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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bukan hanya kumpulan fakta-fakta dan 

konsep semata tetapi juga merupakan proses penemuan, oleh karena itu siswa 

diharapkan memiliki rasa keingintahuan yang besar untuk mencari tahu tentang 

alam secara sistematis. Biologi yang merupakan salah satu bidang Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) menyediakan berbagai pengalaman belajar sehingga 

siswa dapat memahami konsep dan proses sains. Keterampilan belajar yang dapat 

diperoleh siswa diantaranya keterampilan mengobservasi, mengajukan 

pertanyaan, mengomunikasikan data baik secara lisan maupun tulisan, 

mengumpulkan fakta-fakta yang relevan untuk menguji gagasan atau untuk 

memecahkan masalah (BSNP, 2006). 

Dalam Perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam bidang 

pendidikan, sudah sebaiknya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh guru untuk 

menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang variatif, berpusat pada siswa dan 

tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, selain 

memperhatikan aspek kognitif, guru juga sebaiknya dapat merangsang 

keterampilan berpikir siswa, guru harus memikirkan apa yang akan dilakukan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran bukan apa yang akan dilakukan guru dalam 

kegiatan pembelajarannya tersebut, sehingga siswa menjadi aktif dan mudah 

memahami pelajaran bukan sekadar kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada 

guru. Kegiatan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru hanya akan 
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mendorong siswa untuk menghafal suatu materi yang pada akhirnya sulit 

disimpan untuk memori jangka panjang (Nasution, 2010). Guru sebaiknya 

mendorong siswa untuk selalu aktif berpikir dengan menciptakan kondisi 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif berpendapat, memiliki solusi untuk 

pemecahan masalah sehingga dapat memberikan hasil belajar yang lebih 

mendalam, lebih mantap dan tidak mudah dilupakan (Nasution, 2010). 

Dalam kegiatan pembelajaran terjadi proses komunikasi atau penyampaian 

pesan/ informasi dari pemberi pesan ke penerima pesan, agar pesan dapat 

tersampaikan dengan jelas, maka dibutuhkan media (Rohani, 1997). Salah satu 

contohnya yaitu penggunaan multimedia interaktif dalam kegiatan belajar 

mengajar yang sangat bermanfaat dan mampu menciptakan kegiatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Manfaat lainnya diantaranya untuk memudahkan 

menyampaikan pesan pada siswa, merangsang minat, perhatian dan motivasi 

siswa dalam belajar. Dalam kegiatan pembelajaran hendaknya komunikasi atau 

interaksi antara guru dan siswa perlu ditingkatkan agar dapat merangsang 

kemampuan berpikir siswa yang diharapkan, multimedia yang digunakan dapat 

berupa gabungan teks, animasi, video, suara dan lain sebagainya sehingga 

memberikan stimulus audio dan visual yang akan meningkatkan daya ingat siswa. 

Media audiovisual (menggunakan stimulus lihat dan dengar) mempunyai potensi 

yang tinggi dalam penyampaian pesan, 70% lebih efektif, menarik minat dan 

perhatian siswa untuk menyampaikan informasi, hiburan dan pendidikan (Warsita, 

2008).  
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Pada hasil studi pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa merasa biologi merupakan mata pelajaran yang sulit karena didalamnya 

terdapat banyak hafalan dan istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, maka dari 

itu, peneliti menggunakan multimedia sebagai alat bantu dalam kegiatan 

pembelajaran karena banyak keuntungan lain dari penggunaan multimedia 

interaktif salah satunya yaitu siswa dapat dilayani kecepatan belajarnya (Warsita, 

2008). Siswa yang daya tangkapnya cepat dapat belajar secara optimal sedangkan 

siswa yang daya tangkapnya rata-rata dapat memahami konsep suatu materi 

secara berulang hingga siswa tersebut paham.  

Kelebihan lain dari multimedia interaktif diantaranya dapat menghemat 

waktu dalam kegiatan pembelajaran dan meringankan tugas guru dalam mengajar, 

namun perlu diketahui pula bahwa guru juga harus tetap memantau kegiatan siswa 

ketika belajar menggunakan multimedia interaktif tersebut. Konsep yang 

dianimasikan dalam multimedia interaktif dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif siswa karena memudahkan siswa untuk memahami konsep yang 

disajikan, sementara games mengenai pembelajaran dalam multimedia interaktif 

juga dapat merangsang keterampilan psikomotor siswa serta video atau suara yang 

memberikan pembelajaran sikap dalam multimedia interaktif juga dapat 

merangsang kemampuan afektif siswa.  

Penggunaan multimedia interaktif selain sebagai alat bantu dalam kegiatan 

pembelajaran, juga dapat memberikan perubahan pada diri siswa, hal ini tercermin 

pada penelitian mengenai pengaruh penggunaan multimedia interaktif untuk 

meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa kelas VIII pada konsep sistem 
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dalam kehidupan tumbuhan menggunakan multimedia interaktif didapatkan 

kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dalam 

kegiatan pembelajaran meningkatkan hasil belajar, motivasi dan sikap siswa 

(Agriani, 2011). 

Selain hasil belajar, kemampuan berpikir kreatif siswa juga harus 

diperhatikan oleh guru dan dikembangkan dalam pembelajaran sains yang bersifat 

ilmiah yang bukan hanya membicarakan soal produk tetapi juga suatu proses. 

