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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun 

pemahaman terhadap informasi atau pengalaman. Informasi atau pengalaman 

tersebut diperoleh siswa dari hasil komunikasi dengan guru melalui media 

tertentu.  Selain itu, guru diharapkan dapat menyajikan pembelajaran yang 

penuh variasi agar  menarik dan merangsang keaktifan siswa.  Untuk itu, guru 

harus memiliki keterampilan dalam menerapkan media dan model 

pembelajaran yang tepat, guna menciptakan situasi pembelajaran yang efektif 

Melalui situasi pembelajaran yang efektif ini, diharapkan tujuan-tujuan 

pendidikan yang diinginkan dapat tercapai. 

 

Pendidikan biologi diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Biologi sebagai salah satu bidang 

IPA yang menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami proses 

dan konsep sains (Depdiknas:2006). Pendidikan biologi juga menekankan 

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung.  Karena itu, siswa perlu 

dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka 

mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar.  Dengan demikian, siswa 
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dapat merasakan manfaat pembelajaran biologi tersebut bagi diri serta 

masyarakatnya (Depdiknas, 2003: 6).  

 

Salah satu media yang dapat digunakan  untuk mendukung karakteristik 

pembelajaran biologi adalah animasi multimedia. Animasi multimedia dapat  

menarik perhatian siswa, karena meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk 

berfikir sehingga dapat menghindari pengertian-pengertian yang abstrak.  

Keteraturan penguraian konsep melalui animasi multimedia mengakibatkan 

siswa memiliki kemampuan berfikir yang teratur dan terarah serta 

berkesinambungan yang lama kelamaan membuat siswa dapat berfikir teratur, 

kritis dan logis (Rinanto, 1982:50).  Selain itu, animasi multimedia memiliki 

kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks 

dibandingkan pemaparan dengan hanya gambar atau kata-kata saja karena jika 

dengan kata-kata saja siswa kurang bersemangat dan kurang merespon dalam 

proses belajar mengajar di kelas. Dengan kurangnya kemampuan tersebut, 

maka media ini dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara 

nyata tidak dapat dilihat oleh mata, dengan cara melakukan visualisasi maka 

materi pelajaran yang dijelaskan dapat tergambarkan (Suheri, 2006:5).  

 

 Menurut Sukmana ( 2008:2) materi yang disajikan melalui animasi 

multimedia memungkinkan siswa menggunakan lebih banyak indera mereka 

dibandingkan pembelajaran tanpa menggunakan animasi multimedia sehingga 

informasi yang masuk ke dalam memorinya lebih tahan lama dan mudah 

untuk diingat saat informasi itu diperlukan. Dan menurut Dale (1946, dalam 

Latuheru, 1988:16) pengalaman belajar seseorang 75 % diperoleh melalui 
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indera lihat, 13 % melalui indera dengar, dan selebihnya melalui indera lain.  

Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah 

informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan 

dapat dipertahankan dalam ingatan.   

 

Keberhasilan media animasi akan optimal jika di dukung dengan model 

pembelajaran yang sesuai, karena keduanya akan saling melengkapi. Animasi 

multimedia ini akan dapat digunakan dengan baik apabila disampaikan dengan 

medel pembelajaran yang tepat, karena penggunaan media pembelajaran yang 

dikombinasikan dengan model pembelajaran sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan isi pembelajaran. Oleh karena 

itu, perlu dikembangkan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik pelajaran biologi dan dapat mengakomodasi perbedaan individu 

siswa, sebagaimana dijelaskan oleh Dimyati (2006: 66), bahwa untuk 

mengakomodasi perbedaan individu siswa, guru perlu menentukan model 

pembelajaran yang melayani semua siswa dan merancang berbagai media 

dalam menyajikan pesan pembelajaran. Karakteristik materi pokok Sistem 

Gerak Pada Manusia membahas tentang struktur organ, proses pada sistem 

gerak dan kelainan serta teknologi pada sistem gerak pada manusia.  Dalam 

materi ini melibatkan pemahaman tentang struktur,fungsi organ,serta 

mekanisme  kerja sistem yang rumit. Hal ini mungkin dapat diminimalisir 

dengan penggunaan animasi multimedia yang mengintegrasikan berbagai 

media menjadi satu. 
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Selain itu, perlu model yang dapat melibatkan peran aktif siswa, sehingga 

dapat mengkondisikan siswa sebagai subyek belajar. Salah satu model tersebut 

adalah model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu. Salah satu 

keunggulan dari pembelajaran teknik ini adalah struktur yang jelas dan 

memungkinkan siswa untuk berbagi informasi dengan pasangan yang berbeda 

dengan waktu yang singkat dan teratur. Keunggulan lainnya yaitu siswa 

bekerja sama dengan siswa lain dalam suasana gotong royong dan mempunyai 

banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan komunikasi (Suyatno 2009:51).  

