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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF
BERBASIS MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL)
MENGGUNAKAN INDIKATOR KEMAMPUAN BERPIKIR
KRITIS ENNIS PADA MATERI BIOLOGI
Oleh
Riri Anggraeni
Siswa merasa kesulitan untuk memahami materi biologi karena materi yang
banyak dan keterbatasan media. Guru merasa kesulitan menyampaikan materi biologi
karena banyaknya materi yang harus disampaikan terbatasi dengan alokasi waktu.
Proses pembelajaran sangat tidak efektif, jumlah LCD yang tidak mencukupi
sehingga media yang sudah dipersiapkan tidak dapat digunakan sebagaimana
mestinya. Tersedia laboratorium komputer dengan keadaan yang baik, namun
penggunaan laboratorium komputer terbatas pada pelajaran dasar komputer.
Keterampilan berpikir kritis peserta didik belum dikembangkan. Salah satu alternatif
media pembelajaran yang dapat digunakan adalah media pembelajaran interaktif
berbasis model Problem Based Learning (PBL) menggunakan indikator kemampuan
berpikir kritis Ennis pada materi Biologi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Prosedur
penelitian ini merupakan adaptasi model pengembangan yang dikembangkan oleh
Borg & Gall. Dari sepuluh tahapan peneliti menyederhanakan menjadi tujuh tahapan
sebagai berikut : (1) studi pendahuluan.(2) perencanaan penelitian.(3) pengembangan
produk.(4) validasi desain.(5) revisi validasi desain.(6) uji produk secara luas.(7)
revisi uji produk secara luas. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa : (1)
angket ahli materi.(2) angket ahli media.(3) angket ahli bahasa.(4) angket tanggapan
Guru Biologi.(5) angket respon peserta didik.(6) wawancara.(7) dokumentasi.
Hasil penelitian telah dikembangkan media pembelajaran interaktif berbasis
model Problem Based Learning (PBL) menggunakan indikator kemampuan berpikir
kritis Ennis pada materi Biologi adalah sangat layak dengan persentase 94,31% oleh
ahli materi, 93,00 % oleh ahli media, 76,25% oleh ahli bahasa. Sedangkan
kelayakannya diperoleh 97,50 % oleh guru dan 85,30% oleh peserta didik. Adapun
karakteristik dari media adalah (1) media interaktif mudah digunakan. (2) media
interaktif menggunakan model PBL. (3) media interaktif memiliki penyajian soal
evaluasi menggunakan indikator kemampusn berpikir kritis Ennis. (4) media
interaktif dapat membantu siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri.
Kata Kunci: Pembelajaran Biologi, Media Pembelajaran, Media Interaktif, Problem
Based Learning (PBL) dan Berpikir Kritis Ennis

ii

MOTTO

              
               
77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S AlQasas: 77).1

1

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung
2000,hlm.479
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada hakikatnya pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan situasi bagi
peserta didik agar dapat belajar atas dorongan sendiri untuk mengembangkan bakat,
pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal ke arah yang positif serta
merupakan proses untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya,
sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Hal tersebut sejalan
dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
masyarakat, bangsa, dan negara.1
Sesuai dengan kutipan di atas, bahwasannya dengan pendidikan peserta didik
dapat mengembangkan potensi dirinya. Potensi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat,
bangsa dan negara, sehingga pendidikan dapat membawa kemajuan secara
menyeluruh.
Berkaitan dengan pendidikan, Islam juga mengajarkan betapa pentingnya
pendidikan. Pendidikan dalam islam merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi
1

Kemenag, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional” (On-line), tersedia di: Http://Kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf (25
Desember 2015)
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umatnya. Perintah untuk menuntut ilmu bagi umat islam merupakan amanat Allah
melalui Al-Qur’an yang disampaikan oleh Rasullulloh. Dalam Al-Qur’an dijelaskan
bahwasannya tidak akan sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang
yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Zumar ayat 9 yang
berbunyi :
                 
        

Artinya:
(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang
beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada
(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S Az
Zumar : 9)
Berdasarkan ayat tersebut, orang yang memilki pengetahuan adalah orang
yang memilki ilmu. Orang-orang yang memilki ilmu tidak akan sama dengan orang
yang tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut dia akan mengetahui apa yang tidak
diketahui orang lain dan hanya orang-orang yang mempunyai pikiranlah yang dapat
menerima nasihat. Dijelaskan bahwa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan
memilki derajat yang tinggi dimata Allah. Hal ini sesuai firman Allah Q.S AlMujadalah ayat 11 yang berbunyi:
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Artinya:
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.( Q.S Al-Mujadalah : 11)

Berdasarkan ayat di atas, Allah memberikan keistimewaan kepada manusia
yang mempunyai iman dan ilmu yakni ditinggikan derajatnya. Orang yang memiliki
ilmu disertai iman akan senantiasa mengamalkan ilmunya untuk kebaikan orang lain
dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Berbeda dengan orang yang berilmu tetapi
tidak disertai iman, dia tidak akan memikirkan bagaiamana ilmu itu bisa bermanfaat
bagi orang lain.
Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II
Pasal 3 dirumuskan, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan
pendidikan nasional tersebut, tujuan pendidikan mencakup tiga ranah yakni afektif,
kognitif dan psikomotorik. Ranah afektif yakni pendidikan diharuskan dapat
membuat peserta didik beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, mandiri dan
demokratis. Ranah kognitif yakni pendidikan diharuskan dapat membuat peserta
didik memiliki pengetahuan dan cerdas atau cakap dalam segala bidang dan ranah
psikomotorik yakni pendidikan diharuskan dapat mengembangkan kreatifitas peserta

4

didik. Tujuan pendidikan

nasional ini merupakan rumusan mengenai kualitas

manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh
karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan
pendidikan karakter bangsa, termasuk dalam mata pelajaran biologi.
Sesuai dengan tujuan mata pelajaran biologi dalam kurikulum nasional
karakter bangsa yang diharapkan muncul melalui pembelajaran biologi, diantaranya
adalah kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan
konsep dan prinsip biologi. Kemampuan berpikir analitis termasuk didalamnya yaitu
kemampuan berpikir kritis.2 Kemampuan berpikir kritis sangatlah penting pada zaman
sekarang ini karena dengan berpikir kritis seseorang dapat menemukan dan
menentukan hal-hal baru dalam penyelesaian suatu masalah.
Tujuan pembelajaran biologi di atas dapat dicapai dengan proses
pembelajaran. Pembelajaran merupakan setiap kegiatan yang dirancang untuk
membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai baru. Jadi
pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang
diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan,
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada
peserta didik.

2

Pusat Kurikulum, Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA, (Jakarta:Pusat Kurikulum, Balitbang
Depdiknas, 2003)
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Proses pembelajaran tidak terlepas dari model pembelajaran, yang dapat
diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran.
Model pembelajaran yang diharapakan adalah yang mampu membuat peserta didik
aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Salah satunya adalah model
pembelajaran Problem Based Learning (PBL).
Problem Based Learning (PBL) menggunakan masalah dunia nyata sebagai
suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan ketrampilan
pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi
dari materi pelajaran.3 Pembelajaran berbasis masalah melatih peserta didik untuk
memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta
didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah sehingga
siswa memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah.4
Problem Based Learning (PBL) membantu peserta didik mengerjakan
permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka
sendiri, mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi,
mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Model pembelajaran ini mengacu
pada model pembelajran lain, seperti pembelajaran yang berdasarkan proyek,
pembelajaran berdasarkan pengalaman, belajar otentik dan pembelajaran bermakna.5

3

Rusman. Model model Pembelajaran. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2012, h 241
Ngalimun. Strategi dan Model Pembelajaran. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2014, h. 89.
5
Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi (Yogyakarta : Ar-Ruzz),
4

h. 215
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Selain model pembelajaran, proses pembelajaran juga tidak terlepas dari
aspek lain, seperti penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran meliputi
alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang
terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, videorecorder, film,
slide, foto, gambar grafik, televisi dan komputer sehingga dengan kata lain, media
dapat diartikan sebagai komponen sumber belajar yang mengandung materi
instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.6
Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan media pembelajaran haruslah
bervariasi, menarik perhatian, lebih menyenangkan, dapat memberikan pengalaman
belajar sehingga peserta didik dapat menangkap materi pelajaran dengan mudah.
Selain itu penggunaan media juga harus disesuaikan dengan materi pembelajaran
yang akan disampaikan, jangan sampai penggunaan media pembelajaran justru akan
membingungkan peserta didik sehingga tujuan dari pembelajaran tidak tercapai
dengan maksimal. Penggunaan media dalam pembelajaran biologi juga harus
bervariasi dan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Oleh sebab itu,
hendaknya guru dapat memilih media yang sesuai yang akan digunakan pada proses
pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan media
pembelajaran kedalam rencana pembelajaran.
Materi tentang sistem peredaran darah pada manusia bagi siswa SMA kelas
XI tersedia dalam buku sekolah, sedangkan Syaiful Sagala mengungkapkan bahwa
dalam merespon perkembangan IPTEK, sumber belajar yang hanya berasal dari guru
6

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 4
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dan buku teks tidaklah cukup, sehingga perlu cara baru untuk menyampaikan materi
ajar dalam sistem yang mandiri maupun terstruktur. Oleh karena itu, perlu suatu
pengembangan media pembelajaran yang lebih inovatf, efektif, fleksibel, dan efisien.
Perkembangan teknologi dan komunikasi sekarang ini, telah menghadirkan komputer
sebagai media pembelajaran. Siswa harus dapat menguasai komputer dengan bantuan
guru atau siapapun, sebab mendapat pelajaran dengan dukungan komputer atau tidak
siswa tetap akan menghadapi tantangan dalam hidupnya menjadi pengguna komputer.
Pernyataan ini menunjukkan pentingnya penguasaan komputer sebagai wujud
perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi khusunya komputer ini bisa
dimanfaatkan dalam pendidikan.
Perbedaan paling besar antara komputer dan media terstruktur lain adalah
komputer memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan siswa. Komputer
memerlukan instruksi untuk melakukan sesuatu tidak seperti film, atau rekaman yang
menyajikan materi secara sederhana. Hal ini yang menyebabkan pentingnya
menggunakan media komputer karena keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan
mempengaruhi motivasi siswa dan selain itu dengan komputer siswa belajar dengan
mandiri secara individual sehingga tidak terpengaruh oleh kebisingan atau pengalih
perhatian yang lain. Sekarang ini, telah hadir program pembelajaran interaktif
berbasis komputer yang memiliki nilai lebih dibanding bahan cetak biasa. Salah
satunya adalah multimedia interaktif.
Multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang agar
tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas
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kepada

penggunanya.

Pembelajaran

dengan

multimedia

interaktif

mampu

mengaktifkan siswa untuk belajar dengan motivasi yang tinggi karena ketertarikannya
pada sistem multimedia yang mampu menyuguhkan tampilan teks, gambar, video,
suara, dan animasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa siswa dapat bersemangat
belajar dengan multimedia interaktif karena tampilannya yang menarik dan
mendukung pembelajaran. Perpaduan teks, gambar, video, suara, dan animasi dapat
menjadi sumber belajar bagi siswa. Berdasarkan observasi dan wawancara yang
dilakukan oleh peneliti di kelas XI SMA YP Unila Bandar Lampung, pada tanggal 23
Januari 2017 ditemukan beberapa permasalahan.
Pertama, permasalahan dari pihak siswa. Siswa merasa kesulitan menerima
materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini berkaitan erat dengan media
pembelajaran yang terbatas pada buku teks yang penyajian materinya padat dan
tampilannya kurang menarik. Ketika guru meminta siswa untuk menyimak buku,
banyak siswa yang kurang perhatian terlihat dari reaksi ketika diminta untuk
menjawab pertanyaan, siswa tidak merespon. Dalam kelas juga terdapat banyak siswa
dengan beragam gaya belajar, minat, dan kemampuan menyerap materi yang tidak
semuanya dapat belajar dengan cara yang sama.
Kedua, permasalahan yang timbul dari sisi guru. Permasalahan guru dalam
pembelajaran biologi yaitu banyaknya materi yang harus dsampaikan terbatasi
dengan alokasi waktu. Materi yang sifatnya masih baru dipelajari seperti pengertian
darah, alat-alat peredaran darah, mekanisme peredaran darah dan gangguan peredaran
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darah memang tidak mudah untuk diajarkan karena banyaknya materi dan
keterbatasan alokasi waktu dan media pembelajaran.
Ketiga, permasalahan yang timbul dari sisi sarana dan pra-sarana. Penggunaan
media juga terkendala akibat masalah teknis, seperti penggunaan media power point
dalam proses pembelajaran juga sangat tidak efektif, jumlah LCD yang tidak
mencukupi sehingga media yang sudah dipersiapkan tidak dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Akibatnya guru menerangkan materi dengan menggunakan
media seadaanya. Di sekolah juga telah tersedia laboratorium komputer dengan
keadaan yang baik, namun kurang dimanfaatkan terintegrasi dengan pembelajaran.
Penggunaan laboratorium komputer terbatas pada pelajaran dasar komputer,
permainan edukasi, dan media audio-visual. Hal ini disebabkan kurangnya
pemanfaatan multimedia interaktif untuk kegiatan belajar mengajar.
Pada proses pembelajaran media yang digunakan guru tidak sesuai dengan
apa yang tertera dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan
RPP. Di dalam RPP yang dibuat oleh guru tersebut, tercantum media yang digunakan
berupa video pembelajaran sedangkan dalam proses pembelajaran guru hanya
menggunakan media berupa power point yang berisikan gambar dan teori-teori saja.
Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru masih ditemui
kelemahan, antara lain guru merasa media yang dipakai belum meningkatakan minat
peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya minat peserta didik dalam
membawa buku paket dan LKS.
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Selain itu juga, ketersedian buku di perpustakaan tidak sebanding dengan
jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik yang mengambil jurusan IPA disekolah
tersebut mencapai 240 siswa yang terbagi dalam enam kelas. Hal ini tidak sebanding
dengan jumlah buku yang ada di perpustakaan yaitu 140 buku biologi.7
Selain masalah tersebut, keterampilan berpikir kritis peserta didik sudah
dibelajarkan tetapi belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan guru belum
sepenuhnya mengetahui indikator-indikator yang diukur dalam menilai berpikir kritis
peserta didik. Selain itu, keterampilan berpikir kritis belum diterapkan dalam semua
materi pembelajaran biologi serta guru merasa kesulitan dalam menerapkan
keterampilan berpikir kritis baik dari segi pembealajarannnya maupun pada saat
penilaiannya.
Dalam proses pembelajaran diperlukan cara yang mendorong peserta didik
untuk memahami masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik
dalam menyusun rencana penyelesaian dan melibatkan peserta didik secara aktif
dalam menemukan sendiri penyelesaian masalah, serta mendorong pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu,
dengan berpikir kritis kita dapat menemukan dan menentukan hal-hal baru dalam
penyelesaian suatu masalah, hal ini sesuai dengan materi yang diangkat yaitu tentang
sistem peredaran darah pada manusia, materi ini merupakan materi yang menarik
bagi peserta didik karena terkait langsung dengan realita nyata yang mereka jumpai
dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini, peserta didik diajak untuk berpikir
7

Hasil wawancara dengan guru bidang studi ibu Emelda Marzuki, 23 Januari 2017
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kritis bagaimana cara darah beredar keseluruh tubuh dan organ yang berperan dalam
proses mekanisme peredaran darah.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengembangkan

media

pembelajaran interaktif berbasis Problem Based Learning (PBL) pada materi sistem
peredaran darah pada manusia dengan judul penelitian “Pengembangan media
pembelajaran

interaktif

berbasis

model

Problem

Based

Learning

(PBL)

menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis Ennis pada materi Biologi” Media
ini diharapkan dapat menjadi media belajar dan berdampak positif pada hasil maupun
prestasi belajar peserta didik.
A. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di
atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Siswa merasa kesulitan untuk memahami materi biologi karena materi yang
banyak dan keterbatasan media.
2. Guru merasa kesulitan menyampaikan materi biologi karena banyaknya materi
yang harus disampaikan terbatasi dengan alokasi waktu.
3. Proses pembelajaran sangat tidak efektif, jumlah LCD yang tidak mencukupi
sehingga media yang sudah dipersiapkan tidak dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
4. Tersedia laboratorium komputer dengan keadaan yang baik, namun penggunaan
laboratorium komputer terbatas pada pelajaran dasar komputer.
5. Keterampilan berpikir kritis peserta didik belum dikembangkan.
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B. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
peneliti perlu membatasi permasalahan agar penelitian ini dapat lebih fokus dan
terarah.
1. Penelitian difokuskan pada pengembangan media pembelajaran interaktif.
2. Pengembangan media pembelajaran interaktif

berbasis model pembelajaran

Poblem Based Learning (PBL) menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis
Ennis.
3. Materi yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sistem
peredaran darah pada manusia.
4. Model pembelajaran yang digunakan dalam dalam penelitian dan pengembangan
ini adalah Problem Based Learning (PBL).
C. Rumusan Masalah
Sebagai arahan dalam masalah yang akan diteliti maka dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana karakteristik media pembelajaran interaktif berbasis model Problem
Based Learning (PBL) menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis Ennis
pada materi biologi?
2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem
Based Learning (PBL) menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis Ennis
pada materi biologi?
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui karakteristik media pembelajaran interaktif berbasis model
Problem Based Learning (PBL) menggunakan indikator kemampuan berpikir
kritis Ennis pada materi biologi
2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis model
Problem Based Learning (PBL) menggunakan indikator kemampuan berpikir
kritis Ennis pada materi biologi
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:
a. Membantu peserta didik untuk lebih memahami materi sistem peredaran darah
pada manusia dengan media pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan
praktis.
b. Sebagai media pembelajaran, untuk memudahkan guru menjelaskan materi
pembelajaran biologi.
c. Untuk menjadikan media pembelajran interaktif berbasis PBL sebagai
masukan dalam menyusun program peningkatan kualitas sekolah dan kinerja
guru.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.Hakikat Pembelajaran Biologi
1. Pengertian Pembelajaran
Proses pembelajaran merupakan komponen yang penting dalam proses
pendidikan yang terjadi di sekolah. Pembelajaran memberikan peserta didik suatu
ilmu baru, ilmu baru ini bisa didapatkan dari pendidik atau guru atau bahkan dari
teman. Pembelajaran umumnya terjadi di kelas atau dapat terjadi di lingkungan
sekolah dan lingkungan masyarakat. Pembelajaran di sekolah terjadi karena adanya
interaksi antara guru dengan peserta didik yang ditunjang oleh komponen-komponen
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mendefinisikan bahwa :
“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar”.1 Pembelajaran merupakan suatu sistem,
artinya keseluruhan yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yang
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dengan keterkaitan antara satu dengan
yang lain dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2

