
 
 
 
 
 
 

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.  Oleh karena itu, guru berperan penting untuk menciptakan situasi 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan 

kompetensinya agar memiliki keterampilan generik sains sebagai bekal di 

masa yang akan datang.  Selain itu, guru diharapkan dapat menyajikan 

pembelajaran yang penuh variasi agar  menarik dan merangsang keaktifan 

siswa.  Untuk itu, guru harus memiliki keterampilan dalam menerapkan model 

dan media pembelajaran yang tepat, guna menciptakan situasi pembelajaran 

yang efektif. Melalui situasi pembelajaran yang efektif ini, diharapkan tujuan-

tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. 

 
Paradigma baru dalam pembelajaran sains misalnya kimia adalah 

pembelajaran dimana siswa tidak hanya dituntut untuk lebih banyak 

mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains secara verbalistis, 

hafalan, pengenalan rumus-rumus, dan pengenalan istilah-istilah melalui 

serangkaian latihan secara verbal, namun hendaknya dalam pembelajaran 

sains, guru lebih banyak memberikan pengalaman kepada siswa untuk lebih 
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mengerti dan membimbing siswa agar dapat menggunakan pengetahuan 

kimianya tersebut dalam kehidupannya sehari-hari  (Gallagher dalam 

Sunyono, 2007:1). Hal ini tertuju juga dalam pembelajaran biologi, dalam 

pembelajaran biologi diperlukan keterampilan berfikir tingkat tinggi. Dengan 

demikian, sebagai hasil belajar sains diharapkan siswa memiliki keterampilan 

berfikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan sains yang dimilikinya 

melalui kerangka berfikir sains. 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi SMA Negeri 7 Bandar 

Lampung guru hanya memanfaatkan media komputer dengan program 

powerpoint, sedangkan sekolah  sudah memiliki ruang multimedia dengan 

sarana LCD dan komputer, karena tidak adanya  CD multimedia pembelajaran 

yang spesifik. Dan selama ini proses belajar mengajar biologi di SMA Negeri 

7 Bandar Lampung, lebih banyak didominasi oleh guru. Hal ini terlihat dari 

lebih banyak aktivitas guru daripada  siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Guru memulai proses pembelajaran dengan menerangkan 

konsep, contoh soal kemudian dilanjutkan dengan latihan dan diakhiri dengan 

pekerjaan rumah. Strategi pembelajaran ini dipilih karena sangat mudah di 

terapkan dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya 

sehingga dapat mencapai target kurikulum. Pembelajaran tersebut membuat 

siswa kurang dapat mengasah keterampilan generik sains yang dimiliki, 

sehingga keterampilan generik sains siswa yang muncul kemungkinan 

membangun konsep saja. Selain itu, siswa tidak akan mengetahui bahwa 

pembelajaran biologi khususnya pada materi sistem gerak dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengasah keterampilan generik 
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sains siswa dalam belajar. Oleh karena itu proses sains pada siswa tidak 

optimal, maka akan berdampak kepada perolehan nilai hasil belajar siswa. 

 
Efektivitas proses pembelajaran salah satunya dipengaruhi oleh model yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran.  Penggunaan model yang kurang 

tepat akan berdampak pada keterampilan generik sains oleh siswa.  Hal ini 

didukung dari hasil observasi, bahwa proses pembelajaran biologi di kelas XI 

SMAN 7 Bandar lampung  masih menggunakan model pembelajaran langsung 

dengan metode ceramah, diskusi informasi, dan praktikum.  Metode ceramah 

didominasi oleh guru, sehingga siswa kurang berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dan mengandalkan guru sebagai sumber informasi.  Diskusi 

informasi yang dilakukan bersifat teoritis, sehingga proses pembelajaran yang 

dilakukan kurang terstruktur.  

