
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Animasi Multimedia

Pembelajaran dapat lebih menarik jika menggunakan media pembelajaran.

Menurut Arsyad (2000:4) media adalah komponen sumber belajar atau

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa

yang dapat merangsang siswa untuk belajar.  Briggs (1970 dalam Sadiman

2005:6) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat

menyampaikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.  Sementara

Gagne (1970 dalam Sadiman 2005:6) menyatakan bahwa media adalah

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang

untuk belajar. Sedangkan menurut Danim (1994:7), media pendidikan

merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru

atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik.

Alat bantu itu disebut media pendidikan sedangkan komunikasi adalah sistem

penyampaiannya.

Kita dapat menggunakan berbagai jenis media pembelajaran, seperti media

audio, media visual, dan media audiovisual.  Pemilihan media ini tentunya

harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan.  Salah satu media

yang dapat digunakan sehingga proses pembelajaran menjadi efektif yaitu

media audiovisual.  Media audiovisual adalah alat-
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dapat didengar dan alat- lihat.  Alat-alat

audiovisual gunanya untuk membuat cara berkomunikasi menjadi efektif

(Sulaeman, 1998:11).

Multimedia merupakan suatu istilah umum bagi suatu media yang

menggabungkan berbagai macam media.  Keragaman media ini meliputi teks,

audio, animasi, video, bahkan simulasi (Pramono,2000:1). Siswanto (2008:2)

menyatakan bahwa multimedia pembelajaran adalah media yang melibatkan

teks, gambar, film, suara, animasi untuk menyampaikan pesan (pengetahuan)

dalam proses pembelajaran.  Melalui multimedia pembelajaran maka konsep

yang abstrak dapat dihadirkan dalam bentuk konkrit. Sedangkan

pembelajaran multimedia adalah suatu kegiatan belajar mengajar di mana

dalam penyampaian bahan pelajaran yang disajikan kepada siswa, guru

menggunakan atau menerapkan berbagai perangkat media pembelajaran

(Fidiatno, 2007:8).

Suheri (2006:30) mengemukakan bahwa keunggulan dari sebuah multimedia

dalam pembelajaran, yaitu:

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti

kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain,

2. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke

sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain,

3. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung

cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu

mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain,
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4. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju,

dan lain-lain,

5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung

berapi, harimau, racun, dan lain-lain,

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.

Reiber (1994 dalam Rakim 2008:4) menyatakan bahwa salah satu bagian

penting pada multimedia adalah animasi. Menurut Ariasdi (2008:44) animasi

merupakan  rangkaian gambar yang membentuk sebuah gerakan animasi

dapat juga diartikan dengan menghidupkan gambar yang mati, menggerakkan

gambar yang diam dengan cara membuat metamorfosa dari bentuk semula ke

bentuk selanjutnya dalam durasi tertentu.  Animasi cocok untuk

ditangkap oleh realitas dalam citra visual.

Penggunaan media video dalam penyajian materi pelajaran memberikan

banyak keuntungan.  Dengan media ini kebutuhan berbagai program

pendidikan dapat dipenuhi dengan baik, berbagai sumber informasi yang

tidak mungkin diberikan melalui media lainnya dapat disajikan melalui film

video.

Berikut ini beberapa kelebihan dalam penggunaan animasi multimedia dalam

pendidikan adalah :

a. Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif.  Guru akan selalu

dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran.
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b. Sarana untuk memberikan pemahaman kepada siswa atas materi yang akan

diberikan.

c. Mampu menimbulkan rasa senang selama proses pembelajaran

berlangsung.  Hal ini akan menambah motivasi siswa selama proses

pembelajaran hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal.

d. Merupakan media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel.

e. Mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan

hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional

(Rakim, 2008 : 20).

Animasi multimedia sangat berkaitan erat dengan media elektronik lainnya.

Dalam penggunaannya, media elektronik ini memiliki beberapa keuntungan

dan juga kelemahan. Adapun keuntungan dan kelemahan media elektronik

ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Keuntungan

Keuntungan dari media elektronik ini pada umumnya adalah :

1) Dapat memberikan suasana yang lebih hidup

2) Penampilannya lebih menarik

3) Dapat memperlihatkan suatu proses tertentu dengan lebih nyata.

b. Kelemahan

Kelemahan pada media ini terutama terletak dalam segi teknis dan juga

biaya.  Penggunaan media ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana

tertentu seperti listrik serta peralatan/ bahan khusus yang tidak selamanya

mudah diperoleh di tempat-tempat tertentu.  Disamping itu, pengadaan
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maupun pemeliharannya cenderung menuntut biaya yang mahal (Ibrohim

R & Nana S,1996).