1

Karwono,Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber
Belajar,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012),h.23.
2
D Sudjana S, Metode Dan Pembelajaran Partisipatif, (Bandung : Refika Aditama, 2010),h.8
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Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses terjadinya interaksi antara
peserta didik dan pendidik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang
berlangsung dalam suatu lokasi tertentu. Selain itu pembelajaran adalah perpaduan
antara kegiatan belajar. Belajar sendiri dapat diartikan suatu perubahan pada
individu, perubahan disini termasuk penguasaan pengetahuan, keterampilan sikap,
nilai/karakter, dan penggunaan pengetahuan dalam kehidupan sosial.3
Pembelajaran biologi merupakan proses belajar yang menyangkut hubungan
anatara mahluk hidup dengan lingkungannya. Pembelajaran biologi menekankan
agar siswa dapat memahami, menemukan dan menjelaskan konsep, prinsip-prinsip
dalam biologi. Hal ini sejalan dengan hakikat biologi yaitu biologi sebagai bagian
dari IPA yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam
secara sistematis, sehingga pembelajaran biologi bukan hanya untuk penguasaan
kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi
juga merupakan suatu proses penemuan.4
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran adalah proses peserta
didik mendapatkan ilmu pengetahuan yang terjadi secara sistematik antara peserta
didik dengan guru, teman, sumber belajar serta komponen-komponen yang
menunjang terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.
3

Slameto, Belajar dan Factor-Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta:Rineka Cipta,2013),h.33
Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA, (Jakarta: Pusat Kurikulum,Balitbang
Depdiknas,2003),h.6
4
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2. Hakikat Biologi
Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan
ilmu-ilmu yang lain. Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan nilai. Biologi juga merupakan wadah untuk membangun
warga negara yang memperhatikan lingkungan serta bertanggungjawab kepada
masyarakat, bangsa, dan negara disamping beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam
secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan
suatu proses penemuan.
Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk
mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Pendidikan Biologi menekankan
pada pemberian pengalaman secara langsung. Di samping itu kemungkinan untuk
mengembangkan teknologi relevan dari konsep konsep biologi yang dipelajari sangat
dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat merasakan
manfaat pembelajaran biologi tersebut bagi diri serta masyarakatnya.5
Belajar biologi juga berupaya mengenal proses kehidupan nyata di
lingkungan. Berupaya mengenali diri sendiri sebagai makhluk individu maupun
sosial. Sehingga dengan belajar biologi diharapkan dapat bermanfaat untuk

5

Ibid,h.7
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meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan.6 Arti biologi sendiri
merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang
terorganisir tentang alam sekitar.
3. Tujuan pembelajaran biologi
Adapun tujuan pembelajaran biologi yaitu:
a. Memahami konsep-konsep biologi dan saling keterkaitannya.
b. Mengembangkan keterampilan dasar Biologi untuk menumbuhkan nilai serta
sikap ilmiah.
c. Menerapkan konsep dan prinsip Biologi untuk menghasilkan karya teknologi
sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.
d. Mengembangkan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah yang berkaitan
dengan proses kehidupan dalam kejadian sehari-hari.
e. Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan.7
Sejalan dengan tujuan pembelajaran biologi tersebut, peneliti menerapkan
media pembelajaran interaktif berbasis Problem Based Learning (PBL) pada materi
sistem peredaran darah pada manusia, untuk meberdayakan kemampuan berpikir
kritis diharapkan peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaiatan dengan
sistem peredaran darah pada manusia.
B. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti
„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantara‟. Dalam bahasa arab media adalah perantara

6

Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung: FPMIPA UPI, 2003), H. 33
Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
Op Cit, H. 7
7
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atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.8 Media atau bahan juga
dapat di artikan sebagai perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi
pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan.9
Dalam konteks

pendidikan atau pembelajaran, Gagne dan

Briggs

mengungkapkan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik
digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri dari anatara
lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar
bingkai), foto, gambar grafik, televisi dan komputer sehingga dengan kata lain,
media dapat diartikan sebagai komponen sumber belajar yang mengandung materi
instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.10 Dari
pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau
software yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses belajar mengajar
agar interaksi komunikasi edukasi anatara guru dan siswa dapat berlangsung secara
tepat guna sehingga memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran.
2. Ciri-Ciri Media Pembelajaran
Rudy bretz mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok
yaitu suara, visual dan gerak.11 Dalam Al-qur‟an secara tersirat bahwa media berupa
media suara yang ditangkap oleh media penglihatan, seperti yang tercantum berikut:

8

Azhar arsyad, media pembelajaran, (Jakarta: rajawali pers, 2014) cetakan ke-17 h.3
Arief s sadiman Dkk, media pendidikan pengertian, pengembangan dan pemanfaatanya
(jakarta: rajawali pers,2011), cetakan ke-15 h.19
10
Azhar Arsyad,Op.Cit.h.4
11
Arief s sadiman Dkk,Op.Cit. h.20
9
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Artinya :
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui
sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu
bersyukur ( QS Surat An-Nahl (16) ayat :78).12
Gerlach dan Ely juga mengemukakan tiga ciri media yang merupakan
petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat di lakukan oleh
media yanga mungkin guru tidak mampu ( kurang efisien) melakukannya
1. Ciri fiksatif, menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan,
melestarikan, dan merenkontruksikan suatu peristiwa atau objek
2. Ciri manipulative, tranformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan
karena memiliki ciri
3. Ciri distributive, memungkinkan suatu objek atau kejadian di tranformasikan
melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada
sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama
mengenai kejadian itu.13
3. Fungsi dan Kegunaan Media dalam Pembelajaran
Menurut Hamalik dalam Azhar Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian
media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan
dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan
bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Penggunaan media

12

Kiai amin muchtar, Syamil qur’an hijaz Terjemahan dan ushul (Bandung: sigma examedia
arkanleema). h.275
13
Azhar arsyad, Op.Cit. h.15
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pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan
proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran.14
Selanjutnya Sudjana dan Rivai menjelaskan beberapa fungsi media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar peserta didik, yaitu:
1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar;
2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih
dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasi dan mencapai tujuan
pembelajaran;
3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal
melalui penuturan kata-akata oleh guru sehingga tidak bosan dan guru tidak
kehabisan tenaga palagi bila guru mengajar pada setiap jam pelajaran;
4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,
melakukan, mendemontrasikan, memerankan, dan lain-lain.15
4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Khususnya dalam proses belajar mengajar di kelas, guru harus mengenal
terlebih dahulu jenis dari media yang akan digunakan tersebut. Setiap media
memiliki fungsi masing-masing sesuai kebutuhan materi pada saat pembelajaran.
Adapun jenis-jenis media pembelajaran adalah sebagai berikut :
1. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara
saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam.
2. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan
saja, seperti film strip, foto, gambar atau lukisan, cetakan.
3. Media audio visual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan
unsur gambar.16
14
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Jenis-jenis media tersebut dalam penguanaannya tidak dilahat atau dinilai dari
segi kecanggihan medianya tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya
dalam membantu dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sebuah media
yang sederhana dinilai lebih berfungsi apabila digunakan sesuai dengan materi dan
tujuan pembelajaran.
5. Kriteria pemilihan media pembelajaran
Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai mengemukakan rumusan pemilihan
media dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :
1. Ketepatanya dengan tujuan pengajaran, artinya, media pengajaran dipilih atas
dasar tujuan-tujaun instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan
instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi, analisis,
sistesis, biasanya lebih mungkin menggunakan media pengajaran.
2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya
fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media
agar lebih mudah dipahami siswa.
3. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah
diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.
Media grafis umumnya mudah dibuat oleh guru tanpa biaya yang mahal,
disamping sederhana dan praktis penggunaanya.
4. Keteranpilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang diperlukan
syarat utama adalah guru dapat menggunakanya dalam proses pengajaran.
Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari
penggunaannya dalam interaksi bagi siswa selama pengajaran berlangsung.
5. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, memilh media untuk pendidikan dan
pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Menyajikan grafik yang
berisi data dan angka atau proporsi dalam bentuk gambar atau poster.
Demikian juga diagram yang menjelaskan alur hubungan suatu konsep atau
16

Pupuh Fathurrohman, Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman
Konsep Umum dan Konsep Islami (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), h.67-68
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prinsip hanya bias dilakukan bagi siswa yang telah memiliki kadar berfikir
yang tinggi. 17
C. Media Pembelajaran Interaktif
1. Pengertian Multimedia Interaktif
Multimedia interaktif (interactive multimedia) atau non linear multimedia
adalah multimedia yang dapat menangani interaktif user, dimana user dapat memilih
apa yang akan dikerjakan selanjutnya, bertanya dan mendapat jawaban yang akan
mempengaruhi komputer untuk mengerjakan fungsi selanjutnya. Artinya, multimedia
membutuhkan keterlibatan aktif dari penggunanya. Penggunalah yang menentukan
jalannya program sesuai bahasa pemrogramannya.18
Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat
pengontrol dan dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih
apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa
salah satu ciri multimedia interaktif adalah memiliki alat pengontrol. Alat pengontrol
ini memungkinkan pengguna untuk menentukan proses sesuai keinginannya.19
Multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang agar
tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas
dengan penggunanya. Pengertian ini merujuk pada kemampuan multimedia interaktif
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Sutopo, Multimedia Interaktif Dengan Flash(Yogyakarta:PT.Graha
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Daryanto, Media Pembelajaran, Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan
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untuk berkomunikasi dengan penggunanya. Tampilannya dirancang agar pengguna
dapat memperoleh informasi yang interaktif.20
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia menggunakan komputer
yang mengintegrasikan beberapa macam media dimana pengguna dapat belajar
secara interaktif karena dilengkapi dengan alat pengontrol yang berfungsi sebagai
penghubung dengan program agar pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki.
Dalam penelitian ini keinteraktifan media didapat dari adanya pilihan menu materi
yang dapat dipelajari sesuai keinginan siswa dan adanya umpan balik apabila siswa
selesai mengerjakan sesuatu.
2. Model- Model Multimedia Interaktif
Deni Darmawan menyatakan bahwa ada empat model multimedia interaktif,
yaitu model drills, model tutorial, model simulasi, dan model games.21
a. Model Drills
Model ini pada dasarnya memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret
dengan penyediaan soal-soal yang bertujuan untuk menguji penampilan siswa
melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Tahapan materi model
drills yaitu sebagai berikut:
1. Program menyajian masalah dalam bentuk soal.
2. Siswa mengerjakan soal-soal latihan.

20
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3. Program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, dan memberikan umpan
balik.
4. Apabila hasil latihan siswa sudah memenuhi kriteria, maka akan program
berlanjut ke materi selanjutnya, namun jika belum akan ada fasilitas remidi
yang dapat diberikan secara parsial maupun keseluruhan.22
b. Model Tutorial
Model ini memberikan pengalaman belajar dengan cara memberikan materi
atau informasi terlebih dahulu, kemudian siswa diberikan pertanyaan yang
berhubungan dengan materi yang telah disajikan. Penyajian materi dapat dilakukan
secara bertahap membentuk siklus. Tahapan pembelajaran dengan model tutorial
yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction (pengenalan),
Presentation of information (penyajian informasi atau materi),
Questions of respons (pertanyaan dan respon),
Judging of responses (penilaian respon),
Providing feedback about responses (pemberian balikan respon),
Remediation (pengulangan),
Sequencing lesson segmen (segmen pengaturan pelajaran).23
Model tutorial adalah salah satu jenis model pembelajaran yang memuat

penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan dan branching yang
sesuai. Disebut branching karena terdapat berbagai cara untuk berpindah atau
bergerak melalui pembelajaran berdasarkan jawaban atau respon mahasiswa terhadap
bahan-bahan, soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan.

22
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Model tutorial yang didesain secara baik dapat memberikan berbagai
keuntungan bagi siswa dan guru. Dalam berinteraksi dengan siswa, model tutorial
komputer tidak sefleksibel guru berhadapan dengan siswa, karena komputer
memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia. Namun model tutorial
komputer menawarkan keuntungan yang melebihi kemampuan seorang guru dalam
upayanya berinteraksi dengan banyak siswa sekaligus dalam waktu yang sama secara
individual. Dalam interaksi tutorial ini informasi dan pengetahuan yang disajikan
sangat komunikatif, seakan-akan ada tutor yang mendampingi siswa dan
memberikan arahan secara langsung kepada siswa.
Jenis ini melibatkan presentasi informasi. Tutorial secara khusus terdiri dari
diskusi mengenai konsep atau prosedur dengan pertanyaan bagian demi bagian atau
kuis pada akhir presentasi. Instruksi tutorial biasanya disajikan dalam istilah
“”Frames” yang berhubungan dengan sekumpulan tampilan. Bergantung kepada
kemampuan perangkat keras, tampilan layar memikat, teks, citra warna atau suara.
Model tutorial bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi
tertentu, komputer menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan dan memberikan
umpan balik sesuai dengan jawaban siswa.
c. Model Simulasi
Model ini bertujuan memberikan memberikan pengalaman belajar yang lebih
konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana
yang sebenarnya. Program simulasi akan mendesain bentuk-bentuk animasi yang
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detail. Ada empat kategori dalam model simulasi yaitu fisik, situasi, prosedur, dan
proses. Tahapan materi dalam model simulasi yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pengenalan,
Penyajian informasi (simulasi 1, simulasi 2, dan seterusnya),
Pertanyaan dan respon jawaban,
Penilaian respon,
Pemberian feedback (umpan balik) tentang respon,
Pembetulan,
Segmen pengaturan pengajaran,
Penutup.24

d. Model Games
Model ini mendesain pembelajaran menyenangkan melalui simulasi-simulasi
tertentu yang dibutuhkan agar peserta didik mampu menerapkan semua pengalaman
belajarnya dalam menyelesaikan masalah yang dprogramkan. Model games
bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk fakta, prinsip, proses, struktur,
sistem yang dinamis, kemampuan memecahkan masalah, pengambilan keputusan,
kemampuan kerja sama, kemampuan sosial, dan kemampuan insidental seperti
kompetisi yang harus dialami, bagaimana kerja sama, dan aturan-aturan yang harus
ditaati dalam membina disiplin siswa. Tahapan materi dalam model games yaitu
sebagai berikut:
1. Introduction (pendahuluan), terdiri atas judul, tujuan, aturan, petunjuk,
pilihan permainan.
2. Body of Instructional Games (bentuk instruksional permainan), terdiri atas
skenario, tingkatan permainan, pelaku permainan, aturan permainan,
24
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tantangan dalam mencapai tujuan, rasa ingin tahu, kompetisi positif,
hubungan bermakna antara permainan dan pembelajaran, kemampuan
melawan tantangan, menang atau kalah, pilihan permainan, alur yang harus
dilakukan, pergantian tipe kegiatan, dan interaksi dalam bermain.
3. Closing (penutup) berisi pemberitahuan pemenang, pemberian reward,
informasi terutama feedback untuk pemain dalam meningkatkan penampilan
individual, penutup.25
Terdapat berbagai model multimedia interaktif yang dapat dipilih sesuai
kebutuhan. Peneliti memilih untuk mengembangkan model tutorial sebagai
multimedia interaktif dalam penelitian ini karena model tutorial dapat menyajikan
materi sistem peredaran darah dengan tampilan menarik serta dapat memberikan
latihan soal sebagai sarana untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa.
Melaui multimedia interaktif model tutorial siswa juga daiharapkan dapat belajar
secara mandiri dengan bantuan komputer, sehingga siswa dapat mengeksplorasi
materi sesuai keinginannya.
3. Kelebihan dan Kekurangan Multimedia Interaktif
Yuhdi Munadi memaparkan ada lima kelebihan multimedia interaktif, yaitu
sebagai berikut:26
a. Interaktif, sehingga dapat dipakai siswa secara individual, siswa diajak untuk
terlibat secara auditif, visual, dan kinetik sehingga dimungkinkan
informasinya mudah dimengerti.
b. Memberikan iklim afeksi secara individual artinya dapat mengakomodasi
siswa yang lamban dalam menerima pelajaran karena dijalankan secara
mandiri, tidak pernah lupa dan bosan serta sangat sabar dalam menjalankan
instruksi seperi yang diinginkan.
25
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c. Meningkatkan motivasi belajar karena dapat mengakomodasi kebutuhan
siswa.
d. Memberikan umpan balik yang segera terhadap hasil belajar siswa.
e. Kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada pada pengguna karena
diprogram untuk pembelajaran mandiri.
Sedangkan keterbatasan multimedia interaktif meliputi:
a. Hak cipta program yang menyebabkan program multimedia interaktif tidak
seluruhnya bisa diakses secara bebas.
b. Ekspektasi yang tinggi dari guru bahwa pembelajaran dengan komputer dapat
menigkatkan prestasi belajar, sementara hal ini tidak dapat terjadi begitu saja.
c. Tingkat kompleksitas program yang tinggi bisa menjadi hambatan bagi
pengguna.
d. Kurang tersrukturnya informasi yang diperoleh.
Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa multimedia interaktif
memiliki kelebihan dan keterbatasan. Meskipun demikian, keterbatasan yang
diungkapkan di atas peneliti atasi dengan mengembangkan multimedia interaktif
yang dapat diakses melalui sekolah, tetap mendampingi selama pembelajaran
berlangsung dan merancang program dengan sederhana dan mampu digunakan oleh
siswa, dan menyajikan materi secara terstruktur dibantu oleh ahli materi dan ahli
media.
4.Komponen dan Karakteristik Multimedia Interaktif
a. Teks
Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis
multimedia. Teks terbentuk dari huruf-huruf yang membentuk kata berisi suatu pesan
tertentu.
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b. Image
Image atau grafik secara umum berarti still image seperti foto dan gambar
yang yang sangat baik untuk menyampaikan informasi karena manusia sangat
berorientasi pada visual.
c. Animasi
Animasi berarti gerakan image atau video. Konsep dari animasi adalah
menggambarkan sulitnya menyajikan informasi dengan satu gambar, sekumpulan
gambar atau teks saja. Dengan animasi objek dapat bergerak melintasi background
untuk menciptakan suatu efek yang diinginkan untuk menyampaikan informasi.
d. Audio
Audio digunakan untuk memperjelas suatu informasi dari video atau gambar.
Karakteristik suatu gambar dapat dijelaskan misalnya melaui musik atau efek suara.
e. Full-motion dan live video
Full-motion berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip,
sedangkan live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera.
f. Interactive link
Interactive link merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk
menyampaikan perintah tertentu kepada program. Interactive link diperlukan untuk
menggabungkan elemen multimedia sehingga menjadi suatu informasi yang terpadu.
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Selanjutnya, Deni Darmawan mengungkapkan karakteristik pembelajaran
multimedia adalah sebagai berikut:27
a. Berisi konten materi yang representatif dalam bentuk visual, audio, dan
audiovisual.
b. Beragam media komunikasi dalam penggunaannya.
c. Mempunyai kekuatan bahasa warna dan bahasa resolusi objek.
d. Jenis-jenis pembelajaran yang bervariasi.
e. Respon pembelajaran dan penguatan bervariasi.
f. Mengembangkan prinsip Self evaluation dalam mengukur proses dan hasil
belajarnya.
g. Dapat digunakan secara klasikal atau individual.
h. Dapat digunakan secara online maupun offline.
Melihat komponen dan karakteristik multimedia interaktif dapat disimpulkan
bahwa multimedia interaktif sebagai media pembelajaran tidak hanya sekedar
menggabungkan

komponen-komponen

media

pembelajaran,

namun

juga

menjadikannya sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Terdapat fitur-fitur
yang perlu diolah agar menjadikannya padu dan memiliki fungsi sebagai media
pembelajaran bagi siswa. Komponen dan karakteristik tesebut menjadi salah satu
dasar dalam membuat instrumen penelitian.
D. Problem Based Learning (PBL)
1. Pengertian Problem Based Learning
Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu penedekatan pembelajaran
yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik
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untuk belajar tentang berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah serta untuk
memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaranˮ.28
Model pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan
mondorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan masalah atau persoalan
dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Prinsip dasar metode adalah perlunya
aktivitas dalam mempelajari sesuatu. Metode pemecahan masalah adalah merupakan
metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik menghadapi
berbagai masalah.29
Pembelajaran Problem Based Learning merupakan suatu pendekatan
pembelajaran yang mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang otentik
dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan
inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian
dan percaya diri. Model pembelajaran ini mengacu pada model pembelajran lain,
seperti

pembelajaran

yang

berdasarkan

proyek,

pembelajaran

berdasarkan

pengalaman, belajar otentik dan pembelajaran bermakna”.30
Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
Problem based learning adalah kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta
didik menghadapi berbagai masalah, dengan mondorong peserta didik untuk mencari
dan memecahkan masalah yang digunakan untuk mengembangkan ketrampilan
28
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berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis atau persoalan dalam rangka pencapaian
tujuan pengajaran.
2. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan Masalah ( Problem Based Learning )
Pembelajaran melalui model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu
rangkaian pendekatan kegiatan belajar yang diharapkan dapat memperdayakan
peserta didik untuk menjadi seorang individu yang mandiri dan mampu mengahadapi
setiap permasalahan dalam hidupnya dikemudian hari. Dalam pelaksanaan
pembelajaran, peserta didik dituntut terlibat aktif dalam mengikuti proses
pembelajaran melalui diskusi kelompok.31
Penerapan Problem Based Learning dalam sekolah membentuk peserta didik
menjadi berkembang secara utuh baik pada aspek kognitif, afektif dan
psikomotorik.32 Pembelajaran berbasis masalah melatih peserta didik untuk
memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta
didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah sehingga
siswa memiliki ketrampilan untuk memecahkan masalah.33
Manfaat model pembelajaran berbasis masalah banyak dikemukakan oleh
banyak ahli. Berangkat dari teori-teori ahli tersebut dapat dibuat kesimpulan yaitu
manfaat model pembelajaran PBL dapat membentuk peserta didik yang terampil
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memecahkan masalah dan aktif dalam mencari ilmu pengetahuan baru dengan
kemampuan sendiri sehingga aspek afektif dapat berkembang secara utuh.
3. Ciri-ciri strategi Problem Based Learning ( PBL )
Menurut Baron dan Oon Seng Ten model Problem Based Learnig memiliki
karakteristik sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menggunakan permasalahan dalam dunia nyata.
Pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah.
Tujuan pembelajaran ditentukan oleh peserta didik.
Guru berperan sebagai fasilitator.
Penyelidikan autentik.
Menghasilkan produk atau karya yang kemudian dipresentasikan.
Kerja sama34
Prinsip dasar dalam model ini adalah perlunya aktivitas dalam mempelajari

sesuatu.

