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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

gejala alam dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. IPA yang berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya sekedar penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-

konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

(Kemendikbud, 2013). De Boer (dalam Cheng, et al., 2013) menyatakan belajar 

IPA penting, karena belajar IPA merupakan cara ampuh untuk mengetahui dan 

berpikir fenomena alam. Biologi merupakan salah satu bidang studi pelajaran IPA 

yang mempelajari ilmu tentang makhluk hidup atau kajian saintifik tentang 

kehidupan (Campbell et al., 2008). Sebagai ilmu, biologi mengkaji berbagai 

persoalan yang berkaitan dengan berbagai fenomena kehidupan makhluk hidup 

pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan tingkat interaksinya dengan faktor 

lingkungannya pada dimensi ruang dan waktu.  

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberi 

peluang dunia pendidikan untuk mengakses berbagai informasi baik berbentuk 

teks gambar simulasi maupun suara (Candiasa, 2005). Guru dituntut mampu 

melakukan adaptasi agar terjadi proses interaksi pembelajaran guru siswa yang 

harmonis berbasis teknologi informasi. Dalam mewujudkan siswa yang mampu 

menguasai teknologi, guru harus lebih bisa menguasai teknologi terlebih dahulu. 

Guru dituntut untuk mampu menjadi fasilitator proses pembelajaran dengan 

teknologi informasi. Melalui TIK ini diharapkan pembelajaran lebih menarik dan 

inovatif, sehingga mendorong siswa dapat belajar secara optimal baik dalam 

belajar individual maupun dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Usaha 

untuk mencapai pembelajaran yang menarik dan inovatif yaitu salah satunya 

dengan memanfaatkan TIK yaitu dengan menggunakan media komputer yang bisa 

digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar termasuk pembelajaran 

biologi. 
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Penggunaan media komputer sebagai multimedia pembelajaran interaktif 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudahan dari penggunaan media 

komputer adalah dapat membantu peran guru dalam memberikan materi pelajaran. 

Dalam beberapa materi tertentu media komputer dapat membantu belajar menjadi 

lebih efektif. Media komputer dapat berperan besar dalam pembelajaran jika 

digunakan secara semestinya dan dapat membantu guru dalam memudahkan 

pembelajaran, bahkan dapat memotivasi dan mengakselerasi belajar siswa. 

Pemanfaatan teknologi komputer telah banyak memberikan kontribusi terhadap 

proses pembelajaran, salah satunya sebagai media pembelajaran. Media 

merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

menggunakan media materi pelajaran yang disampaikan akan menjadi lebih 

mudah dipahami siswa. Kemudian, dengan didukung interaktifitas tinggi dan 

kemampuan menggabungkan beberapa media maka media komputer dapat 

dimanfaatkan sebagai multimedia pembelajaran interaktif. 

Multimedia pembelajaran interaktif memiliki keunggulan dalam 

menyuguhkan tampilan berupa teks, gambar, video, suara dan simulasi yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, pembelajaran menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif dapat berlangsung secara individual dengan 

menumbuhkan kemandirian belajar, sehingga siswa akan mengalami proses yang 

jauh bermakna dibandingkan dengan pembelajaran konvensional (Rusman, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian Sugianto (2015) tentang pengembangan media 

pembelajaran biologi, menunjukkan bahwa media pembelajaran yang paling 

dibutuhkan siswa adalah media pembelajaran biologi berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi, salah satu yang dikembangkannya adalah multimedia 

pembelajaran interaktif. Teknologi baru dan inovatif seperti multimedia 

pembelajaran interaktif dapat membuat siswa terlibat dan lebih menarik bagi 

siswa dan membuat siswa termotivasi untuk berinteraksi dan bertahan dengan 

lingkungan belajar lebih lama dari pembelajaran yang biasa dilakukan disekolah, 

maka multimedia pembelajaran interaktif layak dipertimbangkan penggunaannya 

dalam pembelajaran.  
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Kehadiran multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran biologi 

sangat mendukung penyampaian proses penyampaian informasi dari guru ke 

siswa. Proses-proses biologi yang kompleks, abstrak dan diluar pengalaman 

sehari-hari yang sulit diterima dan dipahami dapat dengan mudah dijelaskan 

kepada siswa seperti pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Pentingnya 

multimedia pembelajaran interaktif sebagai media pembelajaran adalah memiliki 

kemampuan untuk memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks serta sulit 

dijelaskan dengan hanya gambar atau kata-kata saja (India, 2010). Dengan 

kemampuan ini maka multimedia pembelajaran interaktif dapat digunakan 

menjelaskan materi yang secara nyata tidak dapat terlihat oleh mata. 