B. Model Pembelajaran Siklus Belajar

Siklus belajar merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada

siswa, yang terdiri atas rangkaian tahapan (fase)yang diorganisasikan

sedemikian rupa sehingga pelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi

yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif (Fajaroh

dan dasna, 2007). Model pembelajaran siklus belajar  ini merupakan model

pembelajaran yang mudah untuk digunakan oleh guru dan dapat memberikan

kesempatan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam belajar.

Dalam pelaksanaannya model siklus belajar terdiri dari tiga fase, yaitu sebagai

berikut :

1. Eksplorasi

Pada fase ini siswa diberikan kesempatan untuk melakukan penjelajahan

atau eksplorasi secara bebas yang akan memberi siswa pengalaman fisik

dan interaksi sosial dengan teman dan gurunya, hal ini dapat menimbulkan

pertanyaan mengenai suatu konsep tertentu yang tidak sesuai dengan

konsepsi awal mereka.

2. Pengenalan konsep

Pada fase ini guru menjelaskan konsep dan teori yang dapat membantu

siswa untuk menjawab permasalahan yang muncul pada fase eksplorasi

dan sekaligus menyusun gagasan mereka.

3. Penerapan konsep.
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Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk menggunakan konsep yang

telah dikuasai untuk memecahkan masalah dalam situasi yang berbeda

(Sutarno dkk, 2007).

Pada tahap eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk memanfaatkan panca

inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan melalui

kegiatan-kegiatan seperti praktikum, menganalisis artikel, mendiskusikan

fenomena alam, mengamati fenomena alam atau perilaku sosial, dan lain-lain.

Dari kegiatan ini diharapkan timbul ketidakseimbangan dalam struktur

mentalnya (cognitive disequilibrium) yang ditandai dengan munculnya

pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada berkembangnya daya nalar

tingkat tinggi (high level reasoning) yang diawali dengan kata-kata seperti

mengapa dan bagaimana (Dasna, 2005, Rahayu, 2005). Munculnya

pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus merupakan indikator kesiapan siswa

untuk menempuh fase berikutnya, yaitu fase pengenalan konsep. Pada fase ini

diharapkan terjadi proses menuju kesetimbangan antara konsep-konsep yang

telah dimiliki siswa dengan konsep-konsep yang baru dipelajari melalui

kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya nalar seperti menelaah sumber

pustaka dan berdiskusi. Pada tahap ini siswa mengenal istilah-istilah yang

berkaitan dengan konsep-konsep baru yang sedang dipelajari. Pada fase

terakhir, yakni penerapan konsep, siswa diajak menerapkan pemahaman

konsepnya melalui kegiatan-kegiatan seperti problem solving (menyelesaikan

problem-problem nyata yang berkaitan) atau melakukan percobaan lebih

lanjut. Penerapan konsep dapat meningkatkan pemahaman konsep dan

motivasi belajar, karena siswa mengetahui penerapan nyata dari konsep yang

mereka pelajari.
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Siklus belajar tiga fase saat ini telah dikembangkan menjadi lima dan enam

fase.  Pada siklus belajar lima fase ditambahkan tahap pengkondisian sebelum

tahap eksplorasi dan ditambahkan pula tahap evaluasi pada bagian akhir

siklus.  Tahap pengkondisian bertujuan mempersiapkan diri pelajar agar

terkondisi dalam menempuh fase berikutnya dengan jalan mengeksplorasi

pengetahuan awal dan ide-ide mereka serta untuk mengetahui kemungkinan

terjadinya miskonsepsi pada pelajaran sebelumnya.  Pada fase ini siswa diajak

membuat predisksi tentang fenomena yang akan dipelajari. Sedangkan pada

tahap evaluasi dilakukan evaluasi mengenai pemahaman serta penguasaan

konsep siswa. Pada siklus belajar enam fase ditambahkan tahap identifikasi

tujuan pembelajaran pada awal kegiatan.

Model pembelajaran siklus belajar memiliki beberapa kelebihan, yaitu sebagai

berikut :

1. Suasana kegiatan belajar mengajar menjadi lebih aktif karena keterlibatan

siswa dalam proses pembelajaran.

2. Siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran tersebut.

3. Siswa berlatih untuk mengemukakan konsepnya sesuai dengan bahasanya

sendiri.

4. Pemahaman siswa tentang konsep biologi dapat bertahan lebih lama

karena siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran (Fajaroh dan Dasna,

2007).

