapan hidup (life skill) yang perlu dikembangkan melalui 

proses pendidikan adalah keterampilan berpikir kritis (Depdiknas, 2003). 

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa 

untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka 

sendiri, atau sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan siswa 

mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan 
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orang lain (Johnson, 2009:185).  Berpikir kritis dibutuhkan dalam 

mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, 

pembuat keputusan yang matang, dan orang yang tak pernah berhenti 

belajar. 

 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006), pelajaran Biologi 

termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang umumnya 

memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di 

dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia Indonesia 

yang  mampu berpikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam 

menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak 

perkembangan Ilmu pengetahuan Alam (BSNP, 2006: iv).  Permendikas 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa Pendidikan 

IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan potensi agar peserta didik menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pembelajaran materi 

Protista di SMA Negeri 12 Bandar Lampung didapatkan bahwa secara 

umum pembelajaran biologi masih disampaikan secara konvensional yaitu 

metode ceramah dan diskusi.  Penggunaan metode ceramah ini 

mempersempit kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat dan 

pemikirannya, karena cenderung hanya menerima apa yang diberikan guru. 

Selain itu, penggunaan metode diskusi yang terjadi hanya didominasi oleh 

siswa yang suka berbicara  dan menyerap waktu yang cukup banyak.  Hal 
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ini diduga yang menyebabkan keterampilan berpikir kritis siswa kurang 

berkembang, sehingga siswa belum dapat mencapai kompetensi dasar yang 

ada.   

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan suatu media 

pembelajaran yang dapat mendekatkan siswa dengan kenyataan dalam 

kehidupannya sehari–hari serta mampu membuat siswa memiliki 

pengalaman belajar yang menyenangkan (joyfull learning). Media yang 

diduga tepat untuk dapat menciptakan hal tersebut salah satunya adalah 

media gambar.  Menurut (Rohani, 1997: 76) media gambar adalah media 

instruksional yang dapat membantu guru dalam mencapai tujuan 

instruksional, karena dengan gambar, pengalaman dan pengertian peserta 

didik menjadi lebih luas,  jelas dan tidak mudah dilupakan, serta lebih 

konkret dalam ingatan dan asosiasi peserta didik. Pendapat ini diperkuat 

oleh Rahadi ( 2003 : 174 ) yang menyatakan bahwa, gambar paling umum 

dipakai dalam pembelajaran , gambar mempunyai sifat yang universal , 

mudah dimengerti, dan tidak terikat oleh keterbatasan bahasa. Salah satu 

modifikasi dari media gambar yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah kartu bergambar. Menurut  Herniza (2011: 8) media 

kartu atau flash card diperkenalkan oleh Glenn Doman, seorang dokter ahli 

bedah otak dari Philadelpia, Pennsylvania. Flash card adalah kartu-kartu 

bergambar yang dilengkapi oleh kata-kata. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010:21) beberapa kriteria pemilihan kartu 

bergambar untuk pembelajaran yaitu: mendukung tujuan pencapaian 
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pembelajaran, kualitas artistik, kejelasan dan ukuran yang memadai, 

validitas dan menarik.  Kartu bergambar benar-benar melukiskan konsep 

atau isi pelajaran yang ingin disampaikan sehingga dapat memperlancar 

pencapaian tujuan pembelajaran.  Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Zulaika (2011:1) yang menunjukkan bahwa media kartu bergambar dapat 

meningkatkan aktivitas, partisipasi dan motivasi belajar siswa.  Sedangkan 

hasil penelitian Widayati (2011:1) menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran menggunakan kartu gambar anak merasa senang dan gembira. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirasa bahwa media kartu bergambar 

merupakan media pembelajaran yang tepat digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa di SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung.  Keterampilan berpikir kritis siswa diperlukan karena manusia 

selalu dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan pemecahan. Untuk 

memecahkan suatu permasalahan tertentu diperlukan data-data agar dapat 

dibuat keputusan yang logis, dan untuk membuat suatu keputusan yang 

tepat, diperlukan kemampuan kritis yang baik (Sugiarto dalam Amri dan 

Ahmadi, 2010:62). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh penggunaan media kartu bergambar terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok Protista? 
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2. Adakah pengaruh  penggunaan media kartu bergambar  dalam 

meningkatkan aktivitas siswa pada materi pokok Protista? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh penggunaan media kartu bergambar terhadap keterampilan 

berpikir kritis siswa pada materi pokok  Protista. 