Multimedia pembelajaran interaktif biasanya jarang melibatkan guru 

sebagai fasilitator sehingga peran guru bisa digantikan oleh multimedia tersebut 

karena multimedia sudah banyak penyajian materi yang bisa siswa pelajari sendiri 

tanpa adanya bantuan dari guru. Akan tetapi multimedia pembelajaran interaktif 

ini dibuat bukan untuk menggantikan peran guru biologi, tetapi untuk 

memperjelas pemahaman siswa mengenai konsep-konsep dan teori pada 

pembelajaran biologi sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Seperti yang dikatakan 

oleh Hamalik (2001) menyatakan bahwa guru merupakan key person dalam kelas, 

guru yang memimpin dan mengarahkan kegiatan belajar para siswa, guru juga 

bertindak sebagai pendamping belajar para siswanya dengan suasana belajar yang 

demokratis dan menyenangkan.  

Telah banyak dilakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif melalui multimedia pembelajaran interaktif, salah satunya yang telah 

dilakukan oleh Lestari et al., (2016) dan Kartikasari (2016) mengenai multimedia 

pembelajaran interaktif mengungkapkan bahwa dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran interaktif bisa meningkatkan hasil belajar kognitif dan siswa 

menjadi termotivasi untuk belajar, fokus pada informasi penting dan membuat 

siswa lebih mudah megingat materi pembelajaran. Dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif juga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan argumentasi karena dengan cara siswa membangun pengetahuannya 

sendiri siswa berpikir dan siswa diharuskan mengambil keputusan agar terbangun 
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pengetahuannya sehingga diperlukan argumentasi dalam mengambil keputusan 

tersebut.  

Keberhasilan pembelajaran biologi salah satunya dapat ditentukan oleh 

pencapaian hasil belajar siswa. Penguasaan konsep siswa merupakan salah satu 

tujuan dari pembelajaran di kelas yang mencakup tiga aspek yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotor (Yamin, 2009).  Salah satu ranah yang paling mendapatkan 

sorotan pada setiap hasil pembelajaran adalah ranah kognitif. Ranah kognitif 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual dan kemampuan dalam mengingat, 

berpikir, dan mengemukakan alasan (Nitko & Brookhart, 2007). Aspek kognitif 

dalam pendidikan merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh 

siswa. Siswa diharapkan dapat mengolah perolehan belajar dan menemukan 

bermacam-macam alternatif pemecahan masalah. Salah satu hasil belajar yang 

harus dicapai adalah anak mampu mengenal berbagai konsep sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Arikunto (2008) kemampuan kognitif menurut 

Bloom ada enam tingkatan yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, 

menganalis, mengevaluasi dan mencipta. 

Pembelajaran tidak hanya untuk membuat siswa pintar secara kognitif saja 

tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir, ciri siswa 

berfikir adalah siswa mampu berargumentasi. Kemampuan berargumentasi 

menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan karena dengan berargumentasi 

keterampilan berpikir kritis dapat berkembang (Marttunen et al., 2005). Osborne 

et al., (2001), mengungkapkan bahwa kemampuan berargumentasi dibutuhkan 

untuk menyikapi permasalahan terkait isu-isu ilmiah yang terjadi pada setiap 

aspek kehidupan masyarakat masa kini, yang menuntut setiap individu dan 

masyarakat untuk memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan, 

mempertimbangkan etika dan menilai sebuah klaim yang muncul baik melalui 

media masa maupun media lainnya berdasarkan bukti-bukti yang valid dan 

reliabel. Berdasarkan penelitian para ahli argumentasi dapat mengembangkan 

pengetahuan materi siswa yaitu seperti halnya hasil dari penelitian Zohar dan 

Nemet (2002), menjelaskan bahwa pembelajaran eksplisit mengenai argumentasi 

meningkatkan pengetahuan biologi siswa, dan sesuai hasil penelitian dari Venvile 
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& Dawson (2010a), yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa argumentasi 

dapat meningkatkan pengetahuan ke arah yang lebih baik secara signifikan pada 

kelompok argumentasi dibandingkan kelompok kontrol. 