 
Keterampilan generik sains pada kelas XI IPA1 dan XI IPA2 yang muncul 

hanya membangun konsep dan hukum sebab akibat, sedangkan yang belum 

muncul yaitu inferensi logika dan pengamatan tak langsung.  Kenyataan 

tersebut diduga mempengaruhi nilai rata-rata dari siswa pada materi pokok 

sistem gerak pada manusia tahun pelajaran 2008/2009 yang baru mencapai 59, 

04, sehingga 60 % siswa yang mendapatkan nilai ≥ 65. Nilai rata-rata tersebut 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah 

yaitu 100% siswa telah mencapai nilai ≥ 65.  Dengan demikian siswa tersebut 

belum mencapai belajar tuntas. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 

dikembangkan model dan media yang tepat, sehingga hasil belajar siswa pada 

materi tersebut dapat ditingkatkan. 
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Mata pelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman belajar untuk 

memahami konsep dan proses sains secara langsung (Depdiknas, 2006:2). 

Dari kenyataan tersebut diatas, maka siswa perlu dibantu untuk 

mengembangkan keterampilan generik sains supaya mereka mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Pada materi pokok sistem gerak memiliki karakteristik yaitu proses dan 

mekanisme sistem gerak, untuk itu perlu dilakukan suatu inovasi pembelajaran 

menggunakan teknik pembelajaran serta animasi multimedia yang sesuai 

dengan karakteristik materi pokok sistem gerak pada manusia yang membahas 

tentang struktur organ, proses pada sistem gerak dan kelainan serta teknologi 

pada sistem gerak pada manusia.  Dalam materi ini terdapat banyak istilah 

dalam bahasa latin, struktur organ dan mekanisme kerja sistem yang rumit. 

Sehingga membutuhkan media visualisasi untuk melihat struktur dan proses 

yang terjadi.  

Animasi multimedia memiliki kelebihan : 1) memperbesar benda yang sangat 

kecil, 2) memperkecil benda yang sangat besar, 3) menyajikan benda atau 

peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat, 4) 

meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa (Ariasdi, 2008:3)  

Keberhasilan animasi multimedia akan lebih optimal jika di dukung dengan 

model pembelajaran yang sesuai, karena keduanya saling melengkapi sehingga 

penggunaan media pembelajaran yang dikombinasikan dengan pembelajaran 

teknik tari bambu dapat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 
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penyampaian pesan isi pembelajaran. Pembelajaran kooperatif terdiri dari 

beberapa teknik, salah satunya adalah teknik tari bambu. Pembelajaran 

kooperatif teknik tari bambu melibatkan peran aktif siswa. Prinsip 

pembelajaran aktif adalah dengan mengkondisikan siswa sebagai subjek 

belajar. Salah satu keunggulan dari pembelajaran teknik tari bambu adalah 

memiliki  struktur yang jelas dan siswa dapat berbagi informasi dengan 

pasangan yang berbeda dengan waktu yang singkat dan teratur. Keunggulan 

lainnya yaitu siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain dalam suasana 

gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi 

dan meningkatkan keterampilan komunikasi.  

 
Pembelajaran dengan teknik tari bambu ini  memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa melalui ucapan dan perbuatan serta pendengaran. Menurut Sausa 

(2001) dalam Muslich (2008:54) menyatakan bahwa pengalaman belajar 

seseorang 20% melalui apa yang didengar dan 90% melalui ucapan dan 

perbuatan sendiri (mengajari orang lain / menerapkan hasil belajar kognitif 

dengan segera). Dengan pengalaman belajar yang seperti ini pemahaman 

siswa tentang sesuatu yang terbangun ketika terjadi peristiwa belajar, akan 

lebih baik apabila ia berinteraksi dengan teman-temannya. Interaksi 

memungkinkan terjadinya perbaikan terhadap pemahaman siswa melalui 

diskusi, saling bertanya dan saling menjelaskan. Muslich (2008:54) 

mengatakan “Siapa yang menjelaskan, sesungguhnya ia belajar.” 