Metode pemecahan masalah

merupakan metode

dalam

kegiatan

pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik mengahadapi berbagai masalah,
baik masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau
secara bersama-sama.35
Model pembelajaran Problem Based Learning pada dasarnya menekankan
pada aktivitas peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Peneliti
menyimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning memiliki ciri
menggunakan permasalahan dalam dunia nyata, pembelajaran dipusatkan pada
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35

34

penyelesaian masalah, tujuan pembelajaran ditentukan oleh peserta didik, guru
berperan sebagai fasilitator, penyelidikan autentik. Menghasilkan produk atau karya
yang kemudian dipresentasikan, kerja sama.36
4. Tahap Pembelajaran
Disamping memiliki karakteristik seperti disebutkan diatas, model belajar
berbasis masalah juga harus dilakukan dengan tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap
model belajar berbasis masalah adalah sebagai berikut :
a. Menemukan masalah
b. Mendefinisikan masalah
c. Mengumpulkan data
d. Melakukan penyelidikan
e. Menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan
f. Menyimpulkan alternatif pemecahan masalah secara kolaboratif
g. Melakukan pengujian hasil (solusi) pemecahan masalah37
E. Keterampilan Berpikir Kritis
1. Pengertian Berpikir Kritis
Menurut Robert Ennis kemampuan berpikir kritis adalah pemikiran yang
masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk berfokus memutuskan apa yang harus
dipercaya dan dilakukan.38
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Made Wena,Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer(Jakarta: PT Bumi Aksara),h.92
38
Alec Fisher,Berfikir Kritis Sebuah Pengantar,(Jakarta:Erlangga,2009),h.1
37
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Liliasari mengemukakan berfikir kritis untuk mengnalisis argument dan
memunculkan wawasan terhadap

tiap-tiap

makna dan

interpretasi,

untuk

mengembangkan pola penalaran yang kohesip dan logis memahami asumsi dan bisa
yang mendasari tiap-tiap posisi, akhirnya dapat memberikan model presentasi yang
dapat dipercaya, ringkas, dan meyakinkan.39
Edward Glaser, seorang penulis Watson-glaser Critical Tingking Apprasial
(uji kemampuan berfikir kritis yang paling banyak digunakan diseluruh dunia).
Glaser mendefinisikan berfikir kritis sebagai: (1) suatu sikap mau berfikir secara
mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan
pengalaman seseorang; (2) pengetahuan tentang metode-metode pemerikasaan
penalaran yang logis; dan (3) semacam suatu keterampilan untuk menerapkan
motode-metode tersebut. Berfikir kritis menuntuk upaya keras untuk memeriksa
setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan buku pendukungnya dan
kesimpulan-kesimpulan lanjutkan yang diakibatkannya.40
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas penulis memahami bahwa
kemampuan berpikir kritis adalah proses pemecahan masalah yang terdiri dari
kegiatan menganalisis ide, atau gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya
secara tujuan, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan menghubungakan kearah

39

Muh Tanwil,Liliasari,Berpikir Kompleks Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran
IPA,(Makasar:Universitas Negeri Makasar,2013),h.15
40
Alec Fisher,Op.Cit,h.4
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yang lebih sempurna sehingga menghasilkan kesimpulan dan gagasan yang dapat
memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik.
2. Indikator Berpikir Kritis
Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, oleh karena itu
diperlukan suatu indikator untuk menilai tingkat berpikir kritis seseorang.
Menurut Bayer kemampuan berpikir kritis memiliki 12 indikator, yaitu sebagai
berikut :
a. Mengenal inti permasalahan
b. Membandingkan persamaan dan perbedaan
c. Menemukan informasi yang relevan
d. Merumuskan permasalahan yang tepat
e. Membedakan antara bukti, opini, dan pendapat yang beralasan
f. Mengoreksi ketepatan argumen
g. Mengetahui asumsi yang tidak ditetapkan
h. Mengetahui adanya kiasan atau tiruan
i. Mengakui bias, faktor, emosional, propaganda, dan arti kata yang kurang tepat
j. Mengakui perbedaan orientasi dan pandangan
k. Mengakui kecukupan data
l. Meramalkan konsekuensi yang mungkin.41

41

Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual,(Bandung:PT Refika Aditama,2011),h.48
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Indikator

Kata-kata operasional

Teori

Memberikan pejelasan
sederhana
Membangun keterampilan
dasar
Membuat inferensi

Menganalisis pertanyaan, mengajukan dan
menjawab pertanyaan klarifikasi
Menilai kredibilitas suatu sumber, meneliti,
menilai hasil penelitian
Mereduksi dan menilai deduksi menginduksi
dan menilai induksi, membuat dan menilai
penilaian yang berharga

Ennis

Membuat penjelasan lebih
lanjut

Mendefinisikan istilah, menilai definisi,
mengidentifikasi asumsi

Mengatur strategi dan
teknik

Memutuskan sebuah tindakan, berinteraksi
dengan orang lain

Tabel 2.1
Proses dan Kata-Kata Operasional Berpikir Kritis42
Indikator Kemampuaan
Berpikir Kritis
Mempelajari penjelasan
sederhana

No
1

2

Membangun keterampilan dasar

3

Menyimpulkan

Sub Indikator Kemampuaan Berpikir
Kritis
 Memfokuskan pertanyaan
 Menganalisis argumen
 Bertanya dan menjawab tentang
suatu penjelasan atau tantangan
 Mempertimbangkan kredibilitas
sumber
 Mengobservasi dan
mempertimbangkan hasil observasi
 Membuat deduksi dan
mempertimbangkan hasil deduksi
 Membuat induksi dan
mempertimbangkan hasil induksi
 Membuat dan mempertimbangkan
hasil keputusan

Tabel 2.2
Indikator Kemampuaan Berpikir Kritis

42

Ibid,h.9
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Menurut santroct untuk mampu berpikir secara kritis, anak harus mengambil
peran aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, berarti anak-anak perlu
mengembangkan berbagai proses berpikir kritis diantaranya yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mendengarkan secara seksama
Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyan-pertanyaan
Megorganisasi pemikiran-pemikiran mereka
Memperhatikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan
Melakukan dedukasi
Membedakan antara kesimpulan-kesimpulan secara logika valid dan tidak
valid
Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka yang dijadikan indikator

berpikir kritis dalam membuat soal dalam penelitian pengembangan ini adalah
indikator manurut Ennis yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun
keterampilan dasar, membuat referensi, membuat penjelasan lebih lanjut, dan
mengatur strategi dan teknik.
3. Karakteristik Kemampauan Berpikir Kritis
Adapun karakteristik kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut :
a. Menggunakan bukti secara mahir dan seimbang, mengorganisir dan
mengartikulasikan pikiran secara singkat dan jelas.
b. Membedakan kesimpulan secara logik yang valid dengan kesimpulan yang
tidak valid
c. Memahami alasan terhadap suatu keputusan dan memahami perbedaan
anatara penalaran dan rasional
d. Berusaha mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari
tindakan-tindakan alternatif lain
e. Memahami gagasan untuk derajat kepercayaan yang tinggi
f. Melihat persamaan dengan analogi, belajar secara bebas dan berminat
g. Dapat belajar secara bebas dan berminat akan melakukannya
h. Menerapkan tekhnik-tekhnik pemecahan masalah
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i. Sensitive terhadap perbedaan anatara kebenaran dan kepercayaan dan
intensitas dengan apa yang dilaksanakan, menuyadari kemungkinan
kekeliruan.43
F. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan
Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh:
Hasil penelitian Eka Reny Viajayani,dkk diperoleh informasi bahwa hasil
pengembangan

media

pembelajaran

termasuk

dalam

kriteria

baik

untuk

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran (dari penilaian ahli materi,ahli media,dan
siswa memberikan rata-rata penilaian 83,62%).
Lusia Rahmawati dan Angga Dwi Setiawan memperoleh hasil bahwa
pengembangan media pembelajaran memperoleh rata-rata hasil rating respon siswa
82,67%. Hasil penelitian Siti Muyassarah mengatakan bahwa tanggapan siswa
terhadap media pembelajaran menggunakan mecromedia flash yang dikembangkan
sangat baik.
G. Kerangka Berfikir
Media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran adalah unsur yang
sangat penting. Fakta yang terdapat di lapangan menunjukan bahwa media
pembelajaran yang digunakan mempunyai beberapa masalah diantaranya :

43

Nifta Ruslina Mayanti “Pengaruh Penerapan Model Active Learning Tipe Question Student
Have (QSH) Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Peserta Didik Kelas VIII Pada Pelajaran IPA
Terpadu Di SMP N 1 Semaka Kabupaten Tanggamus” (Skripsi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah
Dan Keguruan IAIN Redden Intan Lampung, 2015, h.28-30
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1. Media yang digunakan berupa buku paket, LKS, dan charta.
2. Terbatasnya media yang tersedi di sekolah.
3. Media yang ada tidak digunakan secara maksimal.
4. Belum diterapkannya kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran.
Alasan peneliti mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis
Problem Based Learning (PBL) untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis
adalah :
1. Ketertarikan peserta didik terhadapa media yang memiliki tampilan berupa
teks, gambar, music, dan video.
2. Media pembelajaran interaktif berbasis PBL belum pernah digunakan
sebelumnya pada proses pembelajaran.
3. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL memudahkan peserta
didik memahami konsep yang dipelajari.
Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Problem Based
Learning (PBL) dalam memberdayakan kemampuan berpikir kritis harapannya
mendapatkan kriteria yang layak pakai untuk digunakan sebagai media
pembelajaran, mempunyai daya tarik kepada peserta didik dan dapat memenuhi
kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran.
H. Spesifikasi Produk
1. Media pembelajaran interaktif berbasis Problem Based Learning ini akan
menggunakan aplikasi Adobe Flash yang disimpan dalam file exstensi(exe).
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2. Pada media ini akan dimulai dari cover yang berisi judul dan identitas berupa:
a. Pengenalan judul materi yang akan dipelajari yaitu sistem peredaran
darah pada manusia.
b. Terdapat gambar pada cover yang berhubungan dengan materi.
c. Terdapat identaitas penyusun dari media pembelajaran interaktif
berbasis PBL
3. Isi dari pengembangan media pembelajaran interaktif adalah sebagai berikut:
a. Judul
b. Materi sistem peredaran darah pada manusia menggunkan sintak
model

pembelajaran

Problem

Based

Learning

(PBL)

untuk

memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan mampu
memecahkan masalah.
c. Ayat Al-Qur‟an yang berhubungan dengan materi
d. Evaluasi berupa soal-soal sesuai indikator kemampuan berpikir kritis
e. Referensi berupa buku-buku yang menunjang dari materi sistem
peredaran darah pada manusia.
f. Dilengkapi dengan KI dan KD agar dapat menyesuaiakn keseuain
media pembelajaran dan hasil belajar yang akan dicapai.
4. Dilengkapi dengan menu interaktif dan tombol interaktif yang akan
memudahkan peserta didik dalam menggunkan media interaktif.
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5.

Dalam media ini terdapat materi sistem peredaran darah pada manusia, teks,
gambar, animasi dan video interaktif serta dalam media ini dilengkapi dengan
evaluasi.

6. Pada media ini tidak hanya berupa materi dan uraian saja namun dilengkapi
dengan video yang memudahkan siswa mengerti dan mampu mengingat
peristiwa-peristiwa yang ada dalam materi sistem peredaran darah pada
manusia.
7.

Terdapat menu profil yang mengenalkan penyusun.
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BAB III
METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Model Penelitian dan Pengembangan
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research
and Development). Research and Development adalah metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk
tersebut.1 Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan yang
dikembangkan oleh Borg & Gall. Menurut Borg & Gall yang menyatakan bahwa
pendekatan Research and Development (R&D) dalam pendidikan meliputi sepuluh
langkah. Tujuan utama metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk
menghasilkan

produk

tertentu

dan

mengetahui

kelayakan

produk

yang

dikembangkan.2
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian yang telah dilaksanakan di SMA YP UNILA Bandar Lampung ini
yaitu dikembangkan media pembelajaran biologi dalam bentuk media interaktif
berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk memberdayakan kemampuan
berpikir kritis dan dibatasi dengan materi sistem peredaran darah pada manusia.
1

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D,
(Bandung : Alfabeta, 2013), h.407
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Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA.
Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PBL telah dilaksanakan di
SMA YP UNILA Bandar Lampung, mata pelajaran Biologi pokok bahasan sistem
peredaran darah manusia semester ganjil. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada
bulan September Tahun Ajaran 2017/2018.
C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
Menurut Borg and Gall penelitian pengembangan adalah suatu proses yang
dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.3 Tahapan
proses dalam penelitian dan pengembangan biasanya membentuk siklus yang
konsisten untuk menghasilkan suatu produk tertentu sesuai dengan kebutuhan,
melalui langkah desain awal produk, uji coba produk awal untuk menemukan
berbagai kelemahan, perbaikan kelemahan, diujicobakan kembali, diperbaiki sampai
akhirnya ditemukan produk yang baik.
Terdapat tiga yang paling mendasar dalam penelitian Research and
Development yaitu : Pertama, tujuan akhir penelitian Research and Development
dihasilkanya suatu produk tertentu yang dianggap andal karena telah melewati
pengkajian terus-menerus. Kedua, produk yang dihasilkan produk sesuai dengan
kebutuhan lapangan, oleh sebab itu sebelum dihasilkan produk awal terlebih dahulu
dilakukan survey pendahuluan. Ketiga, proses pengembangan produk dari mulai

3

Pujani Setyosari Metode Peneltian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kencana
2013),h.222
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pengembangan produk awal sampai produk jadi yang sudah di validasi dilakukan
secara ilmiah dengan menganalisis data secara empiris.4
Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh
Borg & Gall. Menurut Borg dan Gall, pendekatan Research and Development (R&D)
dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. Adapun langkah-langkah penelitiannya
seperti ditunjukkan pada gambar berikut :
Research and
Information
collecting

Operational
field testing

Final product
revision

Planning

Develop
preliminary
form of
product

Operational
product
revision

Main field
testing

Preliminary
field testing

Main product
revision

Dissemination
And
Implementation

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development
(R&D) menurut Borg dan Gall.5

4

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet.2, 2014),
h.130
5
Op. Cit, h. 783-795
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Selanjutnya, untuk dapat memahami setiap langkah tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting)
Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi
literatur, penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan.
a. Analisis kebutuhan, untuk melakukan analisis kebutuhan ada beberapa
kriteria, yaitu: apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal yang
penting bagi pendidikan? apakah produknya mempunyai kemungkinan untuk
dikembangkan? apakah SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan
pengalaman yang akan mengembangkan produk tersebut ada? apakah waktu
untuk mengembangkan produk tersebut cukup?
b. Studi literatur, studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap
produk yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan untuk
mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan
pengembangan produk yang direncanakan.
c. Riset skala kecil, Pengembang sering mempunyai pertanyaan yang tidak bisa
dijawab dengan mengacu pada reseach belajar atau teks profesional. Oleh
karenanya pengembang perlu melakukan riset skala kecil untuk mengetahui
beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan.
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2. Merencanakan Penelitian (Planning)
Perencaaan penelitian (R&D) meliputi : Merumuskan tujuan penelitian,
memperkirakan dana, tenaga dan waktu, merumuskan kualifikasi peneliti dan
bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian.
3. Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product)
Langkah ini meliputi: Menentukan desain produk yang akan dikembangkan
(desain hipotetik), menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan
selama proses penelitian dan pengembangan, menentukan tahap-tahap pelaksanaan
uji desain di lapangan, menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam
penelitian.
4. Uji coba lapangan pendahuluan /terbatas (Preliminary Field Testing)
Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini meliputi :
Melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk, bersifat terbatas, baik
substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat, uji lapangan awal dilakukan
secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak, baik substansi maupun
metodologi.
5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product Revision)
Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarakan uji
lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji
coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih
banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada
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evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan
internal.
6. Uji Produk Secara Lebih Luas (Main Field Test)
Langkah ini merupakan uji produk secara lebih luas, meliputi : melakukan uji
efektivitas desain produk, uji efektivitas desain, pada umumnya, menggunakan
teknik eksperimen model penggulangan, hasil uji lapangan adalah diperoleh desain
yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi.
7. Revisi Hasi Uji Lapangan Lebih Luas (Operational Product Revision)
Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang
lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji
lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan.
Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kuantitatif.
8. Uji Kelayakan (Operational Field Testing)
Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar: melakukan uji
efektivitas dan adaptabilitas desain produk, uji efektivitas dan adabtabilitas desain
melibatkan para calon pemakai produk, hasil uji lapangan adalah diperoleh model
desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi.
9. Revisi Final Hasil Uji Kelayakan (Final Product Revision)
Langkah

ini

akan

lebih

menyempurnakan

produk

yang

sedang

dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya
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produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang
tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk
akhir memiliki nilai “generalisasi” yang dapat diandalkan.
10.

