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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan mempunyai arti yang penting dalam kehidupan.  Negara 

dikatakan telah maju dalam bidang teknologi atau pun bidang yang lainnya 

tidak terlepas dari bidang pendidikan.  Hal ini dikarenakan orang yang cerdas 

atau yang berpendidikan akan dapat memberikan kontribusi yang positif 

kepada negaranya.  Salah satu proses yang penting dalam pendidikan adalah 

proses pembelajaran (Depdiknas, 2003). 

 

Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas sebaiknya tidak hanya 

didominasi oleh guru saja tetapi juga melibatkan siswa sehingga siswa tidak 

lagi menjadi objek melainkan subjek belajar.  Pada saat di dalam kelas guru 

hanya menjadi fasilitator saja tidak lagi menjadi pusat sumber informasi. 

Dalam proses pendidikan, interaksi antar pribadi sangatlah penting karena 

dalam proses pendidikan akan terjadi interaksi antara siswa dengan guru 

ataupun siswa dengan siswa.  Johnson dan Smith (dalam Lie, 2004: 5) 

mengatakan bahwa: 

”Pendidikan adalah interaksi pribadi di antara para siswa dan interaksi antara 

guru dan siswa. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial yang tidak 
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dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi.  Belajar bukan hanya suatu proses 

pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika masing-masing orang 

berhubungan dengan yang lain dan membangun pengetahuan bersama”. 

 

Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar siswa dapat 

menerima materi pelajaran dengan mudah dan cepat. Diantaranya adalah 

dengan menghadirkan media pembelajaran yang tepat sebagai pelengkap 

proses belajar mengajar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

secara optimal serta menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan karakteristik materi pelajaran yang akan diajarkan. Dengan 

menggunakan metode dan media pembelajaran secara tepat dan sesuai dengan 

konsep-konsep materi yang diajarkan maka pemahaman siswa terhadap 

konsep tersebut akan tertanam dengan baik (Anonim, 2011: 1). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi di SMP 

Negeri 1 Gedongtataan diketahui bahwa pada materi pengelolaan lingkungan 

masih banyak yang belum mencapai hasil belajar yang optimal. Terlihat dari 

hasil ulangan harian siswa yang memperoleh nilai rata-rata pada tahun ajaran 

2011-2012 adalah 63. Nilai tersebut belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan di sekolah yaitu 70. Hal ini disebabkan oleh 

terbatasnya media dan metode pembelajaran yang dipergunakan oleh guru 

dan juga terbatasnya fasilitas sekolah, guru masih menggunakan metode 

ceramah, merangkum, latihan soal dan sesekali menggunakan metode diskusi.  

Metode ceramah menyebabkan siswa hanya diam, tidak efektif  dan hanya 

mendengarkan penjelasan guru sehingga pengetahuan mereka terbatas, 
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sedangkan latihan soal yang diberikan oleh guru tidak optimal karena siswa 

hanya mengerjakan soal-soal latihan di buku biologi yang tersedia di sekolah 

dengan cara memindahkan jawaban yang sudah tersedia di buku tanpa 

memahami isi materi tersebut sehingga belum dapat meningkatkan hasil 

belajar serta keterampilan proses sains siswa (Sardiman, 2008: 29). 

 

Metode-metode seperti ini diduga kurang memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan KPS yang dimilikinya, sehingga keterampilan proses yang 

dimiliki para siswa masih terbilang rendah.  Proses ini dapat terlihat pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang cermat dalam mengobservasi 

atau mengidentifikasi suatu masalah, selain itu mereka juga masih kesulitan 

untuk mengklasifikasi dan menginterpretasi data yang diberikan guru, 

akibatnya kesimpulan yang mereka ambil pun menjadi kurang tepat seperti 

bagaimana dikemukakan oleh Sardiman (2008: 29). 

 

Berdasarkan  hal tersebut diperlukan alternatif metode pembelajaran yang 

membuat siswa aktif, siswa menemukan sendiri pengetahuannya, siswa  

terlibat langsung, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan 

menjadikan pengalaman yang berkesan bagi siswa. Sesungguhnya belajar 

merupakan suatu  proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil dan tujuan. 

