
 

I.  PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan mengandung 

unsur pendidikan.  Proses pembelajaran terjadi karena adanya interaksi 

antara siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan, dan siswa dengan 

sesamanya serta siswa dengan berbagai sarana yang ada. Dari berbagai 

interaksi tersebut, diharapkan akan terjadi perubahan tingkah laku 

(pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang disebut hasil belajar. Dengan 

demikian proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan memperoleh 

hasil yang maksimal apabila dilakukan dengan model instruksional dan 

penyampaian (media informasi pendidikan) yang tepat.

Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung.  Biologi dikembangkan melalui kemampuan berpikir analisis, 

induktif dan deduktif untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

peristiwa alam sekitar, oleh karena itu, siswa perlu dibantu untuk 

mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar (Depdiknas, 2003:6).

Materi pokok sistem ekskresi termasuk kedalam struktur kurikulum 

pendidikan biologi SMA kelas XI.  Sistem Ekskresi seringkali melibatkan 
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mekanisme proses pembentukan urin yang rumit sehingga sulit dipahami. 

Oleh sebab itu diperlukan media untuk dapat mengatasi kesulitan tersebut, 

salah satunya adalah animasi multimedia. Setiap komponen animasi dapat 

merangsang satu atau lebih indra manusia misalnya mata dan telinga. Menurut 

Dale (dalam Latuheru, 1988:16) menyatakan bahwa pemerolehan hasil belajar 

melalui indra pandang berkisar 75%, melalui indra dengar sekitar 13%, dan 

melalui indra lainnya sekitar 12%.  

Animasi multimedia ini akan dapat digunakan dengan baik apabila 

disampaikan dengan model pembelajaran yang tepat, seperti model yang 

dapat melibatkan sebagian besar siswa secara aktif.  Salah satu model yang 

sesuai adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Division). Pembelajaran kooperatif mempunyai titik tekan 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit 

jika mereka saling berdiskusi dengan temannya.  STAD adalah tipe 

pembelajaran yang sederhana, dimana siswa bekerja dalam satu kelompok 

kecil (4 sampai 6 orang) yang heterogen untuk menyelesaikan tugas-tugas 

pembelajaran di kelas. 

Meskipun demikian dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya di 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung pembelajaran yang masih digunakan guru 

pada materi pokok sistem ekskresi adalah metode ceramah.  Selain itu, guru 

juga pernah melakukan diskusi informasi, namun diskusi tersebut kurang 

terstruktur.  Untuk mendukung proses pembelajaran, guru di SMA tersebut 

jarang sekali menggunakan fasilitas multimedia, sementara sekolah sudah 



3

memilikinya.  Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keterampilan guru 

dalam mengkombinasikan media dengan model yang sesuai dengan 

karakteristik materi pembelajaran. 

Akibat dari penggunaan metode dan media yang kurang optimal tersebut 

diduga berdampak terhadap penguasaan materi yang diperoleh siswa. Hal ini 

ditunjukkan dari rendahnya pencapaian penguasaan biologi khususnya pada 

materi pokok Sistem Ekskresi.  Berdasarkan hasil ujian blok materi pokok 

sistem ekskresi siswa kelas XI semester genap SMA Negeri 14 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2007/2008 diketahui bahwa rata-rata nilai ujian 

yang diperoleh siswa adalah 59,04 dan ketuntasan belajar siswa harus sebesar 

75% . Nilai rata-rata tersebut belum memenuhi Standar Ketuntasan Belajar 

Minimal (SKBM) yang telah ditetapkan pada sekolah ini, yaitu ≥ 65,00.

Rendahnya penguasaan materi biologi di atas perlu ditingkatkan.  Untuk 

mewujudkan peningkatan tersebut perlu adanya inovasi dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan, khususnya dalam hal model dan media yang 

digunakan.  Perlu dikembangkan model dan media pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik pelajaran biologi dan dapat mengakomodasi perbedaan 

indidvidu siswa, sebagaimana dijelaskan oleh Dimyati dan Mujiono 

(2006:66), bahwa untuk mengakomodasi perbedaan individu siswa, guru perlu 

menentukan model pembelajaran yang melayani semua siswa dan merancang 

berbagai media dalam menyajikan tujuan pembelajaran. Jika tujuan 

pembelajaran siswa tercapai maka akan diperoleh hasil belajar yang maksimal.
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Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, salah satu  penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh animasi multimedia dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap penguasaan Materi adalah 

penelitian Marzuki (2008:43) pada siswa kelas XI dalam mata pelajaran 

biologi, SMA Negeri 5 Bandar Lampung TP 2008/2009. Dari hasil penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa Penguasaan Materi Pokok Sistem Peredaran 

Darah oleh siswa pada penggunaan animasi multimedia dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi dibanding tanpa 

menggunakan animasi multimedia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah diadakan penelitian mengenai 

pengaruh pembelajaran biologi tipe STAD dengan menggunakan animasi 

multimedia terhadap penguasaan materi pokok sistem ekskresi pada siswa 

kelas XI IPA semester genap SMA negeri 14 Bandar Lampung. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Bagaimanakah pengaruh dari pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student  

Team Achievement Division) dengan animasi multimedia terhadap penguasaan 

materi pokok Sistem Ekskresi Manusia oleh siswa kelas XI IPA?