Melalui siklus belajar ini diharapkan siswa dapat mengaitkan konsep yang

satu dengan konsep yang lain, mampu menarik kesimpulan serta mampu

memecahkan persoalan yang diberikan.
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C. Keterampilan Berpikir Kritis

. Sedangkan berpikir adalah segala aktivitas

mental yang membantu merumuskan dan memecahkan masalah, membuat

keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami  atau sebuah pencarian

jawaban.  Menurut John (1994 dalam Elaine 2009:187) berpikir sebagai

sebuah proses aktif, teratur, dan penuh makna yang kita gunakan untuk

memahami dunia.

Berpikir kritis dapat diartikan sebagai sebuah proses sistematis yang

memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan

pendapat mereka sendiri, atau sebuah proses terorganisasi yang

memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang

mendasari pernyataan orang lain.  Adapun tujuan dari berfikir kritis ini adalah

untuk mencapai pemahaman yang mendalam, dalam mengungkapkan makna

dibalik suatu kejadian  (Elaine , 2009:185).

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial

untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek

kehidupan lainnya.  Hanya berpikir kritislah yang memungkinkan seseorang

menganalisis pemikiran sendiri untuk memastikan bahwa mereka telah

menentukan pilihan dan menarik kesimpulan yang cerdas.  Seseorang yang

tidak berpikir kritis tidak dapat memutuskan untuk diri mereka sendiri

mengenai apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipercaya, atau

bagaimana harus bertindak.
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Seorang pemikir kritis memeriksa sebuah dalil untuk melihat apakah dalil

tersebut didukung oleh kebenaran atau merupakan produk kesalahpahaman.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa berpikir kritis hanyalah dimiliki

oleh orang-orang yang berkategori jenius saja dan hanya ada di mata kuliah

filsafat di perguruan tinggi, sebaliknya berpikir kritis ini merupakan sesuatu

yang dapat dilakukan oleh semua orang yang seharusnya ditanamkan sejak

usia dini. Keterampilan berpikir dapat dilatih, dipelajari, dan didalami oleh

siapa saja tanpa kenal usia atau dapat dikembangkan oleh setiap orang, Hanya

dengan latihanlah yang dapat membuat keterampilan menjadi suatu kebiasaan.

Setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemikir kritis yang

andal (Gerardus, 2009 : 1).

Ennis (1985 : 55-56) mengemukakan ada 12 indikator  berpikir kritis

yang dikelompokannya dalam lima besar aktivitas sebagai berikut :

a. Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi: memfokuskan pertanyaan,

menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang

suatu penjelasan atau pernyataan.

b. Membangun ketrampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta

mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi.

c. Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau

mempertimbangkan hasil deduksi, meninduksi atau mempertimbangkan

hasil induksi, dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan.

d. Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi istilah-

istilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta mengidentifikasi

asumsi.
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e. Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan

berinteraksi dengan orang lain.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kegiatan atau perilaku yang

mengindikasikan bahwa perilaku tersebut merupakan kegiatan-kegiatan

dalam berpikir kritis. Angelo mengidentifikasi lima perilaku yang sistematis

dalam berpikir kritis. Perilaku tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Keterampilan menganalisis

Keterampilan menganalisis merupakan suatu keterampilan menguraikan

sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui

pengorganisasian struktur tersebut yang tujuan pokoknya adalah

memahami sebuah konsep global dengan cara menguraikannya ke dalam

bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. Pertanyaan analisis,

menghendaki agar pembaca mengindentifikasi langkah-langkah logis yang

digunakan dalam proses berpikir hingga sampai pada sudut kesimpulan.

Kata-kata operasional yang mengindikasikan keterampilan berpikir

analitis, diantaranya: menguraikan, membuat diagram, mengidentifikasi,

menggambarkan, menghubungkan, memerinci, dsb.

b. Keterampilan mensintesis

Keterampilan mensintesis adalah keterampilan menggabungkan bagian-

bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru. Pertanyaan

sintesis ini memberi kesempatan untuk berpikir bebas terkontrol

c. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada

beberapa pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk

memahami bacaan dengan kritis sehinga setelah kegiatan membaca selesai
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siswa mampu menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, sehingga

mampu mempola sebuah konsep. Tujuan keterampilan ini bertujuan agar

pembaca mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep ke dalam

permasalahan atau ruang lingkup baru

d. Keterampilan menyimpulkan

Keterampilan menyimpulkan merupakan sebuah proses berpikir yang

memberdayakan pengetahuannya sedemikian rupa untuk menghasilkan

sebuah pemikiran atau pengetahuan yang baru.

e. Keterampilan mengevaluasi atau menilai

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan

nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Keterampilan menilai

menghendaki pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang

diukur dengan menggunakan standar tertentu.