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni 

mengalami. Pada prinsipnya setiap  siswa mempunyai motivasi dari dalam 

untuk belajar karena didorong rasa ingin tahu, dan mengakibatkan keinginan 

mencari jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan sehingga tak disadari 

setiap orang pernah melakukan penelitian secara tidak langsung. 
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Melihat kenyataan tersebut, dirasa sangat perlu adanya media pembelajaran 

yang dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep materi 

pengelolaan lingkungan. Media pembelajaran tersebut salah satunya adalah 

media gambar yang akan diajarkan dengan metode yang diduga dapat 

membantu dengan maksimal penguasaan materi pengelolaan lingkungan oleh 

siswa. Media gambar mudah didapatkan,  mudah menggunakannya, tidak 

memerlukan alat tambahan, dan dapat dibuat sendiri. Media gambar mampu 

memproyeksikan ukuran benda yang sebenarnya sehingga siswa mempunyai 

gambaran akan konsep yang dijelaskan oleh guru melalui media gambar 

tersebut (Hamzah, 198: 27).  Berdasarkan hal tersebut, siswa akan termotivasi 

untuk belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena siswa telah 

mempunyai gambaran yang jelas akan penjelasan guru, sehingga konsep yang 

ada dapat tertanam dengan baik dalam ingatan siswa dan hal ini 

mempengaruhi keterampilan proses dan hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik.  

 

Keberhasilan media akan optimal jika didukung dengan metode pembelajaran 

yang sesuai, karena keduanya akan saling melengkapi sebab penggunaan 

media pembelajaran yang dikombinasikan dengan metode akan sangat 

membantu proses pembelajaran dan penyampaian pesan isi pelajaran 

(Purnamasari, 2010: 3). Salah satu metode yang diduga cocok dengan media 

gambar yaitu dengan metode discovery. Dikatakan bahwa metode discovery 

adalah suatu metode dimana dalam proses pembelajaran guru 

memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi, menemukan 

sendiri pengetahuannya serta siswa  terlibat langsung dalam proses 
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pembelajaran, karena metode pembelajaran ini berpusat pada siswa (student 

centered) guna menggali keterampilan proses sains siswa.  

 

Berdasarkan hasil penelitian Fatimah (2010: 49) menunjukkan bahwa metode 

discovery dapat meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses 

siswa pada materi laju reaksi. Begitu pula dengan hasil penelitian Agustina 

(2009: 44) menunjukkan bahwa metode inquiri dan discovery dapat 

meningkatkan KPS dan penguasaan konsep siswa. Dapat dilihat dari 

perbedaan rata-rata keterampilan proses sains pada siswa yang menggunakan 

metode inquiri dan eksperimen pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

Keterampilan proses sains pada siswa yang menggunakan metode inquiri 

lebih meningkat daripada menggunakan metode eksperimen. Keterampilan 

proses yang diukur adalah mengamati, mengklasifikasi, menafsirkan, 

menyimpulkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian  dengan judul “ Pengaruh Pengunaan Media Gambar Melalui 

Metode Discovery  Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa pada Materi 

Pokok Pengelolaan Lingkungan”. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan media gambar melalui metode 

discovery  terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa? 
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2. Bagaimanakah pengaruh penggunaan media gambar melalui metode 

discovery terhadap aktivitas belajar siswa? 

 

C. Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan media gambar  melalui metode discovery terhadap 

peningkatan keterampilan proses sains siswa 

2. Pengaruh penggunaan media gambar melalui metode discovery terhadap 

peningkatan aktivitas siswa 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal 

berharga bagi peneliti sebagai calon guru biologi yang professional untuk 

menggali keterampilan proses sains dan hasil belajar secara optimal. 

2. Guru biologi yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam 

memilih media/metode  pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. 

3. Bagi siswa dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga 

diharapkan mampu melatih, mengasah, serta mengembangkan 

keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. 

4. Sekolah yaitu memberikan masukan untuk menggunakan model 

pembelajaran yang optimal bagi keterampilan proses sains dan hasil 
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belajar siswa, sumbangan informasi dan pemikiran dalam upaya 

peningkatan mutu sekolah dan kualitas pembelajaran. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yang digunakan adalah media gambar. 

2. Metode discovery dalam penelitian ini adalah cara penyajian 

pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menemukan informasi dengan bantuan guru, mengidentifikasi dan 

merumuskan topik/ masalah, mengajukan suatu pernyataan tentang fakta, 

membuat hipotesis, mengumpulkan informasi yang sesuai dengan 

hipotesis, membantu siswa dengan informasi, dan menyimpulkan. 