2.  Apakah penguasaan materi pokok Sistem Ekskresi Manusia oleh siswa kelas 

XI IPA dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan animasi 

multimedia lebih tinggi dibanding tanpa animasi multimedia?
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C. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1.  Pengaruh pembelajaran kooperatif tipe  STAD dengan menggunakan 

animasi multimedia terhadap penguasaan materi pokok sistem ekskresi oleh 

siswa kelas XI IPA.

 2. Penguasaan materi pokok sistem ekskresi oleh siswa kelas XI IPA dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan animasi multimedia 

dibanding tanpa animasi multimedia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi:

 1.  Peneliti              : Memberikan pengalaman mengajar sebagai calon guru 

dalam menerapkan penggunaan animasi multimedia dan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

biologi.            

 2.  Guru                  : Memberikan wawasan untuk menggunakan animasi 

multimedia dan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sebagai alternatif untuk diterapkan dalam pembelajaran 

biologi.

3.  Siswa               :  Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam 

mempelajari materi pokok sistem ekskresi.
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 4. Sekolah  : Animasi multimedia yang telah dibuat diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan mutu 

pembelajaran di sekolah yang bersangkutan.

 

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari salah penafsiran, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut:

1. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPA semester genap SMA Negeri 14 

Bandarlampung tahun pelajaran 2009/2010.

2.   Tipe STAD (Student Tiam Achievement Division), adalah tipe pembelajaran 

dimana siswa bekerja dalam satu kelompok (4 sampai 6 orang) yang 

heterogen untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran di kelas. Tipe 

STAD ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu presentasi kelas, kegiatan 

kelompok, evaluasi, pemberian skor individu dan penghargaan kelompok.

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 Ekskresi.

4.   Materi pokok pada penelitian ini adalah Sistem Ekskresi.

5.   Penguasaan materi dalam penelitian ini adalah penguasaan materi pokok 

sistem ekskresi
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F. Kerangka Pikir

Salah satu cabang Ilmu Pengetahuan Alam adalah Biologi. Biologi tidak 

hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau berbagai macam fakta yang 

dihafal tetapi lebih menekankan pada kegiatan atau proses aktif menggunakan 

pikiran dalam memahami gejala-gejala alam.  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.

Dalam kegiatan pembelajaran seringkali siswa dihadapkan pada materi-materi 

yang sulit diajarkan oleh guru dan dipahami oleh siswa salah satunya adalah 

sistem ekskresi.  Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

menggunakan animasi multimedia dalam pembelajaran. Seharusnya 

memberikan konsep yang jelas, realistis, dapat dilihat, didengar, dan diamati 

serta direfleksikan oleh siswa.

Keunggulan media diduga dapat memberikan hasil yang optimal bila 

dikombinasikan dengan pembelajaran yang sesuai salah satunya adalah 

pembelajaran koperatif tipe STAD.  Dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD siswa bekerja dan belajar dalam kelompok yang relatif heterogen. 

Maksud dari kelompok yang heterogen adalah anggota kelompok terdiri dari 

siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademik berbeda, jenis kelamin, 

dan suku yang beragam. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima 

perbedaan dan bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakangnya.
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Variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasi menjadi dua macam yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan animasi multimedia, sedangkan 

variabel terikatnya adalah penguasaan materi pokok Sistem Ekskresi oleh 

siswa.  

Materi Pokok Sistem Ekskresi membahas tentang struktur dan fungsi organ-

organ Ekskresi pada manusia, proses pembentukan urin, serta penyakit pada 

sistem ekskresi manusia, dan organ ekskresi pada  hewan.  Adapun 

kompetensi dasar pada Materi Pokok Sistem Ekskresi pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu, menjelaskan keterkaitan antara 

struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat  terjadi pada 

sistem ekskresi pada manusia dan hewan.  Dengan kompetensi dasar tersebut, 

siswa seharusnya diberi pengalaman langsung dalam proses pembelajarannya. 

Akan tetapi, pengalaman langsung sulit untuk diberikan kepada siswa 

khususnya dalam Materi Pokok Sistem Ekskresi karena dalam materi ini 

terdapat istilah-istilah latin yang sulit untuk diingat dan kajian tentang struktur 

organ serta mekanisme kerja sistem yang rumit sehingga sukar dipahami. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu proses pembelajaran yang efektif serta 

media yang dapat memfasilitasi siswa agar mampu memahami konsep-konsep 

pada Materi Pokok Sistem Ekskresi secara optimal.  Materi Pokok Sistem 

Ekskresi terdiri atas konsep-konsep yang sulit berupa mekanisme kerja sistem 

yang rumit.  Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram 

di bawah ini :
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Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

G.  Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1)  H1 = Ada pengaruh yang signifikan dari pembelajaran kooperatif tipe

                     STAD dengan menggunakan animasi multimedia terhadap

                      penguasaan materi pokok Sistem Ekskresi oleh siswa.

   H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pembelajaran kooperatif 

tipe  STAD dengan menggunakan animasi multimedia terhadap

                      penguasaan materi pokok Sistem Ekskresi oleh siswa.

       2)  H0 =  Penguasaan materi pokok Sistem Ekskresi oleh siswa dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunaan animasi 

multimedia sama dengan tanpa animasi multimedia

 H1 = Penguasaan materi pokok Sistem Ekskresi oleh siswa dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunaan animasi 

multimedia lebih tinggi daripada tanpa animasi multimedia.

X1

X2

Y

keterangan : 
X1 =  pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan animasi 

multimedia; 
X2 =  pembelajaran kooperatif tipe STAD; dan

  Y  =  penguasaan materi pokok Sistem Ekskresi
          oleh siswa.


