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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Biologi merupakan ilmu tentang makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, 

dan manusia (Campbell et al., 2003). Beberapa aspek yang dipelajari pada ketiga 

makhluk hidup tersebut mencakup anatomi, morfologi dan fisiologi. Fisiologi 

sifatnya lebih luas karena belajar fisiologi diperlukan pemahaman tentang anatomi 

juga morfologi (Soewolo, et al., 1999). Dari pengertiannya, fisiologi merupakan 

ilmu yang memelajari fungsi-fungsi tubuh manusia, yaitu memelajari bagaimana 

tubuh bekerja. Oleh karena itu untuk merunut proses yang bekerja dalam tubuh, 

khususnya dalam sel harus dilakukan suatu cara dan itu sangat sulit dilakukan. 

Pembedahan merupakan cara yang sering dilakukan karena melalui pembedahan 

dapat diketahui ribuan hal secara detail (Offner, 1993). Contohnya, melalui 

pembedahan akan tampak pembuluh darah yang menuju dan meninggalkan usus 

kecil sehingga pembuluh darah ini disimpulkan berfungsi mengalirkan makanan 

yang sudah tercerna menuju hati. 

Akan tetapi, pembuktian dengan cara pembedahan seperti di atas tidak 

dapat dilakukan pada manusia karena terkait hukum agama dan negara yang 

melarang dilakukan pembunuhan, sedangkan pembelajaran faktual berdasarkan 

taksonomi Bloom (Anderson, 2001 dalam Rustaman 2005) tetap diperlukan dalam 

pembelajaran Biologi. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang 

bersifat konkrit, berupa media visual. Gambar merupakan salah satu bentuk media 

visual. Gambar akan diingat lebih mudah daripada kata-kata (Gunter, 1987, 

Shephard, 1967 dalam Abraham 2009), dan gambar diingat lebih lama daripada 

informasi verbal (Nickerson, 1965; Gunter, 1987 dalam Abraham 2009). Akan 

tetapi, gambar tersebut harus diinterpretasikan karena menurut Morarity (1994 

dalam Abraham 2009) “visual interpretation can be more complex than verbal 

interpretation”. Hal ini sesuai dengan pepatah Cina yang mengatakan bahwa 

sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata (Sadiman, 2006 dalam 
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Musfiqon 2012). Ketika berbicara mengenai interpretasi gambar, maka akan 

berkaitan pula dengan literasi visual, di mana literasi visual didefinisikan sebagai 
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kemampuan untuk menginterpretasikan pesan dari gambar serta untuk 

mengkomunikasikan ide dan konsep (Bleed, 2005). Oleh karena itu berdasarkan 

pengertian tersebut, dalam implementasinya literasi visual  dapat  diungkap  

melalui  beberapa  aktivitas pembelajaran dengan menggunakan media gambar. 

Pengungkapan literasi visual ini menjadi penting karena berdasarkan penelitian 

Michael Cook pada tahun 2008 yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam mengenali, memahami dan menginterpretasi gambar, telah 

menunjukkan bahwa 86 siswa SMA yang belajar meiosis melalui gambar di buku 

teks menyatakan bahwa mereka belum mampu mengkomunikasikan 

pemahamannya mengenai tujuan meiosis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa interpretasi gambar siswa masih kurang dan kemungkinan 

penyebabnya berasal dari gambar itu sendiri.  

Oleh karena itu, di tengah kemajuan teknologi bidang visual saat ini, 

pengungkapan literasi visual siswa di Indonesia pun perlu dilakukan. Akan tetapi 

masalahnya, kualitas gambar yang tertera dalam buku ajar Biologi Indonesia 

masih kurang. Hal ini mungkin disebabkan pemilihan media gambar kurang 

memerhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi, prinsip relevansi dan prinsip 

produktivitas (Musfiqon, 2012). Pemilihan media yang berkualitas sangat penting 

karena kualitas media akan memengaruhi tingkat ketersampaian pesan atau materi 

pembelajaran (Arsyad, 2006). Hal di atas didukung oleh beberapa penelitian yang 

menyatakan bahwa jenis ilustrasi yang cocok/efektif akan menentukan seberapa 

kuatnya ilustrasi tersebut dalam membantu pembelajaran, begitu pun sebaliknya 

(Duchastel, 1978; Mayer, 1993 dalam Cook, 2008). Van Gogh menyatakan “A 

good picture is equivalent to a good deed”. 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, media gambar yang berkualitas juga 

perlu diterapkan dalam menjelaskan konsep sistem pencernaan. Hal ini terkait 

dengan pembelajaran proses-proses pencernaan yang tidak dapat diamati secara 

langsung. Sistem pencernaan merupakan salah satu bagian dari sistem tubuh 

manusia dan merupakan topik sains yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

Pengetahuan dari topik ini juga akan bermanfaat bagi siswa yang memiliki ambisi 

kuat terhadap sains di masa depannya. Bagi siswa yang tertarik pada sains, topik 

ini akan memberi dasar yang baik saat melanjutkan pendidikan di perguruan 
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tinggi. Di sisi lain, bagi siswa yang tidak berencana untuk berkecimpung dalam 

bidang sains, topik ini tetap penting untuk memahami tubuh mereka agar tetap 

sehat dan berfungsi baik ketika beranjak tua (Hyerle, 2000 dalam Antoine 2013). 

