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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.   Belajar 

1.  Hakekat Pembelajaran Biologi 

Istilah biologi berasal dari bahasa yunani yaitu bios dan logos. 

Bios memiliki arti kehidupan dan logos memiliki arti ilmu. Biologi 

merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dengan lingkunganya. 

Sedangkan menurut  Oktaria, (2016). Biologi mengkaji persoalan yang 

berkaitan dengan fenomena kehidupan makhluk hidup pada organisasi 

kehidupan dengan faktor lingkungan. Selain itu, Biologi berkaitan 

dengan cara mencari tahu dan memahami alam sekitar secara sistematis 

sehingga biologi bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip, tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan (Oktaria, 2016). 

Pembelajaran merupakan  seperangkat tindakan guna mendukung 

prosess pembelajaran  dengan mempertimbangkan kejadian eksternal 

yang berperan terhadap kejadian internal oleh peserta didik menurut 

Daryanto, dkk (2012). Pembelajaran Biologi merupakan pembelajaran 

yang menekankan siswa untuk mengembangkan sejumlah keterampilan 

proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. 

Hakikat pembelajaran biologi meliputi empat unsur utama yaitu 

sikap, proses, produk, dan aplikasi menurut Oktaria (2016), keempat 
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unsur tersebut membantu peserta didik memahami alam dan gejalaanya. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) dalam Oktaria, 

(2016) Mata pelajaran biologi bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari 

keteraturan dan kindahan alam serta mengagungkan kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan 

dapat bekerjasama dengan orang lain. 

c. mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji 

hiipotesis melalui percobaan,  serta mengomunikasikan percobaan 

secara lisan dan tertulis. 

d. Mengembangkan kemampuan berfikir analitis, induktif, dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi. 

e. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi, dan saling 

keterkaitan dengan IPA lainya, serta mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap percaya diri. 

f. Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya 

teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. 

g. Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Biologi merupakan pembelajaran yang sangat penting, 
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pembelajaran yang dibutuhkan untuk menjadikan seseorang paham 

terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam atau lingkungan di 

sekitar. Mata pelajaran biologi bisa di peroleh pada semua tahap jenjang 

pendidikan baik SD, SMP,SMA bahkan Pergururuan tinggi. 

2.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Menurut Anurrahman, (2019). Suatu proses pembelajaran dapat 

mengubah tingkah laku menjadi lebih baik. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa di antaranya: 

a. Faktor Internal, yang meliputi:  

1) Ciri khas/karakteristik siswa, yang berkaitan dengan kondisi 

kepribadian siswa, baik secara fisik maupun mental.  

2) Sikap terhadap belajar yaitu cara seseorang atau siswa untuk 

merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap respon baik 

secara positif maupun negatif. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

dengan respon siswa terhadap guru maupun mata pelajaran.  

3) Motivasi belajar, merupakan kekuatan yang dapat menjadi 

tenaga pendorong bagi siswa untuk menggunakan potensi-

potensi yanga ada pada dirinya dan potensi dari luar dirinya 

untuk mewujudkan tujuan belajar.  

4) Konsentrasi belajar, merupakan salah satu aspek psikologis yang 

seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui orang lain selain 

diri individu yang sedang belajar. Hal ini disebabkan terkadang 
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apa yang dilihat melalui aktifitas seseorang belum tentu sejalan 

dengan apa yang sedang individu tersebut pikirkan.  

5) Mengolah bahan belajar, dapat diartikan sebagai proses berpikir 

sesorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima 

sehingga menjadi bermakna. 

6) Menggali hasil belajar artinya pesan yang sudah diterima tidak 

secara otomatis dapat kita gali kembali, karena di dalam 

mekanisme kerja otak terdapat suatu proses yang harus dilalui 

untuk dapat menggali kembali pesan-pesan yang telah diterima 

dan disimpan sebelumnya.  

7) Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis 

seseorang yang berpengaruh terhadap aktifitas fisik dan mental 

dalam proses pembelajaran. 

8) Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah 

tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan 

cirri dalam aktifitas belajar yang dilakukannya (Anurrahman, 

2009) 

b. Faktor Eksternal, yang meliputi: 

1) Faktor Guru, dimana seorang guru harus memiliki keterampilan-

keterampilan seiring perkembangan ilmu pengetahuan sehingga 

guru menentukan startegi pembelajaran, , model yang sesuai 

dengan karakteristik siswa yang akan memberikan dampak pada 

proses pembelajaran.  

Pengaruh Partisipasi Aktif…, Fuad Aly, FKIP UMP, 2021



11 

 

2) Lingkunga Sosial dapat memberikan pengaruh postif dan dapat 

juga memberikan pengaruh yang negative, seperti keluarga, dan 

teman sebaya. 

3) Kurikulum Sekolah, merupakan panduan yang dijadika guru 

sebagai acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran.  

4) Sarana dan Prasarana, merupakan faktor yang turut memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sarana dan prasarana 

yang tersedia merupakan komponen penting untuk menunjang 

kegiatan-kegiatan belajar karena memebrikan kemudahan dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran (Anurrahman, 2009) 

3. Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran merupakan proses untuk menentukan model 

dalam pembelajaran yang sesuai untuk membeawa perubahan 

pengetahuan dan juga ketrampilan dalam mata pelajaran. Desain 

pembelajaran juga berhubungan dengan memahami, memperbaiki serta 

menerapkan suatu model pembelajaran menurut Yaumi, (2003). Menurut 

Supriatun, (2014).  Bahwa desain pembelajaran  merupakan suatu 

rencana pembelajaran yang di susun secara sistematik  yang bertujuan 

yntuk membantu proses dalam suatu pembelajaran, dan memecahkan 

masalah dengan memanfaatkan informasi yang tersedia, dimana dalam 

menyususn desain ini  memperhatikan kurikulum sebagai acuan 

penyusun dalam pembelajaran. 
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Menurut Yaumi, (2003). desain pembelajaran memiliki beberapa 

karakteristrik yaitu: 

a.  Desain pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Dalam pendekatan ini memposisikan sebagaimana peserta 

didik peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mencangkup 

beberapa tekhnik,seperti mengamati sistemm penyajian yang 

menggunakan pengalaman belajar aktif. Impelementasi pendekatan 

yang berpusat pada siswa atau peserta didik secara tepat akan 

membawa dampak pada pada meningkatnya aktifitas belajar. 

Semakin menguat daya pemahaman  maka semakin mendalami 

pengertian terhadap ilmu pengetahuan yang di pelajari.semakin 

positif sikap yang diperoleh peserta didik terhadap mata pelajaran 

yang di ajarkan. 

b.  Desain pembelajaran berorientasi tujuan 

Tujuan pembelajaran mencangkup dalam lima kemampuan 

sebagaimana yang disebutkan Gagne dalam Yaumi, (2003), seperti: 

(1) informasi verbal, (2) kemampuan untlektual, (3) kemampuan 

kognisi, (4) sidak dan, (5) kemampuan motoric. Tujuan dalam 

pembelajaran dapat di arahkan pada suatu jensi kemampuan dalam 

taksonomi tujuan pembelajaran atau deikenal dengan istilahlain yaitu 

taksonomi Blom, yang mencangkup tiga domain yaitu, kognitif, 

afektif, dan pisikomotor.  
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c.  Desain pembelajaran terfokus pada pengembangan atau perbaikan 

kinerja  peserta didik 

Desain harus diarahkan pada upaya perbaikan yang berarti 

suatu kegiatan perbaikan untuk meningkatkan atau membuat lebih 

baik dalam hal kualitas nilai atau kegunaan. Memperbaiki artinya 

harus dapat menciptakan atau membuat sesuatu menjadi kredibel 

(dipercaya) untuk menawarkan beberapa manfaat yang dapat berlaku 

secara umum memperbaiki juga berarti mempersiapkan cara yang 

lebih unggul dari yang biasa untuk mencapai tujuan yang lebih baik. 