Struktur dan fungsi tumbuhan merupakan bagian dari ilmu biologi yang 

disusun melalui konsep-konsep, dimana satu sama lain saling berhubungan dan 

melahirkan suatu pemahaman yang bermakna. Berdasarkan kajian konsep, pada 

materi strukur dan fungsi tumbuhan memuat konsep-konsep abstrak dan konsep 

konkrit. Kriteria konsep abstrak dan konsep konkrit menuntut cara pemahaman 

bagi siswa yang mempelajarinya, sehingga diperlukan pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristiknya. Implikasinya adalah suatu keharusan adanya 

pembelajaran yang bermakna tentang struktur dan fungsi tumbuhan yang dapat 

mengoptimalkan cara kerja kogntif siswa. Seperti yang dikemukakkan oleh 

Ausubel (1968, dalam Dahar, 2011) bahwa belajar bermakna merupakan suatu 

proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Dalam memahami konsep struktur dan fungsi 

tumbuhan, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan abstraksi dan visualisasi 

yang baik. Agar siswa dapat memiliki kemampuan tersebut maka diperlukan 

bantuan multimedia pembelajaran interaktif. Penggunaan multimedia 

pembelajaran interaktif diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keefektifan 

belajar yang berdampak positif pada pencapaian materi struktur dan fungsi 

tumbuhan dan bisa menguasai konsep dan kemampuan berargumentasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut serta dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus sebagai solusi terhadap 

permasalahan pembelajaran biologi, maka perlu adanya penelitian dengan judul 

“Penggunaan Multimedia Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif dan Argumentasi Siswa Kelas VIII pada Materi 

Struktur dan Fungsi Tumbuhan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dari latar belakang yang telah 

dikemukakan, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut ”Apakah 
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penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif dan argumentasi siswa pada materi struktur dan fungsi tumbuhan?” 

Agar penelitian lebih terarah, maka berdasarkan rumusan masalah di atas, 

disusunlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah 

melangsungkan pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran 

interaktif? 

2. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan kognitif antara siswa 

yang menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dengan siswa yang 

tidak menggunakan multimedia pembelajaran interaktif? 

3. Bagaimanakah kemampuan argumentasi siswa setelah melangsungkan 

pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran interaktif? 

4. Bagaimanakah hubungan kemampuan kognitif terhadap kemampuan 

argumentasi siswa setelah melangsungkan pembelajaran menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif? 

5. Bagaimanakah respon siswa terhadap penggunaan multimedia 

pembelajaran interaktif? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 

peningkatan kemampuan kognitif dan berargumentasi dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif 

Berdasarkan tujuan umum yang telah dipaparkan, secara khusus tujuan 

penelitian ini dijabarkan dalam beberapa poin diantaranya adalah: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa melalui penggunaan 

multimedia pembelajaran interaktif. 

2. Untuk mengungkapkan perbedaan peningkatan kemampuan kognitif siswa 

sebelum dan sesudah pembelajaran antara kelas yang menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif dan pembelajaran konvensional 

(menggunakan powerpoint). 
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3. Untuk meningkatkan kemampuan argumentasi siswa melalui penggunaan 

multimedia pembelajaran interaktif. 

4. Untuk menganalisis hubungan kemampuan kognitif terhadap kemampuan 

argumentasi siswa setelah melangsungkan pembelajaran menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif 

5. Untuk mendapatkan informasi ketertarikan respon siswa terhadap 

penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang akan peneliti lakukan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi untuk: 

i. Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu menerapkan media 

pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran biologi khususnya mempelajari 

Struktur dan Fungsi Tumbuhan. 

ii. Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. 

a. Guru, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi juga gambaran 

mengenai penggunaan multimedia pembelajaran interaktif terutama 

materi struktur dan fungsi tumbuhan. 

b. Siswa, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa akan materi 

yang disampaikan yaitu materi struktur dan fungsi tumbuhan dan juga 

diharapkan siswa tidak bosan dalam belajar biologi  

c. Peneliti, peneliti mampu mendeskripsikan penerapan suatu media 

pembelajaran dalam pembelajaran disuatu sekolah pada konsep struktur 

dan fungsi tumbuhan. 

1.5.  Batasan Masalah 

Ruang lingkup masalah pada penelitian ini dibatasi pada beberapa hal 

sebagai berikut: 
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1. Multimedia pembelajaran interaktif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah media pembelajaran yang dilengkapi dengan alat pengontrol dan 

dapat dioperasikan oleh pengguna yang didesain menggunakan 

pemograman komputer yang berbasis pada siswa (student centered). 

multimedia pembelajaran interaktif dibuat menggunakan software 

macromedia flash. 