 
 Hal ini didukung oleh hasil penelitian Marzuki (2009: 42) pada siswa kelas 

VIII dalam mata pelajaran biologi pada materi pokok sistem peredaran darah, 
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dengan menggunakan animasi multimedia di SMP Al-Kausar TP 2008/2009.  

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan 

menggunakan  animasi multimedia lebih tinggi daripada hasil belajar siswa 

tanpa menggunakan animasi multimedia.  Daya serap siswa terhadap materi 

pelajaran menjadi lebih baik dan siswa termotivasi untuk belajar. 

 
Sedangkan Dewi (2009:42) di dalam skripsinya menyimpulkan bahwa 

persentase tiap jenis Keterampilan Generik Sains (KGS) siswa mengalami 

peningkatan dari pretes ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II  sebagai 

berikut:  KGS hukum sebab akibat, bahasa simbolik, dan membangun konsep 

dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan yaitu sebesar 13,75%, 

sedangkan KGS pengamatan langsung dan inferensia logika mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II  masing-masing sebesar 18,75% dan 

11,875%. 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai 

perbandingan kombinasi teknik tari bambu dan animasi multimedia di SMA 

Negeri 7 Bandar Lampung.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan kombinasi  teknik tari bambu dan animasi multimedia dengan 

teknik tari bambu tanpa animasi multimedia  terhadap keterampilan generik 

sains  pada siswa.  Pada  materi Pokok Sistem Gerak Pada Manusia pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 7 Bandar Lampung TP 20010/2011. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar  belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan keterampilan generik sains pada 

siswa dengan pembelajaran kombinasi teknik tari bambu dan animasi 

multimedia dengan teknik tari bambu tanpa animasi multimedia? 

2. Apakah keterampilan generik sains  pada siswa melalui pembelajaran 

kombinasi teknik tari bambu dengan animasi multimedia lebih tinggi dari 

pada teknik tari bambu tanpa animasi multimedia? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Perbedaan yang signifikan keterampilan generik sains pada siswa dengan 

pembelajaran kombinasi teknik tari bambu dan animasi multimedia 

dengan teknik tari bambu tanpa animasi multimedia. 

2. Keterampilan generik sains  pada siswa melalui pembelajaran kombinasi 

teknik tari bambu dengan animasi multimedia lebih tinggi dari pada teknik 

tari bambu tanpa 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. 
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2. Guru, yaitu mendapatkan wawasan tentang penggunaan kombinasi teknik 

Tari Bambu dengan animasi multimedia sebagai alternatif pembelajaran 

dalam usaha meningkatkan keterampilan generik sains siswa pada materi 

pokok sistem gerak pada manusia.  

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

peneliti sebagai calon guru untuk memilih model dan media pembelajaran 

yang tepat untuk meningkatkan generik sains 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. 

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 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.  

2. Animasi multimedia yang dimaksud adalah teks (grafis), gambar, animasi, 

audio, visual, dan video yang diintegrasikan dengan software macromedia 

flash 8, kemudian diproyeksikan ke layar dengan bantuan komputer atau 

laptop, sound sistem, dan LCD 

3. Pembelajaran teknik tari bambu merupakan teknik pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara satu kelompok siswa (6 orang) berdiri di satu 

jejeran berhadapan dengan kelompok yang lain untuk bertukar informasi, 

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



 

9

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. 

4. Materi pokok dalam penelitian adalah sistem gerak pada manusia yang 

terdapat dalam mata pelajaran biologi SMA kelas XI semester ganjil yang 

sesuai dengan KTSP. 