3. Keterampilan proses sains yang diamati dalam penelitian ini adalah 

keterampilan siswa dalam menerapkan konsep,  menginterpretasi,  

mengobservasi, dan menyimpulkan. 

4. Aktivitas belajar siswa yang diamati adalah berdiskusi, mengemukakan 

pendapat, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan membuat 

kesimpulan. 

5. Materi pokok pada penelitian ini adalah pengelolaan lingkungan yang 

terdapat pada KD 7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, 

biologi SMP kelas VII sesuai standar isi. 
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6. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIIG sebagai kelas kontrol dan 

VIID sebagai kelas eksperimen semester genap tahun pelajaran 2012/2013 

di SMP Negeri 1 Gedongtataan, Pesawaran. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Proses pembelajaran adalah proses bertujuan, salah satu tujuannya yaitu 

untuk meningkatkan hasil belajar oleh siswa yang dapat membentuk pola 

perilaku siswa itu sendiri. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh seorang 

guru harus mengarah pada pencapaian tujuan dan metode atau strategi yang 

digunakan oleh guru seharusnya tidak hanya sekedar ceramah, tetapi juga 

menggunakan strategi dan metode yang lebih bervariasi. 

 

Keterampilan proses sains siswa dapat tergali apabila siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Kurikulum 1984 menghendaki siswa terlibat 

dalam eksplorasi, mengungkapkan, menentukan, selain itu juga merasakan 

dan menghayati sebagian dari perasaan dan kepuasan ilmuan, sambil 

mengembangkan keterampilan-keterampilan proses yang sesuai dengan 

bidangnya (Soetarjo dan Soejitno, 1998: 16). Oleh karena itu, guru harus 

mampu memilih metode pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered) guna menggali keterampilan proses sains siswa. Pengembangan 

keterampilan proses sains siswa dapat dilatih melalui suatu kegiatan 

pembelajaran.  Diperlukan suatu media dan metode pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi siswa dalam mengembangkan KPS yang dimilikinya, salah 

satunya dengan menggunakan metode discovery dan media gambar. Metode 

discovery adalah suatu metode yang banyak menampilkan segi-segi 
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keterampilan proses, seperti mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan/menafsirkan, dan membuat kesimpulan (Sund 1975 dalam 

Suryosubroto, 2002: 193). 

 

Melalui metode discovery siswa diberikan kesempatan untuk menemukan 

sendiri informasi yang biasa diceramahkan saja. Keterampilan proses sains 

dapat dilatih melalui metode discovery dengan melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran.  

 

Media pembelajaran dirasa sangat perlu untuk mempermudah pemahaman 

siswa terhadap konsep materi pengelolaan lingkungan. Media pembelajaran 

tersebut salah satunya adalah media gambar yang akan diajarkan dengan 

metode discovery. Media gambar mudah didapat, bisa dibuat sendiri, mudah 

menggunakannya dan tidak memerlukan alat tambahan. Media gambar dapat 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu karena tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-anak dibawa 

ke objek/pariwisata tersebut. Media gambar mampu memproyeksikan ukuran 

benda yang sebenarnya sehingga siswa mempunyai gambaran akan konsep 

yang dijelaskan oleh guru melalui media gambar tersebut (Hamzah, 1981: 

27).  Sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar dan memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi, karena siswa telah mempunyai gambaran yang jelas akan 

penjelasan guru, sehingga konsep yang ada dapat tertanam dengan baik dalam 

ingatan siswa dan hal ini mempengaruhi keterampilan proses dan hasil belajar 

siswa menjadi lebih baik. 
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Penelitian ini mengenai pengaruh media gambar melalui metode discovery 

terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar. Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah penggunaan media gambar melalui metode discovery, 

sedangkan variabel terikatnya adalah KPS dan hasil belajar oleh siswa.  

Hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan dalam diagram 

berikut: 

 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan terikat 

Keterangan :   X   : Penggunaan media gambar melalui metode discovery 

        Y  : Keterampilan proses sains  

 
 

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

1. H0 = Penggunaan media gambar melalui metode discovery tidak  

     berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan KPS oleh  

     siswa. 

 H1 = Penggunaan media gambar melalui metode discovery   

     berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan KPS oleh  

     siswa. 
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