Desiminasi

dan

Implementasi

Produk

Akhir

(Dissemination

and

Implementation)
Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh
Borg & Gall, peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi tujuh
tahapan. Penelitian ini sampai pada tahapan ketujuh dari sepuluh tahapan dalam
penelitian R & D yaitu sampai pada tahapan revisi produk setelah dilakukannya uji
coba terbatas yaitu kepada peserta didik dan guru untuk melihat respon terhadap
produk yang dikembangkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Borg & Gall yang
menyarankan dalam penelitian untuk jenjang strata satu (S1), penelitian dibatasi
dalam skala kecil yaitu sampai dihasilkan produk setelah uji coba terbatas dan
termasuk kemungkinan untuk membatasi langkah penelitian. Tahap penelitian dan
pengembangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
1. Studi Pendahuluan
Mengidentifikasi potensi dan masalah, dimana hasilnya akan digunakan
sebagai acuan untuk pengembangan produk yang akan dibuat, melakukan tinjauan
terhadap Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk menentukan
indikator-indikator

yang hendak

dicapai,

melakukan

studi

pustaka

untuk
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mengumpulkan materi, adapun sub materi yang akan dikembangkan dalam penelitian
dan pengembangan ini adalah sistem peradaran darah pada manusia.
2. Tahap Perencanaan Penelitian
Menyiapkan materi sistem peredaran darah pada manusia dari berbagai
sumber yang relevan yang disesuaikan dengan kurikulum 13 (K13), merumuskan
indikator yang akan dicapai berdasarkan KI dan KD yang sesuai dengan sub materi
yang digunakan dalam peneltian.
3. Tahap Pengembangan Produk
Menentukan konten dan objek-objek yang akan digunakan dalam media
pembelajaran interaktif, membuat desain yang didalamnya membahas materi sistem
peredaran darah pada manusia dan dikaitkan dengan komponen-komponen model
pembelajaran PBL serta membuat instrument soal yang berkaitan dengan materi
yang dibahas di lembar kerja, pembuatan instrument soal menggunakan indikator
berpikir kritis Ennis, media pembelajaran interaktif berbasis Problem Based
Learning ini akan menggunakan Adobe Flash yang disimpan dalam file
exstensi(exe).
4. Tahap Validasi Desain
Pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian berdasarkan pembuatan kisi-kisi
instrumen penelitian, kriteria penilaian disesuaikan dengan kategori masing-masing
penilaian seperti ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. Instrumen penelitian yang
akan digunakan

lembar validasi untuk penilaian para ahli. Lembar validasi ini
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digunakan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis
Problem Based Learning (PBL) berdasarkan penilaian ahli materi, ahli bahasa dan
ahli media.
5. Revisi Hasil Validasi Desain
Perbaikan atau revisi produk berdasarkan hasil uji lapangan terbatas dari
penilaian ahli materi, ahli bahasa dan ahli media. Revisi produk tahap I ini dapat
dilakukan secara berulang-ulang sampai produk benar-benar dinyatakan layak untuk
digunakan sebagai media pembelajaran, hasil akhir produk media pembelajaran
berbentuk media interaktif berbasis PBL yang telah dinyatakan layak oleh ahli
materi, ahli bahasa dan ahli media.
6. Uji Produk Secara Luas
Penggunaan produk dalam proses pembelajaran Biologi dan pengisian angket
atau kuisioner tanggapan guru dan peserta didik mengenai produk media interaktif
berbasis PBL.
a. Uji Skala Kecil
Uji coba kelompok kecil akan dilakukan pada 12 peserta didik di SMA YP
UNILA Bandar Lampung, pada uji coba ini masing-masing responden diberikan
angket. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1) Menjelaskan kepada peserta didik tentang media pembelajaran baru yang
dirancang dan ingin mengetahui bagaimana reaksi peserta didik terhadap
media pembelajaran yang sedang dibuat.
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2) Mengusahakan agar peserta didik bersikap rileks dan bebas mengemukakan
pendapatnya tentang media tersebut.
3) Memberikan instrument uji kelomopok kecil yang berisi tentang komponen
media pembelajaran yang dibuat.
4) Merumuskan rekomendasi perbaikan
5) Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki
kepada pembimbing.
Setalah mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah
diperbaiki kepada pembimbing, maka peneliti akan melakukan uji coba selanjutnya,
yaitu uji coba lapangan, uji coba ini merupakan uji coba terakhir sebelum
mendapatkan produk akhir.
b. Uji Skala Luas
Uji coba kelompok lapangan akan dilakukan pada 30 peserta didik di SMA
YP UNILA Bandar Lampung, pada uji coba ini masing-masing responden diberikan
angket.
Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1) Menjelaskan kepada peserta didik tentang media pembelajaran baru yang
dirancang dan ingin mengetahui bagaimana reaksi peserta didik terhadap
media pembelajaran yang sedang dibuat.
2) Mengusahakan agar peserta didik bersikap rileks dan bebas mengemukakan
pendapatnya tentang media tersebut.
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3) Memberikan instrumen uji coba lapangan yang berisi tentang komponen
media pembelajaran yang dibuat.
4) Merumuskan rekomendasi perbaikan. Mengkonsultasikan hasil rekomendasi
perbaikan yang telah diperbaiki kepada pembimbing.6
7. Revisi Hasil Uji Lapangan Lebih Luas
Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi tahap
II dan hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk media interaktif berbasis
PBL.
D. Instrument Pengumpulan Data
Instrumen penelitian divalidasi secara teori, yaitu dengan dikonsultasikan
dengan dosen pembimbing penelitian. Hasil validasi tersebut adalah instrumen yang
siap digunakan utuk pengumpulan data penelitian. Instrumen penelitian berdasarkan
pendapat Walker & Hess dalam Azhar Arsyad mengenai kriteria penilaian media
pembelajaran berdasarkan pada kualitas.7 Adapun kriteria yang dimaksud sebagai
berikut:
No
1

Aspek
Kualitas isi dan tujuan

Indikator
a. Ketepatan
b. Kepentingan
c. Kelengkapan
d. Keseimbangan
e. Minat/ Perhatian

Tabel 3.1
Kriteria Dalam Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan pada
Kualitas Menurut Walker & Hess8
6

Arief S. Sadiaman et al, Ibid,h. 184
Azhar arsyad,Media Pembelajaran, Jakarta: RajawaliPers, 2012, h.175
8
Ibid. h. 175-176
7
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No
2

3

Aspek
Kualitas instruksional

Indikator
a. memberikan kesempatan belajar
b. Memberikan bantuan belajar
c. Kualitas motifasi
d. Fleksibilitas instruksional
e. Hubungan dengan program pembelajaran lain
f. Kualitas sosial interaksi instruksionalnya
g. Kualitas tes dan penilaiannya
h. Dapat memberi dampak bagi siswa
i. Dapat membawa dampak bagi guru
danpembelajarnya

Kualitas teknis

a. Keterbacaan
b. Mudah digunakan
c. Kualitas tampilan/ tayangan
d. Kualitas penanganan jawaban
e. Kualitas pengelolaan programnyaf. Kualitas
pendokumentasiannya

Adapun beberapa instrumen penelitian yang digunakan selama penelitian
akan dipaparkan pada tabel dibawah ini:

No.

Instrumen
Angket validasi
ahli media
Angket validasi
ahli materi
Angket validasi
ahli bahasa

Tujuan
Memperoleh saran dan
penilaian kelayakan media
Memperoleh saran dan
penilaian kelayakan materi
Memperoleh saran dan
penilaian kelayakan bahasa

4

Angket
tanggapan siswa

Memperoleh saran dan
penilaian kelayakan media
untuk digunakan

5

Angket
tanggapan Guru

Memperoleh saran dan
penilaian kelayakan media
untuk digunakan

1
2
3

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

Sumber
Ahli media
Ahli materi
Ahli bahasa
Siswa kelas XI
SMA YP
UNILA Bandar
Lampung
Guru mata
pelajaran
Biologi

Waktu
Selama
penelitian
Selama
penelitian
Selama
penelitian
Selama
penelitian
Selama
penelitian
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Instrument atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
menggunakan angket (kuesioner), wawancara, observasi dan dokumentasi.
1. Angket (kuesioner)
Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden yaitu peserta
didik,guru dan juga para tim ahli untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan
pengguna.9 Metode angket digunakan untuk mengukur indikator program yang
berkaitan dengan isi program bahan pembelajaran, tampilan program dan kualitas
teknik program. Angket menggunakan format respon check list, sebuah daftar,
dimana responden tinggal membubuhkan tanda check list pada kolom yang sesuai.
a. Angket Validasi Ahli Media
Validasi ahli media dilakukan oleh dosen ahli bidang Teknologi dan
Komputer Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Data yang diperoleh
dianalisis dan digunakan untuk merevisi produk pengembangan media pembelajaran
interaktif berbasis Problem Based Learning (PBL). Setelah merevisi produk, peneliti
melakukan vaidasi produk kembali untuk mendapatkan penilaiam pada kategori
layak atau bahkan sangat layak digunakan dalam pembelajaran siswa di sekolah.
Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli media berisi 2 komponen yaitu berupa aspek
tampilan dan aspek pemograman media dapat di lihat pada tabel 3.3

9

Ibid,h.33
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1. Penilaian Kelayakan Aspek Tampilan
No.

Indikator

Nomor instrument

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kualitas media
Penggunaan media
Keefektifan media
Keterbacaan teks
Tampilan gambar
Penempatan gambar
Tata letak (lay out)
Keserasian warna background dengan teks
Konsisten penyajian antar halaman
Ketertarikan tampilan awal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jumlah
butir
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Penilaian Kelayakan Aspek Pemograman
Jumlah
butir
Tingkat interaktivitas siswa dengan media
1
11
1
2
Kemudahan navigasi
12
1
3
Kemudahan memilih menu sajian
13
1
4
Kemudahan dalam penggunaan
14
1
5
Kejelasan petunjuk penggunaan
15
1
6
Efisiensi teks
16
1
7
Efisiensi gambar
17
1
8
Kesesuian video
18
1
18
Jumlah
Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176
No.

Indikator

Nomor instrument

Table 3.3
Kisi-Kisi Angket Untuk Ahli Media
b. Angket Validasi Ahli Materi
Angket validasi ahli materi digunakan untuk memperoleh data berupa
kelayakan produk yang ditinjau dari aspek kesesuaian materi dengan kurikulum,
kebenaran, keruntutan, kejelasan, kesistematisan, kesederhanaan dan kelengkapan isi
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produk. Validasi ahli materi dilakukan oleh dosen Pendidikan Biologi di Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung yang merupakan dosen ahli bidang materi sistem
peredaran darah pada manusia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan
digunakan untuk merevisi proses pengembangan media pembelajaran interaktif
berbasis Problem Based Learning (PBL). Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli
materi yang berisi rincian dari aspek isi dan pembelajaran dapat di baca pada tabel
3.4
1. Penilaian Kelayakan Aspek Isi
No.
1
2
3
4
5
6.

Indikator

Nomor
instrumen

Jumlah
butir

1

1

2
3
4

1
1
1

5

1

6

1

Kesesuaian isi aplikasi dengan Kompetensi
Dasar dan Tujuan Pembelajaran
Kebenaran konsep materi
Ketepatan cakupan materi
Penyampaian materi yang urut
Pemberian contoh-contoh yang tepat dengan
materi yang disampaikan
Kesesuaian gambar untuk memperjelas materi

2. Penilaian Kelayakan Aspek Pembelajaran
No.

Indikator

Nomor instrumen

1
2

Jumlah
butir
1
1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
7
Kemudahan penggunaan
8
Kebenaran konsep materi yang ada dalam
3
9
media interaktif
4
Pemberian latihan evaluasi
10
Dukungan media bagi kemandirian belajar
5
11
siswa
Jumlah
Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176

Tabel 3.4
Kisi-kisi Angket untuk Ahli Materi

1
1
1
11
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c. Angket Validasi Ahli Bahasa
Angket validasi ahli bahasa digunakan untuk memperoleh data mengenai
kelayakan bahasa yang disajikan dalam media pembelajaran interaktif berbasis
Problem Based Learning (PBL) pada materi sistem peredaran darah pada manusia.
Validasi ahli bahasa dilakukan oleh dosen ahli bahasa.
Data hasil validasi digunakan untuk memperbaiki produk agar layak digunakan
sebagai media pembelajaran. Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli bahasa dapat
dilihat pada tabel 3.5
1. Penilaian Kelayakan Aspek Bahasa
No.

Indikator

Nomor
instrumen
1
2
3
4
5
6
7

Jumlah
butir
1
1
1
1
1
1
1

Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD
Kesesuaian bahasa dengantingkat berpikir siswa
Kemudahan memahami bahasa
Ketepatan penggunaan istilah
Ketepatan penulisan tanda baca
Tidak terdapat penafsiran ganda
Ketepatan struktur kalimat.
Kalimat yang digunakan jelas dan mudah
8
8
dipahami.
9
Kebakuan istilah
9
10 Konsistensi penggunaan istilah.
10
Jumlah
Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
10

Tabel 3.5
Kisi-kisi Angket untuk Ahli Bahasa
d. Angket Tanggapan Guru
Angket validasi guru merupakan instrumen penilaian kelayakan penggunaan
media pembelajaran interaktif berbasis PBL pada materi sistem peredaran darah pada
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manusia sebagai media pembelajaran biologi. Uji kelayakan oleh guru digunakan
untuk menguji kelayakan produk yang akan diberikan kepada siswa. Hasil uji
kelayakan oleh guru digunakan untuk memperbaiki media pembelajaran interaktif
berbasis PBL pada materi sitem peredaran darah pada manusia sebelum diuji
cobakan pada kelompok kecil. Angket tanggapan guru diberikan kepada dua orang
guru biologi SMA YP UNILA Bandar Lampung. Kisi-kisi angket tanggapan guru
dapat dilihat pada tabel 3.6
No.

Indikator

Nomor
instrumen
1
2
3
4

Jumlah
butir
1
1
1
1

Kesesuaian materi dengan KI
Kesesuaian materi dengan KD
Kesesuaian materi dengan Indikator
Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran
Kualitas media interaktif yang dikembangkan
5
5
sudah memenuhi kriteria media
Penggunaan media interaktif yang
6
dikembangkan memenuhi fungsi praktis sebagai
6
media pembelajaran
Desain media interaktif baik (kejelasan huruf,
7
7
gambar dan background)
Kesesuaian media yang dikembangkan dengan
8
8
kebutuhan pembelajaran
Tingkat interaktivitas siswa dengan media yang
9
9
dikembangkan.
10 Media dapat mealtih kemandirian belajar siswa
10
11 Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi
11
12 Kejelasan petunjuk penggunaan
12
13 Kemudahan memilih menu sajian
13
14 Kemudahan dalam penggunaan media
14
15 Tampilan Umum media interkatif menarik
15
Jumlah
Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176
1
2
3
4

Tabel 3.6
Kisi-kisi Angket untuk Tanggapan Guru

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
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e. Angket Tanggapan Siswa
Instrumen kuesioner untuk siswa diisi ketika melakukan uji coba lapangan
yang akan menilai kelayakan pada aspek penggunaan pada pengembangan media
pembelajaran interaktif berbasis Problem Based Learning (PBL) pada materi sistem
peredaran darah pada manusia. Instrumen angket untuk siswa dapat di lihat pada
tabel 3.7
No.

Indikator

Nomor
instrumen
1

Jumlah
butir
1

Media interaktif mudah digunakan
Media interaktif mempermudah untuk
2
menambah pengetahuan peserta didik tentang
2
materi peredaran darah manusia
Media interaktif dapat membantu saya untuk
4
4
belajar secara aktif dan mandiri
Media interaktif berbasis model Problem Based
5
Learning (PBL) yang dikembangkan dapat
5
memudahkan memahami materi
Setelah adanya media interaktif ini, minat belajar
6
6
siswa menjadi lebih tinggi
Tampilan setiap slide media interaktif memiliki
7
7
komposisi warna yang serasi
Media interaktif menggunakan bahasa yang
8
8
komunikatif sehingga mudah dipahami
Media interaktif ini dapat memotivasi siswa
9
9
untuk belajar
Soal evaluasi yang disajikan dalam media mudah
10
10
dipahami
Tampilan media interaktif yang dibuat cukup
11
11
menarik
Apakah media interaktif berbasis Problem Based
12
12
Learning (PBL) diperlukan?
Jumlah
Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176
1

Tabel 3.7
Kisi-kisi Angket untuk Tanggapan Siswa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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2. Wawancara
Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan
antara pewawancara dengan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan oleh peneliti.10 Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara
dengan guru mata pelajaran Biologi untuk memperoleh data yang menggali
informasi lebih dalam tentang potensi dan maslah yang ada di sekolah.
3. Observasi
Observasi merupakan suatu aktivitas yang meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi
dilakukan secara non-sistematis dan tidak menggunakan instrument pengamatan,
observasi dilakukan dengan melihat langsung kegiatan belajar mengajar dikelas guna
menganalisis media pembelajaran yang digunakan oleh Guru dalam menunjang
kegiatan pembelajaran.
4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi
ini berupa foto dan tulisan peserta didik SMA YP UNILA Bandar Lampung pada
saat proses pembelajaran menggunakan media interaktif berbasis PBL dan pada saat
pengisian angket penilaian media pembelajaran.