Dalam mengatasi berbagai tuntutan, permasalahan dan perubahan-perubahan yang 

terjadi di masyarakat sekarang ini, siswa perlu dibekali kemampuan berpikir 

kreatif, karena orang yang kreatif selalu bersikap positif untuk memecahkan 

masalah. Mereka menganggap suatu masalah sebagai tantangan yang harus 

dihadapi untuk mendapatkan pengalaman baru dan merupakan suatu pengalaman 

belajar. Orang-orang kreatif menyenangi hal-hal yang baru, tidak lari dari masalah 

dan orang kreatif selalu aktif, percaya diri dan mampu mengendalikan diri. 

Pendidikan hendaknya tertuju pada pengembangan kreativitas siswa agar kelak 

dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan masyarakat maupun negara 

(Munandar, 2009).   

Terdapat aspek khusus berpikir kreatif adalah berpikir divergen yang 

memiliki karakteristik  flexibillity (keluwesan), elaboration (merinci), originallity 

(keaslian), fluency (kuantitas output/kelancaran) dan evaluation (keterampilan 

menilai). Multimedia interaktif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dengan memunculkan indikator-indikator berpikir kreatif tersebut pada 

multimedia interaktif, misalnya tayangan yang terdapat pada multimedia interaktif 
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dimana siswa diminta untuk menyimak materi yang disajikan dalam tayangan 

tersebut dan siswa ditugaskan untuk melengkapi bagan konsep mengenai 

tayangan tersebut atau mengajukan berbagai pertanyaan mengenai tayangan yang 

ditampilkan dalam multimedia merupakan salah satu contoh untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir lancar (fluency) siswa.   

Alasan pemilihan materi sistem pertahanan tubuh karena sebagian besar 

materi dalam  IPA Biologi  merupakan materi yang bersifat abstrak, sistem 

limfatik terjadi di dalam tubuh dan tidak dapat diamati mata secara langsung oleh 

karena itu multimedia interaktif dapat membantu menjelaskan pada siswa 

mengenai proses-proses abstrak yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Materi 

sistem pertahanan tubuh ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dengan melakukan pembelajaran melalui multimedia interaktif, disamping 

itu materi ini juga dianggap cukup sulit bagi siswa karena konsepnya yang 

abstrak. 

 Beranjak dari masalah tersebut, peneliti termotivasi untuk meneliti 

bagaimana pengaruh penggunaan multimedia interaktif terhadap hasil belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada konsep sistem pertahanan tubuh manusia. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

pengaruh penggunaan multimedia interaktif terhadap hasil belajar dan 
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kemampuan berpikir kreatif siswa pada konsep sistem pertahanan tubuh 

manusia?” 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dikembangkan menjadi 

pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada konsep sistem pertahanan tubuh 

manusia setelah menggunakan multimedia interaktif? 

2. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada konsep sistem 

pertahanan tubuh manusia setelah menggunakan multimedia interaktif? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa mengenai penggunaan multimedia 

interaktif yang digunakan dalam proses pembelajaran pada konsep sistem 

pertahanan tubuh manusia terhadap hasil belajar dan berpikir kreatif siswa?  

4. Bagaimanakah tanggapan guru mengenai pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia interaktif terhadap hasil belajar dan berpikir 

kreatif siswa? 

 

D. Batasan Masalah 

1. Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa. 

Berpikir kreatif siswa dapat dilihat dari pengisian soal berbentuk uraian 

berupa kasus dan dari hasil karya siswa berupa poster. Terdapat dua soal uraian 

yang memunculkan indikator fluency, yaitu dapat mengajukan banyak pertanyaan 

dan mempunyai banyak gagasan/ jawaban mengenai suatu masalah serta terdapat 

tiga soal uraian yang memunculkan indikator evaluation, yaitu memberikan suatu 
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pertimbangan berdasarkan sudut pandangnya sendiri, memiliki pendapat sendiri 

mengenai suatu hal, dan mampu merancang suatu rencana kerja dari gagasan yang 

tercetus. Untuk tugas poster dinilai dengan menggunakan kisi-kisi yang mengacu 

pada indikator originallity, yaitu konsep poster yang dibuat unik dan mampu 

membuat slogan baru/ unik. 

2. Konsep sistem pertahanan tubuh manusia yang menjadi bahan kajian dalam 

penelitian ini meliputi sistem limfatik, daya tahan tubuh dan kelainan klinik pada 

sistem pertahanan tubuh manusia yang dibatasi pada kompetensi dasar 

menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen 

dan bibit penyakit. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan 

multimedia interaktif terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa 

SMA kelas XI IPA pada konsep sistem pertahanan tubuh manusia. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif ini, 

diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa, siswa dapat 

melakukan banyak hal selain mendengarkan penjelasan guru misalnya menyimak 

tayangan atau mengikuti kuis yang terdapat dalam multimedia sehingga dapat 
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memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep sistem pertahanan tubuh 

dan memudahkan untuk memahami konsepnya. 

2.  Bagi Guru 

Dengan telah diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu 

rekomendasi bagi guru untuk mengajarkan sistem pertahanan tubuh atau materi 

biologi lain yang bersifat abstrak dengan menggunakan multimedia interaktif 

yang dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa.  

 

G. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a) Media pembelajaran dapat menarik perhatian, minat dan stimulus siswa 

untuk belajar, Gagne (Santyasa, 2007). 

b) Media audiovisual mempunyai potensi yang tinggi dalam penyampaian 

pesan, 70% lebih efektif, menarik minat dan perhatian siswa untuk 

menyampaikan informasi, hiburan dan pendidikan (Warsita, 2008). 

2. Hipotesis 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif antara siswa yang belajar menggunakan 

slide power point dan siswa yang belajar menggunakan flash. 