2. Penggunaan multimedia pembelajaran interaktif hanya terbatas untuk 

mengukur kemampuan kognitif dan argumentasi siswa. 

3. Kemampuan kognitif pada penelitian ini adalah kemampuan kognitif 

yang diukur berdasarkan Taksonomi Bloom revisi (Anderson & 

Krathwohl, 2001) yang meliputi jenjang kognitif C1 (mengingat), C2 

(memahami), C3 (mengaplikasikan), C4 (menganalisis), C5 

(mengevaluasi) dan C6 (mencipta).  

4. Kemampuan argumentasi dalam penelitian ini meliputi aspek claim, 

data, pembenaran (warrant), dukungan (backing), dan kualifikasi 

(qualifier) dan sanggahan (rebuttal) (Inch et al., 2006). 

5. Materi struktur dan fungsi tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan 

pada organ tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi oleh struktur 

tumbuhan untuk kelas VIII SMP 

1.6. Hipotesis 

H0: Tidak terdapat perbedaan signifikan peningkatan kemampuan kognitif 

siswa pada kelas eksperimen dan kontrol dengan menggunakan media 

multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran struktur dan fungsi 

tumbuhan. 

Ha: Terdapat perbedaan signifikan peningkatan kemampuan kognitif siswa 

pada kelas eksperimen dan kontrol dengan menggunakan media multimedia 

pembelajaran interaktif dalam pembelajaran struktur dan fungsi tumbuhan. 

 

1.7. Struktur Organisasi Tesis 
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Tesis yang disusun oleh penulis terdiri dari lima bab yaitu terdiri dari bab I 

sampai bab V dan terakhir adalah daftar pustaka, berikut adalah penjelasan 

terperinci mengenai bab I hingga daftar pustaka: 

1. Bab I Pendahuluan 

Hal-hal yang dijelaskan pada bab I meliputi a) latar belakang penelitian b) 

rumusan masalah penelitian dan perntanyaan penelitian c) batasan masalah 

di dalam penelitian d) tujuan penelitian e) manfaat penelitian dan f) 

struktur organisasi tesi. Bab ini merupakan acuan bagi pembahasan hasil 

penelitian yang dipaparkan pada bab IV dan simpulan pada bab V. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi konsep-konsep serta teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Kajian pustaka tersebut berdasarkan variabel yang 

digunakan pada penelitian ini. Biasanya variabel tersebut tercantum pada 

judul penelitian. Kajian pustaka merupakan kumpulan hasil-hasil 

penelitian dari artikel dan buku yang sejalan maupun yang berbeda dengan 

penelitan ini. Kajian pustaka pada tesis menghimpun mengenai a) media 

pembelajaran: media berupa animasi b) kemampuan kognitif c) kemampun 

argumentasi dan d) struktur dan fungsi tumbuhan. Kajian pustaka 

digunakan untuk mendukung pembahasan hasil penelitian yang dijabarkan 

pada bab IV. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab III mengenai metode penelitian, peeliti menjelaskan mengenai a) 

desain penelitian b) partisipan c) populasi dan sampel d) instrumen 

penelitian e) prosedur penelitian f) analisis data. Bab ini memiliki peranan 

sebagai panduan dalam melakukan penelitian atau pada sat pengambilan 

data. Bab III tersusun sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan 

penelitian bab I. 

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan 

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai 

penelitian ini. Data diperoleh dari hasil pengambilan data dengan 

menggunakan metode yang telah dijelaskan pada bab III. Kemudian data 
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tersebut dibahas dengan didukung oleh teori yang telah terhimpun pada 

bab II. Pembahasan pada bab ini disusun berdasarkan pertanyaan 

penelitian yang telah dipaparkan pada bab I. 

5. Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Bab V berisi mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi hasil temuan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan penelitian dibuat 

berdasarkan pemaparan dari bab IV dan disesuaikan dengan pertanyaan 

penelitian pada bab I. implikasi dan rekomendasi disusun berdasarkan 

keterbatasan dan kekurangan yang muncul pada penelitian ini. 

6. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan susunan referensi yang tercantum pada seluruh 

bab yaitu dari bab I sampai bab IV. Daftar pustaka disusun sesuai dengan 

urutan alfabetik dari A sampai Z. 

 