10

Ibid, h. 40
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E. Teknik Pengambilan Data
Teknik pengambilan data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk Tabel
3.8 berikut ini:
No

Data

Teknik
Pengumpulan
Data

Instrumen

Sumber
Data

Waktu

1

Validitas Media
Pembelajaran

Check List

Angket
Penilaian

Dosen

Sebelum
Pembelajaran

2

Angket Data Awal

Check List

Angket
Data Awal

Guru Dan
Peserta
Didik

Sebelum
Pembelajaran

3

Uji Satu Lawan
Satu

Check List

Peserta
Didik

Akhir
Pembelajaran

4

Uji Skala Kecil

Check List

5

Uji Lapangan

Check List

Peserta
Didik
Peserta
Didik

Akhir
Pembelajaran
Akhir
Pembelajaran

Angket Uji
Satu Lawan
Satu
Angket Uji
Skala Kecil
Angket Uji
Lapangan

F.Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari masukkan
validator pada tahap validasi, masukan dari ahli materi, ahli media dan ahli bahasa.
Sedangkan kuantitatif adalah data yang memaparkan hasil pengembangan produk
yang berupa media pembelajaran interaktif berbasis Poblem Based Learning (PBL).
Data yang diperoleh melalui instrumen penilaian pada saat uji coba dianalisis dengan
menggunakan statistik. Cara ini diharapkan dapat memahami data selanjutnya. Hasil
analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk yang dikembangkan.
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Angket tanggapan diisi oleh guru dan peserta didik. Angket tanggapan berisi
pertanyaan dengan jawaban semi terbuka. Urutan penulisannya adalah judul,
pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan item
pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian
persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala ini
disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti dengan empat respon.
Skala pengukuran penelitian pengembangan yang telah dimodifikasi dari
Riduwan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor
seperti tabel berikut:
No

Analisis Kuantitatif

Skor

1

Sangat Setuju

4

2

Setuju

3

3

Tidak Setuju

2

4

Sangat Tidak Setuju

1

Tabel 3.8
Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban11
Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat setuju,
setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju,yang menggambarkan posisi yang sangat
negatif ke posisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala dalam penelitian ini
menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden dapat
menunjukkan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh

11

Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 39
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kuesioner. Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata
jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden.
Jumlah Skor yang diperoleh
X 100%

Persentase jawaban responden =
Jumlah Skor Tertinggi/Ideal

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah
subjek sampel uji coba dan dikonversikan kepernyataan penilaian untuk menentukan
kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat
pengguna. Pengonversian skor menjadi persyaratan penilaian ini dapat dilihat dalam
Tabel 3.9

Skor Persentase (%)
P > 80%
61% < P ≤ 80%
41% < P ≤ 60%
20% < P ≤ 40%
P ≤ 20%

Interpretasi
Sangat Layak
Layak
Cukup Layak
Kurang Layak
Sangat Kurang Layak

Tabel 3.9
Kriterian Kelayakan12
Berdasarkan data tabel diatas, maka produk pengembangan akan berakhir
saat skor penilaian terhadap media pembelajaran ini telah memenuhi syarat
kelayakan dengan tingkat kesesuaian materi, kelayakan media, dan kualitas teknis
pada bahan pembelajaran media iteraktif berbasis PBL untuk kelas XI pada materi
sistem peredaran darah pada manusia dikategori sangat layak atau layak.
12

Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 35
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dilakukan penulis,
diperoleh hasil sebagai berikut:
Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan
model penelitian Borg & Gall yang telah dimodifikasi, dengan tujuh tahapan yaitu:
studi pendahuluan, perencanaan penelitian, pengembangan produk, validasi dan uji
coba terbatas, revisi hasil uji lapangan terbatas, uji coba produk secara lebih luas, dan
revisi hasil uji coba lapangan lebih luas. Langkah-langkah penelitian dan
pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL) pada materi peredaran darah pada manusia.
1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting)
Studi pendahuluan pada penelitian ini adalah identifikasi masalah dengan
melakukan studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan dan studi literatur
dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang
akan dilakukan. Hasil dari studi lapangan dan studi literatur tersebut kemudian di
analisis untuk menemukan potensi dan masalah.
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a. Studi Lapangan
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru
biologi dan siswa SMA YP UNILA Bandar Lampung menunjukkan bahwa:
(1) Pembelajaran biologi pada kelas XI jurusan Ilmu Pengetahuan Alam di SMA YP
UNILA Bandar Lampung menggunakan kurikulum 2013 hasil revisi tahun 2006; (2)
Jam pelajaran biologi dalam satu minggu sebanyak 4 jam pelajaran; (3) Saat proses
pembelajaran biologi guru sudah menggunakan media pembelajaran yang modern
seperti LCD dan alat teknologi seperti laptop, tetapi penggunaan media pembelajaran
yang interaktif menggunakan model Problem Based Learning (PBL) masih belum
maksimal.
Penggunaan peralatan teknologi seperti laptop sudah biasa digunakan karena
hampir semua pembelajaran menggunakan LCD dan laptop, tetapi kebermanfaatan
alat teknologi tersebut dalam bidang edukasi masih kurang maksimal. Siswa hanya
menggunakan laptop untuk melakukan pencarian mengenai materi yang kurang
mereka pahami dan untuk medesain hal-hal yang kurang bermanfaat. Dalam
pembelajaran guru hanya menggunakan slide Power Point yang sudah ada, misalnya
menampilkan beberapa gambar yang tidak memiliki aspek pembelajaran yang
membantu guru dalam menumbuhkan kemampuan berfikir siswa. Padahal,
keberadaan teknologi seperti laptop yang memiliki banyak fitur menarik dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran yang efektif dan efisien. Masih
kurangnya media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning
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(PBL) yang mendukung proses pembelajaran pada materi peredaran darah pada
manusia menjadi penyebab rendahnya kebermanfaatan LCD dan laptop pada proses
pembelajaran di kelas.
b. Studi Literatur
Studi literatur merupakan kegiatan mengumpulkan data-data berupa teori
pendukung terkait dengan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis
model Problem Based Learning (PBL) pada materi peredaran darah pada manusia
sebagai media pembelajaran biologi. Kegiatan studi literatur meliputi studi
kurikulum, silabus, buku-buku teks yang berkaitan dengan materi pelajaran
ekosistem, buku-buku teks mengenai media pembelajaran, buku-buku teks mengenai
penelitian dan pengembangan suatu produk dan beberapa referensi dari internet.
Hasil dari studi literatur diperoleh bahwa: (1) Kegiatan pembelajaran pada materi
peredaran darah pada manusia tidak hanya dilakukan secara teori dan fokus kepada
buku, namun juga secara praktis ; (2) Media pembelajaran interaktif berbasis
Problem Based Learning (PBL) memiliki manfaat yang beragam, selain efisien
karena mudah digunakan, media ini juga dapat mengajak siswa agar dapat berfikir
lebih kritis dan mandiri; (3) Penelitian dan pengembangan suatu produk dilakukan
dengan beberapa tahapan.
Berdasarkan hasil dari studi literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa materi
peredaran darah pada manusia merupakan materi dengan cakupan yang cukup luas
berupa teori dan praktik sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang dapat
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mendukung keduanya. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk
pengembangan media pembelajaran, maka dilakukan analisis kebutuhan. Hasil dari
analisis tersebut berupa rumusan kebutuhan dalam pengembangan media
pembelajaran berupa media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL). Rumusan tersebut sebagai berikut: (1) Dibutuhkan media
pembelajaran interaktif yang dapat digunakan pada materi pembelajaran peredaran
darah pada manusia sebagai media pembelajaran dan (2) Dibutuhkan media
pembelajaran yang layak untuk mendukung kegiatan pembelajaran berupa teori dan
praktikum yang dapat diakses menggunakan laptop.
2. Perencanaan Penelitian (Planning)
Pada tahap ini penulis mengumpulkan data mengenai berbagai macam
media yang ada di sekolah baik media konvensional seperti buku maupun
multimedia seperti presentasi microsoft powerpoint. Peneliti mengembangkan media
pembelajaran interaktif berbasis Problem Based Learning (PBL) menggunakan
Software Adobe Flash. Sebelum media interaktif dibuat, maka dilakukan
pengumpulan referensi mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia.
Referensi yang digunakan adalah silabus Biologi kelas XI pada materi sistem
peredaran darah dengan Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti pada materi sistem
peredaran darah. Kemudian peneliti mengumpulkan referensi buku yang digunakan
seperti Campbell dan buku BSE. Selanjutnya peneliti merencanakan pengembangan
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media interaktif dengan perencanaan pengembangan dari segi materi, media dan
bahasa sebagai berikut:
a. Perencanaan dari segi materi :
Melengkapi materi sesuai dengan Kompetensi Dasar, Kompetensi Inti dan
Indikator. Mengulas materi peredaran darah dari pengertian darah, alat
peredaran darah, gangguan alat peredaran darah, cara menjaga alat peredaran,
mekanisme peredaran darah pada manusia, penggolongan darah dan
pembekuan darah. Melengkapi materi dengan menggunakan berbagai ilustrasi
gambar yang sesuai dengan materi sistem peredaran darah.
b. Perencanaan dari segi media :
Menampilkan materi, gambar dan video yang lebih menarik. Melengkapi
gambar-gambar yang berkaitan dengan materi sistem peredaran darah.
Membuat media interaktif yang dapat diinstal menggunakan laptop.
c. Perencanaan dari segi bahasa :
Mempersiapkan aspek kabahasaan yang komunikatif dan mudah untuk
diapahami, supaya media pembelajaran interaktif yang dikembangkan layak
dikategorikan sebagai media dalam pembelajaran di sekolah.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahi
bahwa pembelajaran di SMA YP UNILA Bandar Lampung belum optimal dari segi
media pembelajaran, pembelajaran lebih sering menggunakan media konvesional
seperti buku. Kurangnya sentuhan inovasi teknologi pada media pembelajaran yang

70

digunakan dijadikan dasar pengembangan media pembelajaran interaktif pada materi
sistem peredaran darah. Media ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta
didik pada sub materi sistem peredaran darah dengan inovasi baru media
pembelajaran yang menarik.
Pada tahap ini penulis menemukan potensi dan masalah yang berdasarkan
produk awal media interaktif didapat kekurangan-kekurangan yang perlu
dikembangkan di antaranya sebagai berikut:
a. Materi: materi masih kurang jelas dan luas karena materi yang disampaikan hanya
membahas tentang organ dan proses sirkulasi. Seharusnya materi dalam media
“Sistem Peredaran Darah” memuat 7 sub judul yaitu pengertian darah, alat
peredaran darah, gangguan alat peredaran darah, cara menjaga alat peredaran,
mekanisme peredaran darah pada manusia, penggolongan darah dan pembekuan
darah.
b. Media: membuat media yang dulunya berupa PPT saja menjadi lebih interaktif
dan modern sehingga dapat diinstal menggunakan laptop.
c. Bahasa : masih banyak mengandung kata ambigu dan diksi yang kurang tepat.
3. Pengembangan Produk (Develop Preliminary of Product)
Berdasarkan produk awal yang telah dibuat dan data yang diperoleh, penulis
mengembangkan media interaktif sebagai berikut:
a. Materi : melampirkan materi tentang pengertian darah, alat peredaran
darah, gangguan alat peredaran darah, cara menjaga alat peredaran, mekanisme
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peredaran darah pada manusia, penggolongan darah dan pembekuan darah.
Melengkapi

materi dengan menggunakan berbagai komponen didalamnya yang

sesuai dengan materi sistem peredaran darah. Materi dibagi menjadi dua bagian yaitu
ada yang mengunakan sintak Problem Based Learning (PBL) ada yang tidak, karena
dalam materi sistem peredaran darah pada manusia tidak semua sub materi
mengandung masalah seperti yang terdapat pada Problem Based Learning ( PBL).
Adapun sub materi yang tidak menggunakan sintak Problem Based Learning
(PBL) adalah komponen darah, alat peredaran darah, gangguan peredaran darah,
mekanisme peredaran darah, dan cara menjaga alat peredaran darah. Sedangkan sub
materi yang menggunakan sintak Problem Based Learning (PBL) adalah
penggolongan darah dan pembekuan darah.
Sub Materi
Komponen Darah

Hasil pengembangan dari segi materi tanpa PBL
tahap awal
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Sub Materi

Hasil pengembangan dari segi materi tanpa PBL
tahap awal

Alat Peredaran Darah

Gangguan alat peredaran
darah

Cara menjaga alat peredaran
darah

Mekanisme peredaran darah

Tabel 4.1
Hasil pengembangan dari segi materi tanpa PBL tahap awal
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Berikut ini adalah hasil pengembangan dari segi materi menggunakan sintak
Problem Based Learning PBL pada tahap awal di sub materi penggolongan darah
dan pembekuan darah. Setiap sub bab materi yang menggunakan sintak Problem
Based Learning (PBL) terdiri dari 8 tahapan yang masing-masing menjelaskan dari
tahapan tersebut.
Komponen PBL
Menemukan Masalah : memberikan
sedikit fakta di seputar konteks
permasalahn

Mendefinisikan masalah :
membimbing siswa secara bertahap
untuk mendefinisikan masalah

Mengumpulkan fakta :
membimbing siswa melakukan
pengelolaan informasi

Hasil pengembangan produk awal
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Komponen PBL
Menyusun hipotesis : membimbing
siswa untuk menyusun alternatif
jawaban sementara

Melakukan penyelidikan :
membimbing siswa untuk
melakukan penyelidikan terhadap
informasi yang diperoleh

Meyempurnakan permasalahn yang
telah didefiniskan : membimbing
siswa melakukan penyempurnaan
terhadap masalah yang telah
didefinisikan

Menyimpulkan alternatif
pemecahan masalah secara
kolaboratif : membimbing siswa
untuk menyimpulkan alternatif
pemecahan masalah

Hasil pengembangan produk awal
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Komponen PBL
Melakukan pengujian hasil
pemecahan masalah

Hasil pengembangan produk awal

Tabel 4.2
Hasil pengembangan dari segi materi menggunakan sintak PBL tahap awal

a. Media
Mendesain tampilan media interaktif pada materi sistem peeredaran darah.
Mendesain tampilan dengan warna yang kontras. Menyusun button atau tombol
pilihan. Melengkapi produk dengan menambahkan layar cover atau halaman depan.
Menampilkan berbagai menu pilihan pada sub materi yang akan dibahas disertai
dengan adanya Kompetensi Inti serta Kompetensi Dasar dan indikator pembelajaran
pada media interaktif berbasis PBL, selanjutnya desain dari produk ini dilengkapi
dengan adanya ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan materi dari sistem peredaran
darah. Berikut ini adalah beberapa tahapan pembuatan desain dari media
pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash
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1) membuat dokumen baru dengan menggunakan action script 3

Gambar 4.1
Gambar Tampilan Aplikasi Adobe Flash
2) membuat tampilan awal dokumen

Gambar 4.2
Gambar Tampilan Awal

77

3) medesain konsep dari media

Gambar 4.3
Gambar Konsep Media
4) menekan f8 untuk merubah teks atau gambar manjadi button

Gambar 4.4
Gambar Merubah Teks atau Gambar
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5) memberikan action script, supaya tombol button dapat di klik

Gambar 4.5
Gambar Untuk Memberikan Action Script
6) berikutnya klik file, lalu pilih publish settings

Gambar 4.6
Gambar Mengatur Publish Setting
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7) memilih desain yang sudah selesai, kemudian pilih adobe air for dekstop

Gambar 4.7
Gambar Mengatur Media Kedalam Dekstop

8) memberikan nama apilikasi yang diinginkan, lalu klik publish

Gambar 4.8
Gambar Memberikan Nama Pada Aplikasi
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c. Bahasa
Memperbaiki setiap kata dan kalimat serta penggunaan tanda baca agar lebih
mudah dipahami oleh peserta didik. Mengurangi penggunaan bahasa yang ambigu
atau mengandung banyak makna. Di dalam media pembelajaran interaktif berbasis
PBL kalimat yang digunakan tidak begitu panjang namun dibuat dalam bentuk point
agar lebih mudah untuk diingat serta dipahami.
4. Validasi Desain
Validasi desain dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau
tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai media pembelajaran yang telah
dibuat oleh peneliti. Peneliti meminta penilaian dari dua orang ahli media, dua orang
ahli materi dan dua orang ahli bahasa. Kriteria dalam penentuan subyek ahli,
yaitu: (1) Berpengalaman di bidangnya, (2) Berpendidikan minimal S2 atau sedang
menempuh pendidikan S2. Instrumen validasi menggunakan skala Likert. Adapun
hasil validasi ahli adalah sebagai berikut:
a. Validasi Oleh Ahli Media
Validasi ahli media dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada
masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 2 aspek dan masing-masing aspek
terdapat beberapa pernyataan dari 18 pernyataan seluruhnya yang diisi oleh 2 orang
ahli media. Penilaian ahli media pada produk awal disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
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Tabel 4.4
Tabulasi Uji Ahli Media Pada Produk Awal
Aspek
Aspek Tampilan
Aspek
Pemograman
Jumlah total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Jumlah tiap
aspek
70
46

Skor Maksimal

Persentase

Kriteria

80

87,5%

Sangat Layak

64

71,87%

Layak

116
144
80,5%
Sangat Layak

Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan hasil uji tabulasi ahli media diatas diperoleh jumlah total 116
dengan skor maksimal 144 dengan persentase 80,5% dan dinyatakan dalam kriteria
sangat layak. Pada aspek tampilan diperoleh jumlah skor 70 dari skor maksimal 80
dengan persentase 87,5% dinyatakan dalam kriteria sangat layak, aspek pemograman
media diperoleh jumlah skor 46 dari skor maksimal 64 dengan persentase 71,87%
dinyatakan dalam kriteria layak.
Tabel 4.5
Tabulasi Uji Ahli Media Pada Produk Setelah Perbaikan
Aspek
Aspek Tampilan
Aspek
Pemograman
Jumlah total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Jumlah tiap
aspek
80
54

Skor Maksimal

Persentase

Kriteria

80

100%

Sangat Layak

64

84,37%

Layak

134
144
93%
Sangat Layak

Sumber: data primer yang diolah
Pada tabulasi uji media produk setelah revisi didapat jumlah total 134 dengan
skor maksimal 144 dengan persentase 93,00% dan kriteria sangat layak. Pada aspek
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tampilan diperoleh skor 80 dengan skor maksimal 80 dengan persentase 100%
dinyatakan sangat layak. Pada aspek pemograman diperoleh skor 54 dan sekor
maksimal 64 dengan persentase 84,37% dinyatakan sangat layak. Hal ini
menunjukan bahwa terdapat kenaikan jumlah skor pada setiap aspek. Tabulasi hasil
validasi oleh ahli media pada produk awal dan produk setelah direvisi disajikan
dalam bentuk diagram pada gambar berikut ini:
Gambar 4.9
Tabulasi Hasil Kelayakan Media
Diagram Kelayakan Media

87,50%
.