5. Keterampilan generik sains (sains skill) merupakan keseluruhan 

keterampilan ilmiah yang terarah, baik kognitif maupun psikomotor yang 

dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip, teori, dan untuk 

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya. Aspek-aspek generik 

sains sains meliputi: Pengamatan tak langsung, inferensi logika, hukum 

sebab akibat dan membangun konsep (Liliasari, Setiawan dan Widodo 

2007: 12) 

 
F. Kerangka Pikir 

 
Rendahnya keterampilan generik sains siswa pada umumnya diakibatkan oleh 

proses pembelajaran yang memungkinkan siswa hanya menerima informasi 

saja melalui pengulangan praktik (latihan) dan penguatan, tetapi siswa tidak 

belajar melalui persoalan atau tugas baru dengan pengetahuan yang mereka 

miliki (prior knowledge), mengolah informasi baru dan membangun 

pengertian sendiri sehingga keterampilan generik sains siswa rendah hanya 

sebesar 10% saja. Dengan kondisi yang demikian maka dibutuhkan model 

untuk mengatasinya, salah satu model pembelajaran yang menekankan pada 
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kegiatan siswa dalam proses pembelajaran adalah Pembelajaran kooperatif 

teknik tari bambu. 

 
Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa dalam 

keterempilan proses sains  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.  Materi 

sistem gerak ini memiliki karakteristik yaitu : proses dan mekanisme sistem 

gerak, dengan adanya animasi multimedia maka materi yang disajikan jelas 

dan nyata.  Sehingga  siswa dapat dengan mudah memahami materi tersebut. 

Penggunaan animasi multimedia dapat memberikan hasil yang optimal bila 

dikombinasikan dengan model pembelajaran yang tepat.  Pembelajaran 

kooperatif mempunyai titik tekan bahwa siswa akan lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Sehingga siswa diharapkan mampu menggali keterampilan 

generik sains yang dimiliki untuk menunjang keberhasilannya dalam proses 

pembelajaran. Dengan memadukan antara keterampilan generik sains dan 

peran aktif dalam proses pembelajaran dapat membuat daya ingat serta 

pemahaman siswa semakin kuat.  

Pembelajaran kooperatif teknik tari bambu menekankan pada aktivitas dan 

interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran serta keterampilan generik sains yang dimilikinya 
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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 pembelajaran kooperatif teknik tari bambu dengan animasi 

multimedia ini siswa dapat menguasai keterampilan generik sains pada 

pelajaran biologi secara optimal. 

 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah perbandingan kombinasi teknik tari bambu dan animasi 

multimedia dengan teknik tari bambu tanpa animasi multimedia, serta variabel 

terikatnya adalah keterampilan generik sains pada materi pokok sistem gerak 

pada manusia oleh siswa.  Paradigma penelitian yang digunakan adalah 

paradigma ganda dengan dua variabel (gambar 1). 

 

 
 
 
 

 
 
 
Keterangan :   X1 =  Teknik tari bambu dan Animasi multimedia. 

                X2  =  Teknik tari bambu tanpa Animasi multimedia. 
Y   =  Keterampilan generik sains pada materi pokok Sistem 

Gerak Pada Manusia oleh siswa. 
 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

 

 

X1 

X2 

Y 



 

12

G. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

 
 
1. H0 = Tidak ada perbedaan yang signifikan keterampilan generik sains 

pada siswa dengan pembelajaran kombinasi teknik tari bambu dan 

animasi multimedia dengan teknik tari bambu tanpa animasi 

multimedia.  

 
H1 = Ada perbedaan yang signifikan keterampilan generik sains pada 

siswa dengan pembelajaran kombinasi teknik tari bambu dan animasi 

multimedia dengan teknik tari bambu tanpa animasi multimedia. 

 
2. H0 = Keterampilan generik sains pada siswa melalui pembelajaran 

kombinasi teknik tari bambu dengan animasi multimedia lebih tinggi 

dari pada teknik tari bambu tanpa animasi multimedia.  

 
H1 = Keterampilan generik sains pada siswa melalui pembelajaran 

kombinasi teknik tari bambu dengan animasi multimedia lebih 

rendah dari pada teknik tari bambu tanpa animasi multimedia. 

 

 

 
 

 
 