d.  Desain pembelajaran dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat 

dipercaya 

Jika dalam pengukuran, ojek yang diukur respon dan 

pandangan peserta didik dan pandangan peserta didik tentang 

pelaksanaan pembelajarn, Model yang di lakukan adalah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pembejalaran mulaih dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, dan tindak 

lanjut. 

e.  Desain pembelajaran bersifat empiris, berulang, dan dapat dikoreksi 

sendiri 

Data merupakan jantungnya proses desain pembelajaran. 

Pengumpulan data dimulai sejak analisis awal dan berlanjut hingga 

sampai pada tahap implementasi. Misalnya, selama fase analisis data 

dapat dikumpulkan sehingga dapat dibandingkan apa yang telah 
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dipahami peserta didik dengan apa yang dibutuhkan untuk dipahami. 

Bimbingan dan umpan balik dari ahli mata pelajaran/kuliah 

menentukan ketepatan dan relevansi keterampilan dan pengetahuan 

untuk diajarkan. Hasil penelitian dan pengalaman dan pendahuluan 

mengarahkan penyeleksian strategi dan media pembelajaran. 

f.  Desain pembelajaran adalah upaya tim 

Ditinjau dari segi luas kawasan, ruang lingkup, dan 

kompleksitas teknis, kebanyakan proyek desain pembelajaran 

membutuhkan kemampuan khusus dari individu. Pada tingkat 

minimum, suatu tim terdiri atas ahli konten mata pelajaran/mata 

kuliah tertentu, pengembangan pembelajaran, satu atau lebih 

personel produksi, dukungan tenaga khusus, dan seorang manajer 

proyek. Kadang-kadang seorang individu mengambil peranan lebih 

banyak dari individu lainnya dalam suatu tim, tetapi proyek yang 

lebih besar tanpa kecuali membutuhkan spesialisasi yang lebih besar 

pula. Misalnya, proyek berteknologi tinggi (high-tech project) 

membutuhkan programmer computer, videographer, editor, seni 

grafik, dan para pengembang. 

Menurut Supriatun, (2014), adapun komponen utama desain 

pembelajaran yaitu: 

a. Tujuan pembelajaran (umum dan khusus) adalah penjabaran 

kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. 

b. Pembelajaran (pihak yang menjadi fokus) yang perlu diketahui 

meliputi, karakteristik mereka, kemampuan awal dan pra syarat. 
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c. Analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topic atau 

materi yang akan dipelajari. 

d. Strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun 

satu tahun atau mikro dalam kurun satu kegiatan belajar mengajar. 

Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada 

pembelajar. 

e. Penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi 

yang sudah dikuasai atau belum.  

 

B.   Partisipasi aktif 

1.  Pengertian Partisipasi 

Menurut Raymond dalam Tukiran, (2010), mengartikan bahwa 

partisipasi bisa diartikan sebagai ukuran keterlibatan anggota dalam 

aktifitas-aktifitas kelompok. Menurut Fauzi, (2012), juga mengatakan 

bahwa partisipasi dapat terlihat aktifitas fisiknya. Menurutnya aktifitas 

tersebut yaitu berupa peserta didik aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain, ataupun bekarja. Siswa tidak hanya duduk dan 

mendengarkan  sehingga membuat mereka pasif. Anggapan mengenai 

partisipasi aktf siswa  dalam belajar berasal dari konsep yang 

disampaikan oleh Tannenbaun dan hann dalam Nurrahman, (2009), 

bahwa partisipasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

mengenai peran anggotanya untuk melibatkan diri dari pada kegiatan 

dalam menyumbangkan tenaga dan pikiranya dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukanya oleh siswa. 
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Ada dua jens partisipasi menurut Aprilia (2012),  yaitu partisipasi 

konstributif dan partisipasi inisiatif. Partisipasi konstributif dalam 

pembelajaran  meliputi keberanian dalam menyampaikan refleksi kepada 

guru, baik dalam bentuk mengajukan pertanyaan, merespon termasuk 

menyampaikan pendapat atau usul, memberikan sanggahan ataupun 

jawaban temasuk partisipasi siswa di kelas untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan terstruktur yang 

diberikan oleh guru untuk dikerjakan di kelas dan di rumah dengan baik. 