100%

pemograman

71,87%

84,37%

persentase

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
tampilan

b. Validasi ahli materi
Ahli materi menilai tentang isi materi sistem peredaran darah pada manusia.
Ahli materi menjadi validator dalam penelitian ini adalah dua orang dosen
Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
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Data diperoleh dengan memberikan angket. Ahli materi kemudian memberikan
penilaian, saran dan komentar terhadap isi materi sistem peredaran darah pada
manusia.Setelah melakukan penilaian maka diketahui hal-hal yang perlu untuk
direvisi. Penilaian dari ahli materi pada produk awal disajikan dalam tabel berikut
ini:
Tabel 4.6
Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk
Aspek
Isi
Pembelajaran
Jumlah total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Jumlah tiap
aspek
46
37

Skor Maksimal

Persentase

Kriteria

48
40

95,83%
92,50%

Sangat Layak
Sangat Layak

83
88
94,31%
Sangat Layak

Sumber: data primer yang diolah
Pada tabulasi uji materi produk didapat persentase 94,31%, dengan skor 83
dan skor maksimal 88 dan sinyatakan sangat layak. Pada aspek isi diperoleh skor 46
dengan skor maksimal 48 dengan kriteria sangat layak dengan persentase 95,83%
dan aspek pembelajaran dengan persentase 92,50% memperoleh skor 37 dengan skor
maksimal 40 dengan kriteria sangat layak. Hal ini menunjukan bahwa jumlah skor
pada setiap aspek sangat layak. Tabulasi hasil validasi oleh ahli materi pada produk
disajikan dalam bentuk diagram pada gambar 4.10 berikut ini:
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Gambar 4.10
Tabulasi Hasil Kelayakan Materi
Diagram Kelayakan Materi

96,00%

persentase

95,00%
94,00%
93,00%
92,00%
91,00%
90,00%
isi

.
95,83%

pembelajaran

92,50%

c. Validasi Ahli Bahasa
Ahli bahasa menilai tentang bahasa yang digunakan pada materi sistem
peredaran darah pada manusia. Ahli bahasa menjadi validator dalam penelitian ini
adalah dua orang dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan dosen
Pendidikan Guru Roudhotul Atfal (PGRA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Raden Intan Lampung. Data diperoleh dengan memberikan angket. Ahli bahasa
kemudian memberikan penilaian, saran dan komentar terhadap bahasa yang
digunakan di materi sistem peredaran darah pada manusia.Setelah melakukan
penilaian maka diketahui hal-hal yang perlu untuk direvisi. Penilaian dari ahli materi
pada produk awal disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 4.7
Tabulasi Uji Ahli Bahasa
Aspek
Kebahasaan
Jumlah total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

Jumlah tiap
aspek
61

Skor Maksimal

Persentase

Kriteria

80

76,25%

Layak

61
80
76,25%
Layak

Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan hasil uji tabulasi ahli bahasa diatas diperoleh jumlah total 61
dengan skor maksimal 80 dengan persentase 76,25% dan dinyatakan dalam kriteria
layak. Tabulasi hasil validasi oleh ahli ahli bahasa pada produk awal dan produk
setelah direvisi disajikan dalam bentuk diagram pada gambar 4.11 berikut ini:
Gambar 4.11
Tabulasi Hasil Kelayakan Bahasa
Diagram Kelayakan Bahasa
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40,00%
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.
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d. Hasil Validasi Soal Berpikir Kritis Pada Media
Tabel 4.8
Hasil Validasi Soal Berpikir Kritis Pada Media

Aspek Materi
Aspek Konstruksi

Jumlah tiap
aspek
32
33

Aspek Bahasa

36

Aspek yang dinilai

Skor
Persentase
Kriteria
Maksimal
40
80%
Layak
40
83%
Sangat Layak
40

90%

Jumlah Total

101

Skor Maksimal

120

Persentase

84%

Sangat Layak

Kriteria
Sangat Layak
Sumber: Dokumentasi pribadi penelitian
Jumlah nilai validasi soal berpikir kritis pada media oleh kedua validator dari
aspek materi adalah 32 dengan skor maksimal 40, maka diperoleh nilai persentase
sebesar 80%, Jumlah nilai validasi soal berpikir kritis pada media oleh kedua
validator dari aspek konstruksi adalah 33 dengan skor maksimal 40, dan diperoleh
persentase sebesar 83%. Jumlah nilai validasi soal berpikir kritis pada media oleh
kedua validator dari aspek bahasa adalah 36 dengan skor maksimal 40, maka
diperoleh nilai persentase sebesar 90%. Hasil validasi soal berpikir kritis pada media
dalam aspek bahasa dan aspek lugas dinyatakan sangat layak. Jumlah nilai secara
keseluruhan dari kedua ahli adalah 101 dan skor maksimal sebesar 120, maka
persentase secara keseluruhan dari kedua ahli
sangat layak untuk digunkan.

adalah 84% sehingga dinyatakan
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Tabulasi hasil validasi soal berpikir kritis pada media oleh kedua validator
pada produk disajikan dalam bentuk diagram pada gambar 4.12 berikut ini:
Gambar 4.12
Tabulasi Hasil Validasi Soal Berpikir Kritis Pada Media

diagram kelayakan soal berpikir kritis Ennis
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e. Hasil Penilaian Guru Biologi
Setelah produk selesai melalui tahap validasi oleh dosen ahli materi, ahli
media dan dosen ahli bahasa selesai. Selanjutnya produk diberikan ke guru mata
pelajaran Biologi disekolah tempat penelitian untuk mengetahui respon guru
terhadapa produk yang dikembangkan. Respon guru Biologi terdiri dari dua orang
guru ditempat penelitian SMA YP UNILA Bandar Lampung. Adapun hasil respon
guru Biologi terhadap produk yaitu sebagai berikut:
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Tabel 4.9
Tabulasi Hasil Penilaian Guru Biologi Terhadap Produk

Isi
Kualitas

Jumlah tiap
aspek
31
24

Skor
Maksimal
32
24

Efektifitas

22

Penyajian
Jumlah total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

40

Aspek

Persentase

Kriteria

96,87%
100%

Sangat Layak
Sangat Layak

24

91,67%

Sangat Layak

40

100%

Sangat Layak

117
120
97,50%
Sangat Layak

Sumber: data primer yang diolah
Pada tabel diatas menggambarkan informasi hasil respon produk oleh guru
Biologi. Respon guru menggunakan 2 guru Biologi di SMA YP UNILA Bandar
Lampung.Pada aspek isi mendapat skor 31 dari skor maksimal 32 dengan persentase
96,87% dan mendapatkan kriteria sangat layak. Aspek kualitas mendapat skor 24
dari skor maksimal 24 dengan presentase 100% dan mendapat kriteria sangat layak.
Aspek efektifitas media mendapat skor 22 dari skor maksimal 24 dengan presentase
91,67% dan mendapatkan kriteria sangat layak. Aspek penyajian media mendapat
Skor 40 Dari Skor Maksimal 40 Dengan Presentase 100% Dan Mendapatkan Kriteria
sangat layak. Tabulasi hasil respon guru Biologi pada produk disajikan dalam bentuk
diagram pada gambar sebagai berikut:
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Gambar 4.13
Tabulasi Hasil Penilaian Guru Biologi
Diagram Hasil Penilaian Guru
Biologi
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5. Revisi Desain Dari Para Ahli
Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli media,
dan guru Biologi kelas XI, peneliti melakukan revisi terhadap desain produk yang
dikembangkan berdasarkan masukan masukan ahli tersebut. Saran/masukan untuk
perbaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
a. Ahli Materi
Hasil validasi yang diberi saran perbaikan oleh ahli materi digunakan sebagai
perbaikan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning
(PBL) adalah sebagai berikut:
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Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan
Menambahkan materi
pada bagian gangguan
alat peredaran darah

Perubahan skema pada
mekanisme peredaran
darah

Menjelaskan lebih lanjut
tentang manfaat dari cara
menjaga alat peredaran
darah

Mengganti konsep pada
percobaan penggolongan
darah
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b. Ahli Media
Hasil validasi yang diberi saran perbaikan oleh ahli media digunakan sebagai
perbaikan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning
(PBL) adalah sebagai berikut:
Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan
Mengubah cover
depan dengan
menambahkan gambar

Menambahkan
petunjuk penggunaan
pada bagian bawah
slide

c. Revisi Soal Berpikir Kritis Pada Media
Validator dari soal berpikir kritis memberikan perbaikan yaitu pada penggunaan
kalimat yang tepat, kesesuaian soal dengan indikator berpikir kritis, pemilihan
gambar yang mendukung untuk di jadikan soal dan penggunaan tanda baca yang
tepat pada soal.
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d. Revisi Desain dari Guru Biologi
Validator dari guru biologi tidak memberikan banyak kritikan maupun saran.
Guru biologi hanya mengkritik kesalahan pada penulisan materi karena terjadi salah
penulisan.
e. Uji Coba Lapangan Pendahuluan atau Terbatas
Setelah produk mengalami tahap validasi oleh ahli media, ahli materi, ahli
bahasa, selanjutnya dilakukan uji coba tahap pertama yaitu uji coba terbatas. Uji
coba terbatas dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kualitas media
pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba terbatas dilakukan terhadap peserta
didik kelas XI MIPA di SMA YP UNILA Bandar Lampung sebanyak 12 orang.
Hasil uji coba terbatas mendapatkan presentase 75,94% dengan kriteria sangat layak.
f. Revisi Hasil Uji Coba Lapangan Terbatas
Pada uji coba lapangan terbatas tidak terlalu banyak ditemukan kritik dan
saran dari peserta didik. Beberapa dari peserta didik menilai bahwa ayat Al-Qur’an
yang ditampilkan kurang menarik. Tanggapan ini menjadi masukan bagi peneliti
sehingga produk direvisi dengan memperbaiki tampilannya. Menurut para peserta
didik pada uji coba lapangan terbatas, produk yang dikembangkan sudah cukup
bagus dan memuaskan. Kritik dan saran yang belum dapat direvisi oleh peneliti
diharapkan akan menjadi pertimbangan oleh peneliti berikutnya yang akan
melakukan penelitian dengan tema serupa.
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Sebelum Revisi

Setelah Revisi

6. Uji Coba Produk
Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi, ahli media dan ahli
bahasa serta telah selesai diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan dengan uji
coba kelompok besar yang terdiri dari 30 peserta didik. Adapun hasil uji coba produk
sebagai berikut:
Gambar 4.14
Tabulasi Hasil Respon Siswa

persentase

Diagram Kelayakan Respon Siswa
90,00%
85,00%
80,00%
75,00%
70,00%

skala kecil dan
skala luas

.
75,94%

85,30%
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Berdasarkan hasil uji coba produk skala kecil dapat diketahui bahwa
memperoleh persentase 75,94% dengan kriteria layak. Uji coba skala luas dilakukan
di SMA YP UNILA Bandar Lampung pada kelas XI MIPA 2 yaitu sebanyak 30
peserta didik. Tujuan pelaksanaan uji coba adalah untuk mengetahui tanggapan
peserta didik terhadap media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL). Dalam pelaksanaan uji coba, langkah awal yang dilakukan peneliti
adalah mengenalkan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL) kepada peserta didik, selanjutnya digunakan guru dalam proses
pembelajaran dikelas. Selanjutnya memberikan angket penilaian tanggapan peserta
didik terhadap produk yang dikembangkan.
Hasil respon peserta didik terdiri dari 30 peserta didik terhadap produk yang
dikembangkan mendapatkan kriteria sangat layak dengan persentase 85,30%.
Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis
model Problem Based Learning (PBL) dinyatakan dalam kriteria sangat layak
(sangat menarik) untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Penggunaan kamampuan berpikir kritis Ennis hanya menampilkan persentase
peningkatan saja dan mengabaikan ada tidaknya suatu hubungan antara media
pembelajaran interkatif dengan kemampuan berpikir kritis Ennis. Berikut ini
peningkatan persentase sebelum menggunakan media interaktif dan setelah
menggunakan media interaktif :
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Gambar 4.15
Tabulasi Hasil Peningkatan Persentase Kemapuan Berpikir Kritis Ennis

persentase

Peningkatan Persentase Kemampuan
Berpikir Kritis Ennis

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
sebelum

.
25,93%

sesudah

75,33%

Hasil jawaban siswa menunjukan bahwa sebelum menggunakan media
interaktif siswa memperoleh persentase 25,93% dari seluruh siswa yang
mengerjakan. Berdasarkan persentase skor yang diperoleh, bahwa kemampuan
berpikir kritisnya masih belum berekmbang atau masih rendah.

Namun setalah

dikembangkannya media pembelajaran interaktif diperoleh rata-rata persentase dari
kemampuan berpikir kritis sesudah menggunakan media adalah 75,33% dari seluruh
siswa yang mengerjakan.
7. Revisi Produk
Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar
untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem
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Based Learning (PBL), produk dikatakan kelayakannya sangat tinggi sehingga tidak
dilakukan uji coba ulang. Selanjutnya media pembelajaran dapat dimanfaatkan
sebagai salah satu sumber belajar dan digunakan guru SMA YP UNILA Bandar
Lampung kelas XI pada materi sistem peredaran darah pada manusia.
B. Pembahasan
Pendidikan adalah pondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa, oleh karena
itu diharapkan dengan pendidikan tercetak manusia-manusia bermutu dan
berkompeten seperti yang tercantum pada tujuan pendidikan Nasiona UU Nomor 20
tahun 2003 yang intinya adalah didalam pendidikan memiliki fungsi untuk
mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan mengembangkan potensi yang
ada pada peserta didik ,serta agar bisa menjadi manusia-manusia yang beriman dan
bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif. Untuk menghasilkan peserta
didik sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Undang-undang, maka sekolah
sebagai penyelenggara proses pendidikan harus meningkatkan dalam hal perbaikan
dan perubahan didalam seluruh komponen-komponen pendidikan.1 Pendidikan
berfungsi membantu siswa dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan
semua potensi kecakapan serta karakteristik pribadinya kearah yang positif, baik bagi
dirinya maupun lingkungannya. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan
atau nilai-nilai atau melatihkan keterampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan

1

Susilo , “Pengembangan Model Pembelajaran Ipa Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan
Motivasi Belajar Dan Berpikir Kritis Siswa SMP”, Journal of Primary Educational , Vol.1 No1,
2012. h.98

97

apa yang secara potensial dan aktual telah dimiliki siswa, sebab siswa bukanlah gelas
kosong yang harus diisi dari luar. Mereka telah memiliki sesuatu, sedikit atau
banyak, telah berkembang atau sama sekali masih potensial.
Peran

pendidik

adalah

mengaktualkan

yang

masih

potensial,

dan

mengembangkan lebih lanjut apa yang baru sedikit atau baru sebagian teraktualisasi,
semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Siswa juga memiliki
kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sendiri. Dalam interaksi pendidikan
siswa tidak selalu harus diberi atau dilatih, mereka dapat mencari, menemukan,
memecahkan masalah dan melatih dirinya sendiri. Kemampuan setiap siswa tidak
sama, sehingga ada yang betul-betul dapat dilepaskan untuk mencari, menemukan
dan mengembangkan sendiri, tetapi ada juga yang membutuhkan banyak bantuan dan
bimbingan dari orang lain terutama pendidik.2
Pada hakikatnya proses belajar mengajar merupakan sebuah sistem yang
didalamnya memiliki berbagai komponen yang saling bekerja sama dan terpadu
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen–komponen tersebut adalah guru
dan siswa, bahan pelajaran, model pembelajaran, metode dan strategi belajar
mengajar, alat atau media, sumber pelajaran dan evaluasi. Kegiatan pembelajaran
melibatkan berbagai komponen pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang
tidak kalah penting adalah komponen media. Menurut Sukiman menyatakan bahwa
2

I Made Wirasana Jagantara, Putu Budi Adnyana, Ni Luh Putu Manik Widiyanti, “Pengaruh
Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Biologi
Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa SMA”.e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan
GaneshaProgram Studi IPA, Volume 4 (2014), h. 2
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media memiliki fungsi penting dalam membantu kelancaran proses dan efektivitas
pencapaian hasil belajar. Sekolah dalam fungsinya sebagai lembaga pendidikan
formal harus memberikan hal terbaik bagi para siswa termasuk media pembelajaran,
dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mendapatkan bekal
kehidupan di masa mendatang dan ikut serta dalam kemajuan bangsa.3
Dalam peneltian ini peneliti mencoba mengembangkan beberapa komponen
pembelajaran yang saling bekerja sama untuk menghasilkan produk berupa media
pembelajaran

interaktif

berbasis

model

Problem

Based

Learning

(PBL)

menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis Ennis. Karakteristik dari media
pembelajaran interaktif yang dikembangkan adalah sebagai berikut :
1. Media Interaktif Mudah Digunakan
Media pembelajaran interaktif haruslah mudah digunakan supaya mempermudah
pengguna untuk mengoperasikannya. Media interaktif yang peneliti kembangkan
memuat beberapa komponen yang terdiri dari 1)petunjuk penggunaan; 2)kompetensi;
3)materi; 4)ayat al-qur’an; 5)evaluasi; 6)pengembang. Setelah mengalami beberapa
tahapan diantaranya tahap validasi dan di perbaiki pada tahap revisi produk, media
interaktif berbasis model Problem Based Learning (PBL) terbukti mudah digunakan
dengan memperoleh persentase 92% hasil penilaian dari ahli materi,ahli media dan
guru Biologi, serta respon dari siswa meperoleh persentase 87,5% dengan kriteria
3

Vivit Febrian Danang Priandana, “Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia
Interaktif Berbantuan Software Macromedia Flash Pada Kompetensi Dasar Menerapkan
Macammacam Gerbang Dasar Rangkaian Logika Di Smk Negeri 2 Bojonegoro” Jurnal Pendidikan
Teknik Elektro, Volume 04 Nomor 01 Tahun 2015, 177 - 181
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sangat layak. Media merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan
proses pembelajaran di sekolah karena dapat membantu proses penyampaian
informasi dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya. Penggunaan media secara
kreatif dapat memperlancar dan meningkatkan efesiensi pembelajaran sehingga
tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pengertian media bervariasi menurut para ahli.
Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat
merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, Asosiasi Pendidikan Nasional di
Amerika mendefinisikan media dalam lingkup pendidikan sebagai segala benda yang
dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang
dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu media dapat didefenisikan
sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan dapat
merangsang pikiran dan perasaan siswa sehingga timbul motivasi untuk belajar.4
Multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini adalah berbagai macam
kombinasi grafis, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan suatu
kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi
pelajaran. Konsep penggabungan ini dengan sendirinya memerlukan beberapa jenis
peralatan perangkat keras yang masing-masing tetap menjalankan fungsi utamanya
sebagaimana biasanya, dan komputer merupakan pengendali seluruh peralatan itu.
Multimedia

bertujuan

untuk

menyajikan

informasi

dalam

bentuk

yang

menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Multimedia berbasis
4

Sahrul Saehana,” Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Komputer Untuk
Siswa Smp Kelas Viii, E-Jurnal Mitra Sains, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 Hlm 69-77

100

komputer ini sangat menjanjikan untuk penggunannya dalam bidang pendidikan.
Setiap format bahan ajar multimedia memiliki karakteristik tertentu dan kriteria
bahan ajar multimedia yang baik ditentukan oleh karakteristinya. Namun secara
umum dapat digambarkan beberapa kriteria bahan ajar multimedia yang baik.
Pertama, tampilan bahan ajar multimedia harus menarik baik dari sisi bentuk gambar
maupun kombinasi warna yang digunakan. Aspek daya tarik sangat penting karena
akan mempengaruhi sasaran menggunakan bahan ajar. Kedua, narasi atau bahasa
harus jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Penggunaan istilah perlu
disesuaikan dengan pengguna bahan ajar agar pembelajaran dapat berlangsung
efektif. Ketiga, materi disajikan secara interaktif artinya memungkinkan partisipasi
dari peserta didik. Keempat, kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar
yang berbeda.5 Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran menunjukkan
hasil yang signifikan pada siswa yang menggunakan multimedia interaktif
dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan multimedia interaktif.6
2. Media interaktif menggunakan model Problem Based Learning (PBL)
Model Problem Based Learning (PBL) diaplikasikan dalam media pembelajaran
interaktif dikarenakan belum adanya media interaktif berbasis PBL didalam
pembelajaran sekolah SMA YP UNILA Bandar Lampung. Hasil dari validasi materi
5

I.G. Suwiwa, “ Pengembangan Multimedia Interaktif Pembelajaran Pada Mata Kuliah Teori
Dan Praktik Pencak Silat” e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Teknologi Pembelajaran, Vol.4, No.1 h.87
6
Tri Novana “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbahasa Inggris Materi Vertebrata
Sebagai Suplemen Pembelajaran Di SMA” (UNNES journal Biology of Education vol. 1 No. 1, 2012)
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dan penilaian guru memperoleh respon yang sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan
dengan penilaian validator pada proses validasi produk dengan memperoleh
persentase 93,75% sedangkan untuk respon siswa memperoleh persentase 85,83%
dengan kriteria sangat layak.
Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal
sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dengan kata lain, model
pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan,
metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran yang dipakai atau yang
diterapkan oleh guru kepada siswa akan berpengaruh terhadap minat belajar dan hasil
belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Minat belajar adalah kecenderungan
hati untuk belajar untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan melalui
usaha, pengajaran atau pengalaman. Minat belajar akan timbul apabila ada sesuatu
hal yang membuat siswa menjadi tertarik untuk belajar, dan salah satunya adalah
dengan penggunaan model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berperan aktif
dalam pembelajaran, baik dalam hal teori ataupun praktikum.7
Model pembelajaran problem based learning (PBL) atau dikenal dengan
model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang
menggunakan permasalahan nyata yang ditemui di lingkungan sebagai dasar untuk

