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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

suasana pembelajaran yang dianggap siswa membosankan. Selama ini guru 

hanya mengacu pada bagaimana materi yang banyak bisa terselesaikan dalam 

waktu satu semester, guru tidak memperhatikan apakah informasi bisa diterima 

oleh siswa dengan baik. Suasana pembelajaran yang demikian akan berdampak 

negatif dalam pencapaian hasil belajar siswa. Untuk itu sebaiknya guru 

memiliki kemampuan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. 

Ketidaktepatan dalam penggunaan metode mengajar sering menimbulkan 

kejenuhan dalam mengikuti pelajaran, materi yang diajarkan kurang dapat 

dipahami sehingga siswa menjadi apatis. 

Hasil observasi pembelajaran IPA menunjukkan bahwa sekolah 

menengah masih menggunakan metode ceramah. Guru masih menggunakan 

metode ceramah, sehingga aktifitas mengajar dan aspek lain dari siswa harus 

harus berkembang secara optimal. Guru secara informatif mengajarkan fakta, 

rumus, serta konsep dan siswa harus menghafalkannya, sehingga siswa akan 

tahu pada saat itu saja, selanjutnya akan hilang pengetahuan tersebut. Guru 

sebaiknya memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan serta keterampilan fisik maupun mental sesuai 

dengan taraf kemampuannya. Jadi tugas guru bukan hanya memberikan 
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pengetahuan saja, melainkan menyiapkan situasi yang membuat siswa untuk 

bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan 

konsep sendiri. Disamping itu ilmu biologi merupakan ilmu yang selalu 

mengalami perkembangan, maka pembelajaran biologi perlu disusun 

sedemikian rupa sehingga siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

Pembelajaran diskusi kelompok dan media audio visual merupakan 

pembelajaran yang sesuai dalam ilmu Biologi. Metode diskusi adalah suatu 

penyajian bahan pelajaran dengan siswa membahas, dengan bertukar pendapat 

mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh suatu pengertian 

bersama yang lebih jelas dan teliti tentang topik atau sesuatu untuk 

mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama (Akhmad, 2008). 

Sedangkan media audio – visual adalah media yang menampilkan gambar dan 

suara. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta (kejadian/peristiwa penting, 

berita) maupun fiktif seperti cerita, bisa bersifat informatif, edukatif maupun 

instruksional (Sadiman, 2006). 

Pembelajaran dengan metode diskusi kelompok akan menumbuhkan 

siswa untuk belajar memecahkan masalah sendiri sehingga keterampilan 

berpikirnya akan menjadi berkembang. Dengan demikian penguasaan siswa 

mengenai konsep yang diajarkan akan meningkat. Selain itu pembelajaran 

dengan media audio visual akan menjadikan materi pencernaan makanan 

khususnya pada metabolisme atau proses-proses yang bersifat abstrak menjadi 

lebih nyata, sehingga siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat 

materi tersebut.  Dengan asumsi dasar seperti tersebut tampaknya guru perlu 
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mencoba menggunakan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok dan 

media audio visual dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dengan demikian 

diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap konsep yang diajarkan dan dapat meningkatkan hasil belajar pada 

siswa. 

Arif S.Sadiman (2002: 6) mengemukakan bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

kepenerima sehungga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

serta perhatian siswasedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Media audio-visual merupakan media yang berkaitan dengan indera 

pendengaran dan penglihatan. Dalam media audio pesan yang disampaikan 

dituangkan kedalam lambing-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata, 

bahasa lisan) maupun non verbal sedangkan media visual dapat disajikan 

melalui gambar, charta maupun slide yang dapat dilihat langsung. Media tiga 

dimensi merupakan media yang murah dan mudah dijangkau disekitar 

lingkungan, media ini dapat berupa tiruan maupun yang sesungguhnya 

(Rahardjo, 2002:49). 

Pembelajaran biologi khususnya pokok bahasan sistem pencernaan 

pada manusia kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Sragen menunjukkan hasil 

yang kurang memuaskan. Hasil pengamatan guru, salah satu penyebab sulitnya 

memahami pokok kajian mata pelajaran biologi, karena materi pelajaran 

biologi banyak dijumpai istilah asing / latin, materi bersifat abstrak, dan 

kurangnya sarana dalam proses belajar mengajar. Adapun masalah yang 



4 

 

 

 

dihadapi oleh guru biologi di kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Sragen 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah: (1) Guru hanya menggunakan metode 

ceramah tanpa memanfaatkan media pembelajaran. (2) Terbatasnya sarana 

laboratorium yang memadai. (3) Kurangnya motivasi siswa. (4) Rendahnya 

hasil belajar yang dicapai siswa. 

Di SMP Muhammadiyah 1 Sragen laboratorium IPA kurang memadai, 

sehingga guru masih menggunakan metode ceramah. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan pemahaman sistem pencernaan makanan pada manusia yaitu 

dengan menggunakan metode diskusi dan media audio visual. Media 

pembelajaran tersebut dapat dibeli di toko-toko khusus. Hal ini diharapkan 

proses belajar mengajar kelas VIII pada pokok bahasan sistem pencernaan pada 

manusia tidak mengalami kesulitan, sehingga hasil belajar akan lebih 

meningkat. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 

Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah metode konvensional dan metode diskusi 

kelompok dengan media audio visual dalam pembelajaran biologi pokok 

bahasan sistem pencernaan makanan. 
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3. Parameter  

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar peserta didik yaitu berupa 

hasil tes peserta didik  kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Sragen. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

Bagaimana penerapan hasil belajar sistem pencernaan makanan pada 

manusia kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Ajaran 

2013/2014? 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk megetahui 

peningkatan hasil belajar siswa dengan metode konvensional dengan metode 

diskusi kelompok dengan media audio visual dalam pembelajaran biologi 

terhadap hasil belajar sistem pencernaan makanan pada manusia siswa kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang bersangkutan, diantaranya: 

1. Ditinjau dari segi teoretis 

Penelitian ini memberikan inovasi dalam pengembangan 
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pembelajaran di bidang biologi, dengan mengembangkan model-model 

pembelajaran dan menerapkan teori-teori pembelajaran yang inovatif. 

2. Ditinjau dari segi praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Penelitian ini dapat menumbuhkan kebiasaan siswa untuk bekerja 

sama dan berkomunikasi dengan teman dalam kelompoknya serta 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Peserta didik menjadi senang dan lebih memperhatikan materi yang 

diberikan dan lebih aktif dalam pembelajaran. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengalaman dan bekal menjadi 

pendidik dalam menerapkan model-model pembelajaran. 

c. Bagi Guru 

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi dan alternatif untuk 

guru lebih inovatif dalam memberikan pembelajaran yang lebih 

menarik bagi peserta didik. 

2) Penelitian ini digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang 

membutuhkan keaktifan siswa dan interaksi antar siswa. 

3) Memberikan motivasi pembelajaran dan inovasi model pembelajaran. 

d. Bagi Sekolahan 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi dan inovasi baru 

dalam pembelajaran biologi sehingga dapat meningkatkan semangat, 

minat dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun 

program pembelajaran diskusi Dan menggunakan bantuan media 

audio visual. 

3) Meningkatkan kualitas pembelajaran SMP Muhammadiyah 1 Sragen 