2. Pengaruh penggunaan media kartu bergambar dalam meningkatkan 

aktivitas siswa pada materi pokok  Protista. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata 

bagi pendidikan, khususnya bagi : 

1. Peneliti, yaitu menambah wawasan dan pengalaman sebagai calon guru 

dalam memilih media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa. 

2. Siswa, yaitu mendapat pengalaman belajar yang berbeda, meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis, aktivitas, minat dan motivasi siswa dalam 

pembelajaran Biologi. 

3. Guru, yaitu informasi mengenai alternatif media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

4. Sekolah, yaitu masukan dalam meningkatkan mutu proses dan hasil 

belajar dalam mata pelajaran biologi. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, maka ruang lingkup 

penelitian ini adalah : 

1. Media kartu bergambar yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu 

set kartu bergambar berukuran 10x7 cm yang berisi gambar dan 

keterangan mengenai materi pokok Protista. 

2. Model pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang dilaksanakan melalui Tahap I (Berpikir), Tahap II 

(Berpasangan), dan Tahap III (Berbagi). 

3. Indikator keterampilan berpikir kritis yang diamati adalah keterampilan 

memberikan alasan, mencari persamaan dan perbedaan serta 

merekonstruksi argumen. 

4. Aktivitas siswa yang diamati adalah kedisplinan dan motivasi siswa, 

interaksi siswa dengan pasangannya, dan kecakapan komunikasi siswa.  

5. Materi dalam penelitian ini adalah materi pokok Protista dengan 

Kompetensi Dasar menyajikan ciri-ciri umum filum dalam kingdom 

Protista, dan peranannya bagi kehidupan. 

6. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas X4 dan X5 semester ganjil 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung  Tahun  Ajaran 2012/2013.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut perubahan paradigma 

pendidikan yang awalnya pembelajaran berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa.  Guna mengikuti perkembangan 
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zaman tersebut guru perlu membekali siswa dengan berbagai keterampilan. 

Salah satunya keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama permasalahan yang 

terkait dengan materi Protista.  Pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dapat diterapkan dengan menggunakan media yang tepat.  Salah satu media 

pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

adalah media kartu bergambar.   

 

Media kartu bergambar adalah kartu berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran 10 cm x 7cm yang di dalamnya memuat gambar serta uraian singkat 

mengenai gambar dan materi. Media tersebut dapat membuat siswa tertarik 

terhadap materi yang akan dipelajari sehingga pada akhirnya siswa dapat 

menguasai materi pembelajaran dengan mudah. Media kartu bergambar 

cocok digunakan dalam materi pokok Protista karena dapat memudahkan 

siswa dalam memahami materi tersebut.   

 

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa keterampilan berpikir kritis siswa 

dapat dikembangkan menggunakan media kartu bergambar.  Selain dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, media kartu bergambar 

sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran guna mencapai Kompetensi 

Dasar pada materi pokok Protista.  Dengan demikian, media kartu 

bergambar ini dapat diterapkan pada materi pokok Protista untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Variabel dalam 

penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) seperti yang 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

Keterangan: X = media kartu bergambar; Y = Keterampilan berpikir kritis 

siswa 

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

1. H1 =  Ada pengaruh penggunaan kartu bergambar terhadap keterampilan  

berpikir kritis siswa pada materi pokok Protista 

H0  =  Tidak ada pengaruh penggunaan media kartu bergambar terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok Protista 

2. Penggunaan media kartu bergambar berpengaruh dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

 

Y X 