7

Ismail Rohman,Eppy Yundra, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Project Based
Learning Pada Standar Kompetensi Mengoperasikan Power SupplyElektronika Industri Di SMK
NEGERI 2 Bojonegoro”.Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, Volume 05 Nomor 01, (2016), h. 260
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memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan
memecahkan masalah.8
Pembelajaran berdasar masalah dimulai dari masalah yang autentik/ seharihari dari kehidupan nyata dan bermakna. Tujuan utama PBL adalah untuk
meningkatkan penerapan pengetahuan, pemecahan masalah, dan keterampilan
pembelajaran mandiri siswa yang mengharuskan mereka untuk secara aktif
mengartikulasikan, memahami, dan memecahkan masalah. PBL terfokus, di mana
pelajar mulai belajar dengan membahas simulasi dari suatu masalah otentik. Isi
materi pelajaran dan keterampilan yang harus dipelajari diorganisir sekitar masalah,
bukan sebagai suatu daftar hirarkis topik, jadi ada hubungan timbal balik antara
pengetahuan dan masalah. Belajar dirangsang oleh masalah dan diterapkan kembali
ke masalah. PBL juga terpusat pada siswa, memerlukan pelajar untuk diri mengarahkan diri dalam pembelajaran mereka serta menentukan apa yang mereka
pecahkan dari masalah yang dihadapi. Pembelajaran berbasis Masalah (PBL) adalah
strategi pembelajaran yang menarik, daripada membaca atau mendengar tentang
fakta-fakta dan konsep yang menetapkan bidang studi akademik, siswa memecahkan
masalah realistis (meskipun, simulasi) yang mencerminkan keputusan dan dilema
orang setiap hari. Sebagian orang berpendapat bahwa PBL adalah strategi
pembelajaran yang kuat dan menarik, mengarah pada pembelajaran yang berkelanjutan. PBL mendukung pengembangan strategi belajar mandiri yang
8

Fakhriyah, “Penerapan Problem Based Learning Dalam Upaya Mengembangkan
Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa” (jurnal pendidikan IPA Indonesia, vol.3 No.1, 2014
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memudahkan siswa untuk mempertahankan dan menerapkan pengetahuan serta
strategi untuk memberikan solusi pada situasi baru dan asing.9
Problem Based Learning (PBL) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar
tentang keterampilan pemecahan masalah. Dalam PBL, masalah yang diajukan oleh
guru adalah permasalahan dunia nyata dan menarik, sehingga siswa dilatih untuk
memecahkan masalah yang membutuhkan pemikiran kreatif. PBL memberikan
tantangan kepada siswa, bekerja bersama dalam suatu kelompok untuk
menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini digunakan untuk memberikan
tantangan kepada siswa tentang keingintahuan dan prakarsa untuk menyelesaikan
suatu masalah. PBL banyak menggunakan pemecahan masalah sebagai aktivitas
belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif,
mengemukakan ide kritisnya, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada
teman. PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan
keterampilan pemecahan masalah. PBL merupakan salah satu aplikasi pembelajaran
aktif. PBL adalah pendekatan yang berpusat pada siswa dan berfokus pada

9

Susilo , “Pengembangan Model Pembelajaran Ipa Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan
Motivasi Belajar Dan Berpikir Kritis Siswa SMP”, Journal of Primary Educational , Vol.1 No.1,
2012.h.10
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keterampilan, belajar seumur hidup, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan,
dan keterampilan dalam pemecahan masalah.10
PBL adalah proses kolaborative. Pembelajar akan menyusun pengetahuan
dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang dimilikinya dan
dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama
individu. Dengan PBL diharapkan mahasiswa dapat memecahkan masalah dengan
beragam alternatif solusi, serta dapat mengidentifikasi penyebab permasalahan yang
ada. Permasalahan yang diajukan dalam PBL merupakan masalah nyata yang ada di
lapangan. Ciri-ciri pembelajaran PBL antara lain: (a) pengajuan pertanyaan/masalah,
(b) berfokus pada keterkaitan antar disiplin, (c) penyelidikan autentik, (d)
menghasilkan produk dan memamerkannya, dan (e) kolaborasi. PBL dipandang
sebagai model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir
tingkat tinggi atau kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis
dipengaruhi oleh dorongan intrinsik dan ekstrinsik. Latar belakang kepribadian dan
kebudayaan seseorang dapat mempengaruhi usaha seseorang untuk dapat berpikir
kritis terhadap suatu masalah dalam kehidupan. 11
Kemampuan berpikir siswa juga dapat dikembangkan dengan menerapkan
Problem Based Learning (PBL). Siswa akan dihadapkan dengan berbagai masalah

Wafik Khoiri, “Problem Based Learning Berbantuan Multimedia Dalam Pembelajaran
Matematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif”UNNES Journal of Mathemtics
Education. Vol.2 No.1, 2013, hlm 4
10

11

Fakhriyah,” Penerapan Problem Based Learning Dalam Upaya Mengembangkan
Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa”, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Vol.3 No.2, 2014.h 7
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kontekstual yang menuntut kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
Kemampuan berpikir kritis siswa penting dikembangkan agar siswa terlatih untuk
memecahkan masalah dalam kehidupan nyata dan dalam dunia kerja nantinya. Perlu
ditekankan bahwa kemampuan berpikir sangat sesuai dikembangkan untuk siswa
SMP. Hal ini berkaitan dengan perkembangan psikologis siswa. Berdasarkan teori
perkembangan Piaget, bahwa siswa SMP (11-14 tahun) termasuk ke dalam stadium
operasional formal, dimana memungkinkan siswa mempunyai tingkah laku
pemecahan masalah dan uji hipotesis. 12
3. Media interaktif berbasis model Problem Based Learning (PBL) memiliki
penyajian soal evaluasi menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis Ennis.
Hal ini dikarenakan kemampuan berpikir kritis siswa masih sangat rendah hanya
30% sebelum menggunakan media pembelajaran interaktif. Setalah menggunakan
media pembelajaran interaktif kemampuan berpikir kritis siswa meningkat menjadi
75%. Penggunaan indikator kamampuan berpikir kritis Ennis hanya menampilkan
persentase peningkatan saja dan mengabaikan ada tidaknya suatu hubungan antara
media pembelajaran interkatif dengan kemampuan berpikir kritis Ennis.
Kemampuan berpikir kritis setiap individu berbeda-beda, tergantung pada
latihan yang sering dilakukan untuk mengembangkan berpikir kritis.13 Biologi

12

Fatimah, “Pengembangan Science Comic Berbasis Problem Based Learning Sebagai
Media Pembelajaran Pada Tema Bunyi Dan Pendengaran Untuk Siswa SMP” Jurnal Pendidikan IPA
Indonesia. Vol.3 No.2, 2014.h 5
13
Fakhriyah, “Penerapan Problem Based Learning Dalam Upaya Mengembangkan
Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa” (jurnal pendidikan IPA Indonesia, vol.3 No.1, 2014
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merupakan salah satu bagian dari IPA yang sangat besar pengaruhnya untuk
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi IPA juga berperan penting dalam upaya
menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembelajaran biologi
menekankan pada kegiatan belajar mengajar serta mengembangkan konsep dan
ketrampilan proses siswa dengan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan
bahan kajian yang diajarkan. Pembelajaran biologi menuntut adanya peran aktif
siswa, karena biologi merupakan proses ilmiah yang didasari dengan cara berfikir
logis berdasarkan fakta-fakta yang mendukung. Pada pembelajaran biologi terdapat
komponen yang harus dimiliki oleh siswa yaitu dapat memahami proses ilmiah
sebagai hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan.
Pada masa sekarang, peserta didik cenderung duduk diam mendengarkan
tanpa mampu mengembangkan informasi yang diperoleh atau berdiskusi. Pada
dasarnya siswa mempunyai keterampilan berpikir kritis dalam belajar misalnya
keterampilan

bertanya,

hipotesis,

klasifikasi,

observasi

(pengamatan)

dan

interpretasi. Akan tetapi keterampilan-keterampilan tersebut terkadang tidak
berkembang dengan baik, maka diperlukan adanya metode alternatif yang mampu
mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi.
Salah satunya adalah melalui kegiatan praktikum, karena kegiatan praktikum
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membantu siswa untuk memahami suatu kejadian, melihat suatu kejadian lebih rinci
dari sebelumnya dan setelah itu mengingat kejadian tersebut. 14
Salah satu kecakapan hidup (life skill) yang perlu dikembangkan melalui
proses pendidikan adalah keterampilan berpikir. Kemampuan seseorang untuk dapat
berhasil dalam kehidupannya antara lain ditentukan oleh keterampilan berpikirnya,
terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya.
Dimensi berpikir sebagai proses yang bersifat pribadi dan internal yang dapat berawal dan berakhir pada dunia luar atau lingkungan seseorang. Proses pembelajaran
di sekolah berperan dalam membantu siswa untuk berkembang menjadi pemikir yang
kritis dan kreatif terutama jika guru dapat memfasilitasinya melalui kegiatan belajar
yang efektif.
Keterampilan berpikir dapat dibedakan menjadi berpikir kritis dan berpikir
kreatif. Kedua jenis berpikir ini disebut juga sebagai keterampilan berpikir tingkat
tinggi. Berpikir kritis merupakan proses mental yang terorganisasi dengan baik dan
berperan dalam proses mengambil keputusan untuk memecahkan masalah dengan
menganalisis dan menginterpretasi data dalam kegiatan inkuiri ilmiah. Berpikir
kreatif adalah proses berpikir yang menghasilkan gagasan asli atau orisinal,
konstruktif, dan menekankan pada aspek intuitif dan rasional. Pemahaman umum
mengenai berpikir kritis, sebenarnya adalah pencerminan dari apa yang digagas oleh

14

Septy Yustyan, “ Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Pembelajaran Berbasis
Scientific Approach Siswa Kelas X Sma Panjura Malang” Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia,
Vol.1 No.2, 2015.h. 250-254
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John Dewey sejak tahun 1916 sebagai inkuiri ilmiah dan merupakan suatu cara untuk
membangun pengetahuan. Robert Ennis memberikan definisi berpikir kritis adalah
berpikir reflektif yang berfokus pada pola pengambilan keputusan tentang apa yang
harus diyakini dan harus dilakukan. Robert Ennis memberikan definisi berpikir kritis
adalah berpikir reflektif yang berfokus pada pola pengambilan keputusan tentang apa
yang harus diyakini dan harus dilakukan. Kemampuan berpikir kritis ini dirinci lebih
lanjut dan lebih spesifik sesuai dengan pembelajaran IPA sebagai kemampuan yang
meliputi: (1) mengklasifikasi, (2) mengasumsi, (3) memprediksi dan menghipotesis,
(4) menginterpretasikan data, mengiferensi atau membuat kesimpulan, (5) mengukur,
(6) merancang sebuah penyelidikan untuk memecahkan masalah, (7) mengamati, (8)
membuat grafik, (9) mengurangi kemungkinan kesalahan percobaan, (10)
mengevaluasi, (11) menganalisis. 15
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, di era globalisasi ini diperlukan
SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan. Kemampuan yang diperlukan
pada saat ini salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Sikap dan cara berpikir
yang kritis mampu membentuk manusia yang ingin melakukan dan mencari segala
kemungkinan yang mungkin, sehingga mampu memilih, menghasilkan, mengatur
dan menggunakan informasi yang datang untuk dimanfaatkan dalam kehidupan
sehari-hari. Selain itu, menurut Hatcher dan Spencer, seseorang yang memiliki

15

Susilo , “Pengembangan Model Pembelajaran Ipa Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan
Motivasi Belajar Dan Berpikir Kritis Siswa SMP”, Journal of Primary Educational , Vol.1 No1,
2012.h.10
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pemikiran kritis mampu menolong dirinya dalam menghadapi pertanyaan mental
atau spiritual dan dapat mengevaluasi seseorang atau kelompok untuk memecahkan
masalah sosial yang terjadi.
Berpikir kritis merupakan bagian dari kemampuan berpikir. Berpikir kritis
mengaktifkan kemampuan melakukan analisis dan evaluasi bukti. Duron, Limbach,
dan Waugh mengkategorikan berpikir kritis sebagai kemampuan yang mencakup
kemampuan analisis, sintesis dan evaluasi pada taksonomi Bloom, sehingga berpikir
kritis tergolong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir kritis
tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan dengan cara pengajaran yang tepat.
Keterampilan berpikir kritis di sekolah sangat diperlukan untuk mempersiapkan
generasi muda yang mampu mengambil keputusan yang baik dan menjadi pemikir
yang matang, sehingga mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik.16
Maka untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta penerapan model
pembelajaran PBL perlu adanya inovasi dalam pembuatan media pembelajaran yang
dapat digunakan siswa maupun Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning
(PBL) ini tidaklah mudah dilakukan. Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam
pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL) ini, diantaranya yaitu penyesuaian materi dengan kompetensi inti

16

Fachrurozi , “Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan
Berpikir Kritis Dan Komunikasi Matematika Siswa Sekolah Dasar”,Jurnal pendidika MIPA
Indonesia, Vol.4, No.3, 2014.H.91
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dan kompetensi dasar, penempatan tata letak teks yang sesuai dengan materi dan
gambar, dan pemberian masalah serta perumusan masalah yang digunakan. Penulis
telah melalui validasi para ahli dan tahap respon guru biologi serta uji coba ke
peserta didik dengan hasil sangat layak, maka telah berhasil dikembangkan produk
berupa media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning
(PBL) menggunakan kemampuan berpikiri kritis Ennis pada materi peredaran darah
pada manusia kelas XI MIPA 2 SMA YP UNILA Bandar Lampung.
4. Media interaktif dapat membantu siswa siswa untuk belajar secara aktif dan
mandiri.
Media interaktif adalah media yang dirancang untuk pembelajaran dimana siswa
dapat mengoperasikan media sesuai dengan keinginannya, untuk bisa mengulang
sendiri materi bagian mana yang belum siswa kuasai. Sehingga siswa dituntut aktif
dan mandiri dalam belajar. Media pembelajaran yang ada di SMA YP UNILA
Bandar Lampung belum menerapakan media interaktif, adapun media yang
digunakan berupa media gambar, slide PPT dan video. Pengembangan media
pembelajaran interaktif berbasis berbasis model Problem Based Learning (PBL)
mendapat respon yang sangat baik oleh ahli materi, respon guru Biologi serta respon
siswa. Adapun persentase kelayakan yang didapat adalah 87,5% sedangkan respon
siswa 84% dengan kriteria sangat layak. Teknologi informasi pada saat ini memiliki
peran penting dalam setiap aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan.
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Multimedia interaktif merupakan satu bentuk teknologi informasi yang digunakan
dalam optimasi kegiatan belajar mengajar.17
Multimedia interaktif menggunakan komputer untuk menyusun penggunaan
informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk teks, grafis, suara, video,
dan animasi. Interaktivitas melibatkan fisik dan mental dari pengguna saat mencoba
program multimedia. Interaktif mempunyai arti bahwa antara pengguna (user) dan
media (program) ada hubungan timbal balik, user memberikan respon terhadap
permintaan/tampilan media (program), kemudian dilanjutkan dengan penyajian
informasi/konsep berikutnya yang disajikan oleh media (program) tersebut. User
harus berperan aktif dalam pembelajaran berbantuan komputer ini, sehingga
pembelajaran menjadi student oriented. 18
Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang efektif untuk
meningkatkan keterampilan mendengarkan kritis siswa. Untuk tes ekstensif,
membaiknya kemampuan mendengarkan kritis pada kelas eksperimen adalah
33,88%, sedangkan kelas kontrol hanya di 2,62 %. Jurnal penelitian lain yang
mendukung tetang efektivitas media pembelajaran multimedia adalah jurnal dari
Chetana H. Kamlaskar yang berjudul “Development and Evaluation an Interactive
Multimedia Simulation on Electronics Lab Activity: Wien Bridge Oscillator” dengan
persentase 80% responden menyatakan multimedia interaktif menarik dan
17

Rangga Sanjaya, “Multimedia Interaktif Pelatihan Service Excellent Menggunakan
Pendekatan Story Based Learning”, Jurnal Informatika, Vol.III No.1 April 2016, H. 101
18
Tri Novana “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbahasa Inggris Materi Vertebrata
Sebagai Suplemen Pembelajaran Di SMA” (UNNES journal Biology of Education vol. 1 No. 1, 2012)
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menyenangkan. Pimpale dan Vadnere dalam jurnalnya “Design, Development and
Effectiveness of a Digital Interactive Multimedia Package in Astrophysics for
Undergraduate Students” juga membuktikan adanya prestasi yang signifikan antara
kelas yang memakai media interaktif digital dengan media cetak. 19
Komputer sebagai media pembelajaran mempunyai efektivitas yang cukup
tinggi karena mampu menggabungkan dan menghadirkan teks, grafik, audio, gambar
bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang
memungkinkan

pemakai

melakukan

navigasi,

berinteraksi,

berkreasi

dan

berkomunikasi dalam waktu dan tempat yang sama. Namun, penggunaan komputer
dalam proses belajar mengajar di sekolah-sekolah masih jarang dilakukan. Komputer
yang sudah difasilitasi di sekolahsekolah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai
alat bantu penyalur pesan materi pelajaran selain untuk mata pelajaran TIK. Maka,
peneliti mengembangkan media pembelajaran IPA terpadu yang dikemas dalam
bentuk CD interaktif. Adanya bahan ajar ini siswa akan lebih tertarik mengikuti
kegiatan belajar mengajar karena materi yang disampaikan lebih menarik dan
bervariasi, sedangkan pada proses kegiatan pembelajarannya dilakukan di ruang
laboratorium komputer. Menurut Ali, menyatakan bahwa penggunaan media
pembelajaran berbantuan komputer mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

19

Vivit Febrian Danang Priandana, “Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia
Interaktif Berbantuan Software Macromedia Flash Pada Kompetensi Dasar Menerapkan Macammacam Gerbang Dasar Rangkaian Logika Di Smk Negeri 2 Bojonegoro” Jurnal Pendidikan Teknik
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daya tarik siswa untuk mempelajari kompetensi yang diajarkan. Pada kegiatan
pembelajaran ini siswa dihadapkan belajar secara mandiri dengan menggunakan
media CD interaktif yang dijalankan dengan menggunakan komputer. 20
Maka dari itu antara guru,siswa serta media ikut berperan aktif dalam
menajalankan program media tersebut, sehingga mampu memberikan penilaian
terhadapa produk pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis model
Problem Based Learning (PBL) yang peneliti kembangkan. Adapun hasil tanggapan
guru Biologi terhadap media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL) mendapatkan persentase sebesar 97,50% dengan kriteria sangat
layak. Artinya media yang telah dikembangkan layak dan pantas untuk digunakan
dalam proses pembelajaran dikelas. Hal itu terbukti dengan nilai peserta didik yang
besar dari pada sebelumnya.
Penelitian yang dilakukan di uji cobakan melalui dua tahap yaitu uji
kelompok kecil dan uji kelompok besar dan tanggapan produk oleh Guru Biologi
dengan persentase yang diperoleh 97,50% . Hasil uji coba skala kecil mendapatkan
persentase sebesar 75,94% untuk uji kelompok besar 85,30 dengan kriteria sangat
layak. Hal tersebut menunjukan bahwa tanggapan peserta didik terhadap media
pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning (PBL) adalah baik.
Peserta didik memberi respon yang positif terhadap pembelajaran Biologi yang

20

Feby Rizka Ayuning Wulandari, “Pengembangan Cd Interaktif Pembelajaran Ipa Terpad
Tema Energi Dalam Kehidupan Untuk Siswa SMP” UNNES Science Education Journal, Vol.2 No. 2
2013, 256-257
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menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL). Kemampuan berpikir kritis siswa meningkat yang ditunjukan pada
tabel nilai yang diperoleh peserta didik. Artinya media pembelajaran yang digunakan
diharapkan dapat memberdayakan kemampuan berpikir kritis pada siswa terbukti
dengan nilai yang diperoleh peserta didik. Pada pengembangan media pembelajaran
interaktif berbasis model Problem Based Learning (PBL) peneliti menggunakan
sintak Problem Based Learning (PBL) untuk mendukung kemampuan berpikir kritis
siswa selain itu belum diterapkannya di sekolah SMA YP UNILA Bandar Lampung
media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning (PBL).
Kelayakan media pembelajaran ini diperoleh dari hasil penilaian oleh ahli
materi, ahli media, dan ahli bahasa. Berdasarkan kriteria kelayakan media
pembelajaran menurut Azhar Arsyad bahwa media dapat dikatakan layak apabila
dilihat dari beberapa aspek, beberapa aspek tersebut adalah komponen kelayakan isi,
media, dan ahli pembelajaran tersebut akan diperoleh kelayakan media pembelajaran
interaktif berbasis model Problem Based Learning (PBL) menggunakan indikator
kemampuan berpikir kritis Ennis pada materi Biologi.
Uraian dari masing-masing penilaian ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa
di atas maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis model
Problem Based Learning (PBL) menggunakan indikoator kemampuan berpikir kritis
Ennis pada materi Biologi kategori sangat layak. Pada proses pengembangan
kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning
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(PBL) menggunakan indikoator kemampuan berpikir kritis Ennis pada materi
Biologi, peneliti menemukan hambatan-hambatan, diantaranya adalah:
1) Kurangnya keterampilan dalam menguasai

pembuatan

media interaktif.