Dari pernyataan-pernyataan di atas peneliti berasumsi bahwa semakin 

berkualitas suatu media gambar maka semakin tinggi pula literasi visual siswa. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui keterkaitan antara kualitasmedia visual 

dengan literasi visual siswa pada konsep pencernaan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut : “Bagaimanakah relevansi antara kualitas media visual dengan literasi 

visual siswa pada konsep sistem pencernaan?” 

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam berbagai pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah media visual yang diteliti ini memenuhi kriteria penilaian kualitas 

media visual? 

2. Bagaimanakah gambaran literasi visual siswa berdasarkan deskripsi siswa 

tentang konsep-konsep pencernaan yang terkandung dalam gambar? 

3. Bagaimanakah  relevansi antara kualitas media visual menurut siswa dengan 

literasi visual siswa? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah  di atas, agar  penelitian  

ini lebih terarah pada ruang lingkup yang diteliti, maka batasan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Media visual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambar dua 

dimensi, di mana gambar-gambar yang dijadikan perangkat penelitian 

dikutip dari buku Nature of Biology third edition (Kinnear and Martin, 

2006). Bagian gambar yang disajikan hanya mengenai proses pencernaan.  

2. Pengertian literasi visual banyak dikemukakan para ahli dan terdapat 

beberapa perbedaan dalam penggunaan kata kerja. Oleh karena itu, peneliti 

hanya akan mengacu pada satu pengertian literasi visual yang mudah 
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dipahami, yaitu kemampuan membaca visual (decode) dan menulis visual 

(encode). Dari dua kemampuan tersebut, penilaian literasi visual hanya 

berdasarkan kemampuan membaca visual (decoding) karena kemampuan  

menulis visual merupakan kompetensi ahli tertentu. Kemampuan membaca 

visual dianalisis dari deskripsi siswa terhadap simbol dan konsep/peristiwa 

yang terkandung pada gambar.  

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi media visual yang digunakan untuk menjelaskan konsep 

sistem pencernaan. Dengan dilakukan evaluasi terhadap media visual, 

dapat diketahui pula kualitas media visual yang diterapkan dalam 

penelitian ini. 

2. Mengungkap literasi visual siswa pada konsep sistem pencernaan melalui 

media visual yang menarik. Literasi visual ini dapat diketahui dari 

deskripsi siswa tentang konsep/peristiwa yang terkandung dalam gambar 

karena jika siswa mampu mendeskripsikan “apa yang terjadi” pada gambar 

tersebut dalam bentuk tulisan, maka hal itu mengindikasikan bahwa 

mereka sudah mampu menginterpretasi/memaknai gambar. 

Menginterpretasi dan mendeskripsikan merupakan komponen dari literasi 

visual, yaitu kemampuan membaca visual/decoding.  

3. Mengetahui hubungan antara kualitas media visual dan literasi visual 

siswa pada konsep pencernaan. Oleh karena itu dapat diketahui, apakah 

semakin tinggi kualitas media visual akan menunjukkan literasi visual 

siswa  yang tinggi pula, atau sebaliknya.  

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

  Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi guru 

a. Media visual yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi contoh 

atau referensi bagi guru-guru untuk menerapkan gambar tersebut dalam 

pembelajaran sistem pencernaan. 
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b. Ketika hubungan antara kualitas media visual dan literasi visual 

berbanding lurus, guru dapat selektif dalam memilih dan menggunakan 

gambar-gambar yang berkualitas dan dapat memvisualisasikan konsep 

yang abstrak secara jelas. 

2. Manfaat bagi siswa 

Manfaat yang didapatkan siswa yaitu memeroleh pengalaman visual yang 

secara tidak langsung bermanfaat bagi dirinya. Selain itu, melalui 

penelitian ini secara tidak langsung akan melatih kemampuan interpretasi 

siswa yang termasuk ke dalam KPS (Keterampilan Proses Sains).  

3. Manfaat bagi peneliti lain 

Ketika hubungan antara kualitas media visual dan literasi visual siswa 

berbanding lurus, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan literasi visual, baik 

di bidang biologi dengan konsep lain ataupun bidang selain biologi, karena 

literasi visual ini cakupannya sangat luas. Akan tetapi, ketika hubungan 

antara kualitas media visual dan literasi visual siswa berbanding terbalik, 

maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab hal 

tersebut. Pengembangan penelitian ini dapat dilakukan dengan menguji 

kembali penelitian ini pada kondisi yang lain. 

 

 


