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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Pendidikan adalah salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan 

merupakan tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga 

pendidikan. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama 

salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 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 (Kusmiati, 2012: 1) 

 

Sampai saat ini pendidikan kita masih diselimuti oleh pandangan bahwa pengetahuan 

sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal.  Selain itu kelas masih terfokus 

pada guru sebagai sumber untuk memperoleh pengetahuan dan masih banyak para 

guru yang menggunakan metode ceramah sebagai pilihan utama dalam 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang seharusnya menuntut siswa aktif 

dalam proses pembelajaran belum dapat berjalan secara optimal (Evi, 2008: 2)    

 

Mata pelajaran biologi sebenarnya tidak hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan 

atau berbagai macam fakta yang dihafal, melainkan pelajaran biologi membutuhkan 

kegiatan aktif dalam proses pembelajaran.  Oleh karena itu  untuk memahami 
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pembelajaran biologi dengan baik telah 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 pembelajaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 

 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran biologi yang telah 

dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, nilai rata-rata siswa pada materi 

pokok keanekaragaman hayati Tahun Ajaran 2011-2012 adalah 64.  Nilai tersebut 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di sekolah 

yaitu 68. Selama ini media yang tersedia di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

adalah charta, tetapi ketika proses pembelajaran charta tidak digunakan oleh guru, 

selama proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah. Metode 

ceramah adalah salah satu cara pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

secara monolog saja, perhatian siswa hanya terpusat pada guru (teacher centered).  

 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung aktivitas siswa lebih banyak mendengar 

dan melihat penyampaian materi oleh guru, hanya ada beberapa siswa yang mau 

bertanya dan menyampaikan pendapatnya sedangkan sebagian besar siswa yang lain 

hanya diam saja. Padahal Menurut Hamalik (1994: 53) : kegiatan atau aktivitas 

dalam pembelajaran bermanfaat bagi siswa yaitu, siswa memperoleh pengalaman 

langsung, mengembangkan pribadi, memupuk kerjasama, disiplin belajar, 

mengembangkan minat, kemampuan berfikir kritis, dan terakhir suasana proses 

belajar mengajar di kelas menjadi hidup atau dinamis. Hal tersebut juga didukung 
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oleh pernyataan Risk (dalam Rohani, 2004:6-7) mengemukakan “Teaching is 

guidance of learning experiences” yang mengandung arti mengajar adalah proses 

membimbing pengalaman belajar. Melihat kenyataan ini, maka sangat diperlukan 

adanya media pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

materi pokok Keanekaragaman Hayati. Media tersebut adalah media gambar yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran yang diduga dapat membantu siswa 

dalam memaksimalkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi Keanekaragaman 

Hayati  .  

 

Media gambar mampu memproyeksi ukuran benda yang sebenarnya sehingga siswa 

mempunyai gambaran akan konsep yang dijelaskan oleh guru melalui media gambar 

tersebut (Hamzah, 1987:27). Penelitian Ayuningtiyas (2012 :50) menunjukan 

penerapan media visual (gambar) pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 

Cikutra  2 Bandung dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Dan 

berdasarkan penelitian Kusmiati (2012 :50) yang menunjukan terjadi peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media visual pada siswa kelas 

IV SDN 1 Pasirmaris Kec. Cibeber Kab. Cianjur pada materi bentuk-bentuk kegiatan 

ekonomi. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah melakukan  

penelitian dengan judul “ Penggunaan Media gambar Terhadap Aktivitas dan Hasil 
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Belajar Siswa Kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung Pada Materi Pokok 

Keanekaragaman Hayati”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah penggunaan media gambar berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa 

kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 pada 

materi pokok keanekaragaman hayati? 