 

Pembelajaran dengan teknik Tari Bambu ini juga memberikan pengalaman 

belajar kepada siswa melalui ucapan dan perbuatan serta pendengaran. 

Menurut Sukmana ( 2008:2) materi yang disajikan melalui animasi 

multimedia memungkinkan siswa menggunakan lebih banyak indera mereka 

dibandingkan pembelajaran tanpa menggunakan animasi multimedia sehingga 

informasi yang masuk ke dalam memorinya lebih tahan lama dan mudah 

untuk diingat saat informasi itu diperlukan. Dan menurut Dale (1946, dalam 

Latuheru, 1988:16) pengalaman belajar seseorang 75 % diperoleh melalui 

indera lihat, 13 % melalui indera dengar, dan selebihnya melalui indera lain.  

Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah 

informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan 

dapat dipertahankan dalam ingatan.   

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru biologi SMA Negeri 14 Bandar 

Lampung guru hanya memanfaatkan media komputer dengan program 
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powerpoint, sedangkan sekolah  sudah memiliki ruang multimedia dengan 

sarana LCD,dan komputer. Namun demikian, karena tidak ada CD  

pembelajaran yang spesifik memuat indikator tertentu dengan durasi waktu 

yang telah disesuaikan dengan alokasi waktu setiap pertemuan, maka 

penggunaan animasi multimedia belum pernah dilakukan. Selain itu proses 

belajar mengajar biologi di SMA Negeri 14 Bandar Lampung, lebih banyak 

didominasi oleh guru. Hal ini terlihat dari lebih banyak aktivitas guru daripada 

siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru memulai proses 

pembelajaran dengan menerangkan konsep, contoh soal kemudian dilanjutkan 

dengan latihan dan diakhiri dengan pekerjaan rumah. Strategi pembelajaran ini 

dipilih karena strategi ini sangat mudah diterapkan dan tidak membutuhkan 

waktu yang lama dalam penyampaiannya sehingga dapat mencapai target 

kurikulum dilihat dari materi. 

 

Hal ini diduga menyebabkan penguasaan beberapa materi pokok biologi masih 

rendah, salah satunya yaitu materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia.  

Kenyataan tersebut terlihat dari nilai rata-rata siswa pada materi pokok Sistem 

Gerak Pada Manusia tahun pelajaran 2007/2008 baru mencapai 59, 04. Hanya 

60 % siswa yang mendapatkan nilai ≥ 65, sedangkan yang mendapat nilai ≤ 65 

sekitar 40%.  Nilai tersebut belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 100% siswa yang telah mencapai nilai ≥ 

65.  Dengan demikian kelas tersebut belum mencapai belajar tuntas. Dari hasil 

penelitian Ani Fitriah (2010: 45), diketahui bahwa penerapan model teknik tari 

bambu yang dikombinasikan dengan animasi multimedia dapat meningkatkan 
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keterampilan generik sains siswa pada pelajaran biologi kelas XI SMA N 7 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011.   

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai  

penggunaan animasi multimedia dengan model pembelajaran kooperatif teknik 

Tari Bambu  di SMA Negeri 14 Bandar Lampung.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh animasi multimedia dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik Tari Bambu  terhadap hasil belajar pada materi Pokok Sistem 

Gerak Pada Manusia pada siswa kelas XI SMA Negeri 14 Bandar Lampung TP 

20010/2011. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar  belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pegaruh dari penggunaan kombinasi animasi multimedia 

melalui pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu terhadap penguasaan 

materi pada materi  pokok Sistem Gerak Pada Manusia oleh siswa. 

2. Bagaimanakah penguasaan materi pada materi pokok Sistem Gerak Pada 

Manusia oleh siswa pada penggunaan kombinasi animasi multimedia 

dengan pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu lebih baik dari pada 

tanpa kombinasi animasi multimedia? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui: 
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1.  Pengaruh dari penggunaan kombinasi animasi multimedia melalui 

pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu terhadap Penguasaan materi 

pada materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia oleh siswa. 

2.  Penguasaan Materi pada materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia oleh 

siswa pada penggunaan kombinasi animasi multimedia dengan 

pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu dibandingkan tanpa kombinasi 

animasi multimedia. 

D. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Siswa, yaitu mendapat pengalaman belajar yang berbeda dalam 

pembelajaran materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia. 

2. Guru, yaitu mendapatkan wawasan tentang penggunaan kombinasi sebagai 

alternatif pembelajaran dalam usaha meningkatkan penguasaan materi 

siswa pada materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia.  

3. Peneliti, yaitu memberikan wawasan, pengalaman, bahan masukan bagi 

peneliti sebagai calon guru untuk memilih media dan model pembelajaran 

yang tepat untuk meningkatkan penguasaan materi pada materi pokok 

Sistem Gerak Pada Manusia. 