Pengertian partisipasi inisiatif meliputi inisiatif siswa sendiri secara 

spontan dalam mengerjakan tugas mandiri tanpa struktur, inisiatif minta 

ulangan pada guru, inisiatif  mempalajari dan mengerjakan materi yang 

belum dan yang akan diajarkan oleh guru, serta inisiatif untuk meringkas 

catatan mengenai materi. Berdasarkan penjelasan di atas, partisipasi 

konstributif dan partisipasi inisiatif tersebut bisa menimbulkan siswa 

untuk selalu aktif dan kreatif yang menyebabkan kesadran pada diri 

siswa mengenai ilmu yang diperolenya melalui kerjakeras, serta 

menyadari akan arti pentingnya mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. 

2.  Aktifitas Belajar Siswa 

Aktifitas adalah serangkaian kegiatan seseorang yang dilakukan 

secara berulang-ulang untuk untuk melakukan kegiatan, aktifitas ini 

seseorang memerlukan konsentrasi juga fokus dalam berfikir. Dengan 

kata lain aktifitas belajar merupakan prilaku yang di lakukan oleh siswa 

atau peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh kefahaman ilmu dan  
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kegiatan untuk memperoleh pengetahuan atau ketrampilan mengenai 

suatu pekerjaan yang dapat diperoleh melalui proses kemampuan berpikir 

atau dengan cara melakukan kegiatan pembelajaran di kelas (Supriatun, 

2014) 

Aktifitas yang diungkapkan oleh Efa, dkk (2016). Bahwa aktifitas 

belajar terbentuk melalui enam tahap yaitu berfikir, perekaman, 

pengulangan, penyimpanan, pengulangan dan kebiasaan. Dalam tahap 

berfikir siswa akan lebih fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

Aktifitas belajar  yang dipertegas oleh Anurrahman, (2009), 

berpendapat bahwa ativitas merupakan kebiasaan  yang sudah tertanam 

oleh diri seseorang, melalalui kegiatan yang dilakukan secara berulang-

ulang membuat diri seseorang mejadi pribadi yang brbeda. Untuk dapat 

melatih kebiasaan dibutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang serta 

juga harus di dukung dengan cara pengulangan yang berkelanjutan. 

3.  Model Numbering Head Together (NHT) 

Model pembelajaran Nunbered Head Together (NHT), 

merupakan model yang digunakan untuk meningngatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran biologi. Pada dasarnya Model NHT 

merupakan suatu model  berbentuk varian menurut  Wara, (2018). 

Dengan diterapkanya model NHT memiliki tujuan diantaranya yaitu 

memberi kesempatan kepada siswa untuk saling bertukar gagasan atau 

ide, dan mempertimbangkan jawaban yang tepat (Huda, dkk 2018). 
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Sintak atau tahapan-tahapan pelaksanaan Model NHT pada 

hakikatnya hampir sama dengan pelaksaan diskusi kelompok dimana 

rincianya adalah sebagai berikut: 

a. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. 

b. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. 

c. Guru memberi tugas astau pertanyaan pada setiap masing-masing 

kelompok untuk mengerjakanya. 

d. Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling tepat dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. 

e. Guru memanggil salah satu nomor secara acak 

f. Siswa dengan nomor yang dipanggil mempersentasikan jawaban dari 

hasil diskusi kelompok mereka. (Huda, dkk  2018). 