 

 

2. Apakah penggunaan media gambar berpengaruh signifikan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Gajah Mada Bandar lampung 

Tahun Pelajaran 2012/1013 pada materi pokok keanekaragaman hayati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah  untuk 

mengetahui: 

1. Aktivitas belajar siswa yang menggunakan media gambar pada materi pokok  

keanekaragaman hayati oleh siswa SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

2. Pengaruh yang signifikan penggunaan media gambar dalam meningkatkan hasil 

belajar  siswa pada materi pokok  keanekaragaman hayati oleh siswa SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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D.  Manfaat Penelitian  

Setelah diadakan penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Peneliti yaitu memberikan pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi peneliti 

sebagai calon guru untuk menggali aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Guru biologi  yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam memilih 

media yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3. Siswa yaitu untuk menciptakan suasana baru dalam belajar dengan 

menggunakan media gambar serta menambah motivasi belajar biologi siswa. 

4. Sekolah yaitu memberikan masukan untuk menggunakan media visual, 

sumbangan informasi dan pemikiran dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan 

kualitas pembelajaran. 

 

E. Ruang lingkup Penelitian  

 

Untuk memberikan kejelasan dalam penelitian, berikut dikemukakan beberapa 

batasan yaitu : 

1. Media pembelajaran yang digunakan adalah media gambar  

2. Hasil belajar yang diukur adalah aspek kognitif  siswa berupa hasil tes awal dan 

tes akhir yang dapat terlihat dari nilai N-gain nya. 

3. Aktivitas yang diamati yaitu aktivitas siswa yang relevan dengan proses 

pembelajaran yaitu berupa mengemukakan pendapat/ ide, melakukan kegiatan 
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diskusi, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menjawab pertanyaan, 

mengajukan pertanyaan 

4. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X2 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas X1 sebagai kelas kontrol. 

5. Materi pokok pada penelitian ini adalah Pada Standar Kompetensi 3. Memahami 

Keanekaragaman hayati yaitu pada Kompetensi Dasar (KD)  

3.1 Mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, jenis, ekosistem melalui 

kegiatan pengamatan 

 

F. Kerangka Pikir  

 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif.  Nilai edukatif 

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik.  Interaksi yang 

bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 

pembelajaran dilakukan.  Guru dengan sadar merencanakan kegiatan 

pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna 

kepentingan pengajaran.  Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh seorang guru 

harus mengarah pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan aktifitas belajar 

serta hasil belajar siswa.  Guru tidak lagi menjadi sumber informasi yang 

menyebabkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menjadi pasif.  Ada 

baiknya guru menggunakan media pembelajaran yang saat ini telah banyak 

berkembang.  Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

media gambar.  Pada pembelajaran dengan menggunakan media gambarl, siswa 
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diminta untuk memilih gambar yang tepat sesuai pertanyaan atau mengamati 

gambar kemudian mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan yang mencakup 

gambar yang dilihat. Setelah itu siswa ditanya mengenai alasan atau dasar 

pemikiran pemilihan atau jawaban dari pertanyaan pada gambar tersebut.  Lalu 

dari alasan dan jawaban siswa atas pertanyaan pada gambar tersebut guru 

memulai menanamkan konsep atau materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. 

 

Penggunaan media gambar diharapkan dapat  meningkatkan peran aktif siswa 

karena dalam pembelajaran ini diberikan gambar-gambar yang menarik dan 

representative.  Sehingga siswa diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajarnya. Aktivitas yang diharapkan dapat meningkat karena adanya 

media gambar ini adalah aktivitas berupa mengemukakan pendapat/ ide, 

melakukan kegiatan diskusi, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, 

menjawab pertanyaan, serta mengajukan pertanyaan. Sedangkan hasil belajar 

yang diharapkan meningkat adalah hasil belajar berupa kognitif yang dapat 

terlihat dari hasil pretes dan postes.  

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media gambar. 

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukkan pada 

tabel dibawah ini: 
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Keterangan :  X= Variabel bebas dengan menggunakan media 

gambar , Y1= Aktivitas dan Y2= Hasil belajar 

kognitif siswa pada materi pokok Keanekaragaman 

hayati 

            Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. H0 :     Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan media  

gambar dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung pada materi pokok keanekaragaman hayati? 

H1:   Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan media gambar dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung pada materi pokok keanekaragaman hayati? 
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