4. Sekolah, yaitu sebagai masukan untuk mengoptimalkan penggunaan 

kombinasi animasi multimedia dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

pada khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas XI IPA semester ganjil SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.  

2. Objek penelitian adalah penguasaan materi pada materi pokok Sistem 

Gerak Pada Manusia yang diperoleh dari hasil pretes dan postes 

3. Animasi multimedia yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hasil 

pembentukan gerak dari berbagai media atau objek yang divariasikan 

dengan efek-efek, filter, gerakan transisi, serta suara-suara yang selaras 

dengan gerakan animasi tersebut dalam bentuk VCD pembelajaran biologi 

materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia. 

4. Pembelajaran teknik Tari Bambu merupakan teknik pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara satu kelompok siswa berdiri di satu jejeran 

berhadapan dengan kelompok yang lain untuk bertukar informasi, 

kemudian satu siswa yang berdiri di ujung masing-masing jejeran pindah 

ke ujung jejeran lainnya, sehingga kedua jejeran bergeser ke arah yang 

berlawanan. Dengan cara ini masing-masing siswa mendapatkan pasangan 

yang baru untuk berbagi informasi. Pergeseran bisa dilakukan terus sesuai 

dengan kebutuhan. 

5. Materi pokok dalam penelitian adalah Sistem Gerak Pada Manusia yang 

terdapat dalam mata pelajaran IPA (biologi ) SMA kelas XI semester 

genap yang sesuai dengan KTSP 
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F. Kerangka Pikir 

 

Proses pembelajaran salah satunya bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa, yaitu ditunjukkan oleh adanya hasil belajar yang 

memuaskan.  Untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: siswa, guru, dan model pembelajaran, 

serta media yang digunakan.  Pemilihan model pembelajaran dan media yang 

tepat akan mempermudah siswa dalam memahami pelajaran Biologi.  Oleh 

karena itu, guru dituntut untuk mampu memilih model pembelajaran dan 

media yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa menguasai 

materi pelajaran biologi ialah dengan menggunakan media animasi 

multimedia.  Animasi multimedia dapat menyajikan informasi secara lebih 

konkrit, sehingga informasi tersebut lebih mudah dimengerti dan 

dipertahankan dalam ingatan.  Selain itu, animasi multimedia dapat 

menjelaskan perubahan keadaan tiap waktu.  Hal ini sangat membantu dalam 

menjelaskan informasi yang bersifat prosedural atau urutan kejadian. 

 

Penggunaan animasi multimedia dapat memberikan hasil yang optimal bila 

dikombinasikan dengan model pembelajaran yang tepat.  Pembelajaran 

kooperatif mempunyai titik tekan bahwa siswa akan lebih mudah menemukan 

dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 

temannya. Pembelajaran kooperatif  beragam jenisnya, di dalam penelitian ini 

peneliti manggunakan model pembelajaran kooferatif teknik Tari Bambu. 
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Model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu menekankan pada aktivitas 

dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu 

dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai hasil belajar yang optimal.  

Dalam pembelajaran ini, terjadi pertukaran gagasan, fakta, dan opini di antara 

siswa, sehingga materi-materi yang dipelajari dapat lebih mudah dikuasai oleh 

siswa.  Dengan demikian, diharapkan melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif teknik Tari Bambu ini siswa dapat menguasai materi pelajaran 

biologi secara optimal. 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah animasi multimedia dan pembelajaran kooperatif teknik 

Tari Bambu serta variabel terikatnya adalah hasil belajar pada materi pokok 

Sistem Gerak Pada Manusia oleh siswa.  Paradigma penelitian yang digunakan 

adalah paradigma ganda dengan dua variabel  

 
 

 

Gambar 1.      Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Keterangan : X =  Teknik Tari Bambu Dan Animasi 

Multimedia; Y  =  Penguasaan Materi pokok Sistem Gerak Pada 

Manusia oleh siswa. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

1. H0  =   Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan animasi 

multimedia melalui pembelajaran kooperatif teknik Tari  Bambu 

 X  Y 
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terhadap penguasaan materi  Sistem Gerak Pada Manusia oleh 

siswa 

H1  =   Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan kombinasi animasi 

multimedia melalui pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu 

terhadap penguasaan materi Sistem Gerak Pada Manusia  oleh 

siswa 

2. H0  = Penguasaan materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia oleh siswa 

pada penggunaan animasi multimedia melalui pembelajaran 

kooperatif teknik Tari Bambu sama dengan tanpa animasi 

multimedia 

H1  =  Penguasaan Materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia oleh siswa 

pada penggunaan  animasi multimedia melalui pembelajaran 

kooperatif teknik Tari Bambu lebih tinggi daripada tanpa animasi 

multimedia 

 

 