4.   Tipe Numbering Head Together (NHT) 

Numbering Head Together (NHT) atau penomoran, menurut 

Trianto, (2010), merupakan jenis pembelajaran cooperative yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaki siswa dengan lingkungan 

sekitar sebagai alternatif terhadap struktur kelas.  Numbering Head 

together (NHT) dikembangkan oleh spenser kagen dalam bukunya 

Trianto, (2010). Untuk melibatkan siswa untuk secara aktif dalam 

menelaah materi yang mencangkup suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman siswa terhadap isi materi pelajaran. 
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Menurut Mahardika (2011) Numberng Head Together (NHT) 

mempunyai ciri khas yaitu guru hanya menunjuk seseorang siswa untuk 

mewakili kelompoknya, tanpa mamberi tahu siswa yang akan mewakili 

kelompoknya sehingga semua siswa dalam kelompoknya siap jika 

suwaktu-waktu dipanggil oleh guru. Cara ini dinilai menjadi cara yang 

tepat untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi 

kelompok. Menurut Lie, (2008) teknik ini memberi kesmpatan pada 

siswa untuk saling berbagi mengenai ide-idenya dan mempertimbangkan 

jawaban yang tepat. Selain itu, teknik ini juga bisa mendrong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerjasama dan kekompakan kelompok. Teknik 

ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan satuan pendidikan. 

5.  Kelebhan dan kekurangan Numbering  head Together (NHT) 

Menurut Rokhutami, (2012) kelebihan dan kekurangan tipe 

Numbering Head Together (NHT) sebagai berikut: 

a.  Kelebihan 

1) Setiap siswa menjadi siap semua 

2) Dapat berdiskusi secara sungguh-sungguh 

3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

b.  Kekurangan 

1) Kemungkinan nomor yang sudah dipanggil, dipanggil kembali 

oleh guru. 

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 
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C.  Hakikat Ilmu Peengetahuan Alam dan Karakteristik Materi Biologi  

1.   Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Trianto (2010) mendefinisikan IPA sebagai suatu 

kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaanya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembanganya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi 

oleh adanya Model ilmiah dan sikap ilmiah. IPA juga didefinisikan oleh 

Sastrosuparno, (2002) yaitu IPA tidak hanya berupa kumpulan 

pengetahuan yang sistematik atau tersusun secara teratur mengenai benda 

atau makhluk hidup tetapi juga merupakan  cara kerja, cara berfikir, dan 

cara memecahkan suatu permaslahan. 

2.  Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Trianto (2010) mengemukakan  bahwa mata pelajaran IPA 

Biologi berkaitan erat dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga untuk mempelajari biologi tidak hanya berupa 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konep, atau prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA Bologi 

diharapkan menjadi tempat wahana bagi peserta didik untuk mempelajari 

dirinya sendiri dan alam sekitar. Proses pembelajaranya lebih 

menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung dengan 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Menurut Apriyani 

dalam Barokah, (2012). Biologi merupakan salah satu pendidikan dan 

langkah awal. Selain itu IPA juga bias menjadikan anak untuk mengenal 
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dan memahami konsep-konsep tentang alam untuk membangun keahlian 

dan kemampuan berfikirnya agar dapat berperan aktif dalam menerapkan 

ilmunya dalam dunia teknologi. 

Pada hakkatnya IPA dibangun atas dasra produk ilmiah, proses 

ilmiah, dan sikap ilmiah dipandang sebagai proses, produk, dan sebagai 

prosedur. Penuturan tersebut menurut Trianto, (2010). Materi Biologi 

didefinisikan sebagai “ pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku umum universal, dan berupa kumpulan data hasil 

observasi dan eksperimen” menurut Susanto, (1991). Merujuk pada 

pertanyaan-pertanyaan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA 

meliputi empat unsur utama yatu: 

a.  Sikap 

b. Proses/prosedur 

c.  Produk 

d.  Aplikasi 
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