Pembuatan desain media interaktif sangatlah rumit sehingga hanya orang-orang
tertentu yang menguasai program teknologi yang dapat membuatnya.
2) Kapasitas media interaktif yang didesain terlalu besar untuk membuat media
dilengkapi dengan suara, gambar, maupun video.
3) Tahap pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem
Based Learning (PBL) menggunakan indikoator kemampuan berpikir kritis Ennis
pada materi Biologi dengan menggunakan macromedia flash hanya sampai pada
revisi II dan tidak melakukan Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir karena
penelitian ini dibatasi sampai pada tahap ketujuh dari sepuluh tahapan.
4) Penentuan standar kualitas media pembelajaran interaktif berbasis model Problem
Based Learning (PBL)) dalam penelitian pengembangan ini sebatas melalui
penilaian oleh dua ahli materi, dua ahli bahasa, dua ahli media, dua guru biologi
dan empat puluh dua siswa.
Media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning
(PBL) efektif dikarenakan media memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan
dengan metode pembelajaran langsung yang dilakukan guru menggunakan gambar
yaitu:
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1. Tampilan media yang menarik dilengkapi membuat siswa lebih termotivasi
untuk belajar.
2. Siswa dapat dengan mudah mengulang kembali bagian yang dianggapnya
belum jelas sehingga siswa dapat belajar secara mandiri.
3. Media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning
(PBL) mudah untuk digunakan.
Selain kelebihan yang dimiliki media pembelajaran interaktif berbasis model
Problem Based Learning (PBL) ini juga masih memiliki kekurangan yaitu:
1. Media

yang digunakan hanya pada materi sistem peredaran darah pada

manusia.
2. Pelaksanaan uji coba lapangan tidak dapat menggunakan sistem intranet
karena versi media yang tersedia tidak dapat diunggah, sehingga perlu
mengcopy program ke masing-masing komputer siswa.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah :
1. Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL) mempunyai karakteristik : (1) media interaktif mudah
digunakan. (2) media interaktif menggunakan model PBL. (3) media interaktif
memiliki penyajian soal evaluasi menggunakan indikator kemampuan berpikir
kritis Ennis. (4) media interaktif dapat membantu siswa untuk belajar secara
aktif dan mandiri.
2.

Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL) pada pokok bahasan materi sistem peredaran darah pada
manusia mendapatkan penilaian tanggapan dengan kriteria sangat layak dari
ahli materi, ahli media dan ahli bahasa dan diperoleh penilaian sangat layak
berdasarkan penilaian guru biologi dan peserta didik.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis model
Problem Based Learning (PBL) dapat dikembangkan oleh guru secara
berkelanjutan untuk materi yang berbeda
2. Mengujicobakan kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran
interaktif berbasis model Problem Based Learning (PBL) pada subjek
penelitian yang berbeda
3. Pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based
Learning (PBL) terdapat beberapa kendala atau kesulitan yang mungkin bisa
menjadi

perbaikan

bagi

peneliti

selanjutnya

mengembangkan

media

pembelajaran interaktif berbasis model Problem Based Learning (PBL) dengan
materi lain.
4. Lebih baik menggunakan sistem intranet supaya versi media yang tersedia
dapat diunggah, sehingga tidak perlu mengcopy program ke masing-masing
komputer siswa.
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Proses Penelitian di SMA YP UNILA Bandar Lampung kelas XI MIPA 2

Pemberian petunjuk tentang proses penginstalan media pembelajaran interaktif

Membimbing peserta didik dalam melakukan penginstalan media pembelajaran
interaktif
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Menjelaskan kepada peserta didik untuk setiap konten yang ada di media interaktif

Produk siap digunakan oleh peserta didik
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XI

KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

: 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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1.1

1.2

1.3

2.1

STRUKTUR DAN FUNGSI SEL PENYUSUN JARINGAN PADA SISTEM SIRKULASI
Alokasi
Kompetensi Dasar
Materi Pokok
Pembelajaran
Penilaian
Waktu
Mengagumi keteraturan dan
6 minggu
Struktur dan Fungsi
Mengamati
Tugas
kompleksitas ciptaan Tuhan
sistem Peredaran
 Mengamati gambar
 Mendata kasus x 4 JP
tentang struktur dan fungsi
darah
jaringan darah.
di puskesmas
sel, jaringan, organ penyusun  Bagian-bagian
dan rumah
sistem dan bioproses yang
darah:
sakit tentang
Menanya
terjadi pada mahluk hidup.
- Sel-sel Darah.
penyakit pada
 Apa komponen darah
Menyadari dan mengagumi
darah.
- Plasma Darah.
dan fungsinya?
pola pikir ilmiah dalam
.
 Golongan Darah.
 Bagaimana dapat
kemampuan mengamati
Observasi
disirkulasikan ke
 Pembekuan darah.
bioproses.
 Kerja ilmiah,
seluruh tubuh dan
 Alat-alat Peredaran
sikap ilmiah
melakukan fungsinya?
darah.
Peka dan peduli terhadap
dan
 Proses peredaran
permasalahan lingkungan
keselamatan
Mengumpulkan Data
darah.
hidup, menjaga dan
kerja
(Eksperimen/Eksplorasi)
Kelainan-kelainan
menyayangi lingkungan
Portofolio
 Mengkaji literatur
yang mungkin terjadi
sebagai manisfestasi
 Laporan
tentang struktur, dan
pada system peredaran
pengamalan ajaran agama
tertulis hasil
fungsi sel darah,
darah.
yang dianutnya.
kegiatan
golongan darah, plasma
praktikum.
darah, dari berbagai
Berperilaku ilmiah: teliti,
sumber dan melalui
tekun, jujur terhadap data dan

Sumber Belajar
 Buku siswa
 Buku biologi
Campbell
 Sumbersumber lain
yang relevan
 LKS
 Mikroskop,
awetan
sediaan apus
darah, alat
hitung sel
darah/
haemocytome
ter, zat warna,
kaca benda
dan kaca
penutup,
kartu
golongan
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fakta, disiplin, tanggung
jawab, dan peduli dalam
observasi dan eksperimen,
berani dan santun dalam
mengajukan pertanyaan dan
berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,
bekerjasama, cinta damai,
berpendapat secara ilmiah
dan kritis, responsif dan
proaktif dalam dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di
luar kelas/laboratorium.






2.2

Peduli terhadap keselamatan
diri dan lingkungan dengan
menerapkan prinsip
keselamatan kerja saat
melakukan kegiatan
pengamatan dan percobaan di
laboratorium dan di
lingkungan sekitar.




diskusi kelompok
Tes
hubungan antara
 Menilai
struktur, jumlah, dan
pemahaman
fungsi bagian-bagian
tentangkompo
darah, dan proses
nen darah,
peredaran darah serta
pembuluh
kelainan yang mungkin
darah.
terjadi pada sistem
 Menilai
peredaran darah.
pemahaman
Membuat sediaan apus
tentang
darah untuk
golongan
mengidentifikasi bentukdarah dan
bentuk sel darah.
transfusi,
Menghitung jumlah sel
skema
darah menggunakan
pembekuan
haemocytometer.
darah, bagian
jantung,
Menentukan golongan
tekanan darah,
darah sendiri atau orang
skema
lain dengan mengamati
peredaran
reaksi antara darah dan
darah.
antisera.
Menggambarkan skema
pembekuan darah.
Melakukan pengamatan

darah, blood
lancet
disposible,
antisera
A,B,AB dan
D.
 Tensimeter.
Charta sistem
peredaran darah
manusia
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3.6

4.6

Menganalisis hubungan
antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem
sirkulasi dan mengaitkannya
dengan bioprosesnya
sehingga dapat menjelaskan
mekanisme peredaran darah
serta gangguan fungsi yang
mungkin terjadi pada sistem
sirkulasi manusia melalui
studi literatur, pengamatan,
percobaan, dan simulasi.
Menyajikan hasil analisis
tentang kelainan pada struktur
dan fungsi darah, jantung dan
pembuluh darah yang
menyebabkan gangguan
sistem peredaran darah
manusia melalui berbagi
bentuk media presentasi.









bagian-bagian jantung
menggunakan jantung
kambing/sapi atau
torso/gambar jantung
manusia.
Melakukan
penghitungan denyut
jantung dalam beberapa
kondisi, istirahat, lari
ditempat, minum air
hangat/dingin.
Mengukur tekanan darah
menggunakan
tensimeter.
Menggambarkan skema
peredaran darah besar
dan kecil.
Melakukan observasi ke
rumah sakit/klinik
menemukan penggunaan
teknologi dalam
membantu gangguan
sistem peredaran.
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Mengasosiasikan
 Menganalisis dan
membuat kesimpulan
dari hasil pengamatan
dan eksperimen tentang
struktur, fungsi sel-sel
darah, plasma darah,
golongan darah, struktur
dan fungsi jantung dan
hal-hal yang
mempengaruhi kerja
jantung.
 Tekanan systole dan
diastole.
 Menyimpulkan hasil
eksperimen dikaitkan
dengan konsep hasil
kajian literature.
 Mengaitkan struktur dan
fungsi sel darah dengan
berbagai kelainan pada
peredaran darah.
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Mengkomunikasikan
 Menyampaikan laporan
secara lisan tentang
pemahamannya tentang
jaringan darah dan
fungsi dalam sirkulasi,
pembluh darah dan
komponennya, sirkulasi
darah, sirkulasi darah,
penyakit yang berkaitan
dengan peredaran darah,
dan teknologi yang
digunakan dalam
mengatasi kelainan dan
penyakit pada sistem
sirkulasi.

1

SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA
Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah dan alat peredaran
darah. Darah terdiri dari bagian yang cair dan bagian yang padat. Alat peredaran
darah terdiri dari jantung dan pembuluh-pembuluh darah yakni arteri, vena, da
kapiler.
A. DARAH
1. Fungsi Darah
Darah berfungsi antara lain sebagai:
1. Sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel
tubuh.
2. Mengangkut osigen dari paru-paru ke seluruh tubuh
3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme misalnya karbondioksida, dari seluruh sel
tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru
4. Mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran
5. Memelihara keseimbangan cairan tubuh
6. Mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain,
yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit
7. Memelihara suhu tubuh (suhu tubuh manusia dipertahankan pada kondisi
normal, yaitu sekitar 37 oC.
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2. Komponen darah
a. Plasma darah
Plasma darah terutama atas 90% air dan 10% bahan-bahan terlarut yang
terdiri atas 7% protein, 1% garam-garam mineral, dan 2% lemak. Fungsi plasma
darah, antara lain :
1. Sebagai pelarut bahan-bahan kimia
2. Membawa

mineral-mineral

telarut,

glukosa,

asam

amino,

vitamin,

karbondiosida (sebagai ion hydrogen karbonat), dan bahan-bahan buangan.
3. Menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin.
4. Menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel
b. Sel-sel darah
1) Sel darah merah (eritrosit)

Gambar 1. Sel darah merah
Ciri-ciri eritrosit adalah berbentuk seperti cakram bikonkaf, berdiameter 78μm, tebalnya 1-2 μm, bersifat elastis serta tidak memilki inti ( pada eritrosit tua).
Fungsi: Mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan keseluruh tubuh.
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2) Sel darah putih (Leukosit)

Gambar 2. Limfosit
Ciri leukosit yaitu ukuran leukosit lebih besar dari eritrosit tetapi jumlahnya
di dalam tubuh jauh lebih sedikit yaitu sekitar 5-10 ribu μl, tidak berwarna dan
berinti.

Gambar 3: Jenis-jenis leukosit: (a) granulosit dan (b) agranulosit.
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Berdasarkan ada atau tidaknya granula di dalam plasma, leukosit dikelompokkan
menjadi:
a) Granulosit (leukosit bergranula)
a. Neutrofil, plasmanya bersifat netral, inti selnya seringkali berjumlah banyak
dengan bentuk bermacam-macam, bersifat fagositosis terhadap eritrosit,
kuman dan jaringan mati.
b. Eosinofil, plasmanya bersifat asam sehingga akan berwarna merah tua bila
ditetesi eosin, bersifat fagosit dan jumlahnya akan meningkat jika tubuh
terkena infeksi.
c. Basofil, plasmanya bersifat basa sehingga akan berwarna biru jika ditetesi
larutan basa, jumlahnya bertambah banyak jika terjadi infeksi, bersifat
fagosit, mengandung heparin, yaitu zat kimia anti penggumpalan.
b) Agranulosit (leukosit tidak bergranula)
a. Limfosit, tidak dapat bergerak, berinti satu, ukuran ada yang besar dan ada
yang kecil, berfungsi untuk membentuk antibodi.
b. Monosit, dapat bergerak seperti Amoeba, mempunyai inti yang bulat atau
bulat panjang, diproduksi pada jaringan limfa dan bersifat fagosit.
3) Keping-keping darah (Trombosit)
Ciri keping darah berbentuk tidak teratur dan tidak berinti, berukuran lebih kecil dari
sel darah merah. Berfungsi dalam pembekuan darah.
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Proses pembekuan darah
Jika suatu jaringan tubuh terluka maka trombosit pada permukaan yang luka
akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase (tromboplastin).
Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trobin dengan bantuan ion
kalsium dan vitamin K. Protrombin merupakan protein yang tidak stabil yang
dibentuk di hati dan dengan mudah dapat pecah menjadi senyawasenyawa yang lebih
kecil, salah satunya adalah trombin. Selanjutnya, trombin mengubah fibrinogen (larut
dalam plasma darah) menjadi fibrin (tidak larut dalam plasma darah) yang berbentuk
benang-benang halus. Benang-benang halus ini menjerat sel-sel darah merah dan
membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Jika luka seseorang hanya di
permukan otot, biasanya darah cepat membeku. Tetapi, bila luka lebih dalam,
diperlukan waktu yang lebih lama agar darah membeku.
3. Golongan Darah
Seorang yang mengalami kekurangan darah dapat diber tambahan darah dari
orang lain. Hal yang disebut trasnsfusi darah. Orang yang menerima darah disebut
resipien. Sedangkan pemberi darah disebut donor. Ada beberapa macam
penggolongan darah yaitu system ABO, system Rh, atau system MN. Berdasarkan
system ABO, darah manusia dikelompokkan manjadi empat macam golongan darah.
Penggolongan ini berdasarkan senyawa Aglutinogen dan Aglutinin dalam darah.
Aglutinogen merupakan senyawa protein darah yang terdapat pada sel-sel darah
merah dan berfungsi sebagai antigen. Ada 2 macam aglutinogen, yaitu aglutinogen A
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dan aglutinogen B. Aglutinin adalah suatu protein yang terdapat dalam plasma darah.
Dalam system ABO, berdasarkan senyawa aglutinogen dan aglutini dalam darah,
darah dapat dikelompokkan menjadi:
1.

Golongan darah A, yaitu darah yang memiliki aglutinogen A dan agluitinin β
(anti B)

2.

Golongan darah B, yaitu darah yang memiliki aglutinogen B dan agluitinin α
(anti A)

3.

Golongan darah AB, yaitu darah yang memiliki aglutinogen A dan B, tetapi
tidak mempunyai aglutinin α dan β.

4.

Golongan darah O, yaitu darah yang tidak memiliki aglutinogen A dan B,
tetapi memiliki aglutinin α dan β.
Golongan darah adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya

perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah.
Dua jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan ABO dan
Rhesus (faktor Rh). Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen selain
antigen ABO dan Rh, hanya saja lebih jarang dijumpai. Transfusi darah dari
golongan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis
yang berakibat anemia hemolisis, gagal ginjal, syok, dan kematian.
Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang
terkandung dalam darahnya, sebagai berikut:
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1. Individu dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen
A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen
B dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah A-negatif
hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A-negatif
atau O-negatif.
2. Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel
darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum
darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah B-negatif hanya dapat
menerima darah dari orang dengan dolongan darah B-negatif atau O-negatif
3. Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan
antigen A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A
maupun B. Sehingga, orang dengan golongan darah AB-positif dapat
menerima darah dari orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut
resipien universal. Namun, orang dengan golongan darah AB-positif tidak
dapat mendonorkan darah kecuali pada sesama AB-positif.
4. Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tapi
memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Sehingga, orang dengan
golongan darah O-negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan
golongan darah ABO apapun dan disebut donor universal. Namun, orang
dengan golongan darah O-negatif hanya dapat menerima darah dari sesama
O-negatif.
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Secara umum, golongan darah O adalah yang paling umum dijumpai di
dunia, meskipun di beberapa negara seperti Swedia dan Norwegia, golongan darah A
lebih dominan. Antigen A lebih umum dijumpai dibanding antigen B. Karena
golongan darah AB memerlukan keberadaan dua antigen, A dan B, golongan darah
ini adalah jenis yang paling jarang dijumpai di dunia.
Pewarisan
Tabel 1: Tabel pewarisan golongan darah kepada anak
Ayah/Ibu

O

A

B

AB

O

O

O, A

O, B

A, B

A

O, A

O, A

O, A, B, AB

A, B, AB

B

O, B

O, A, B, AB

O, B

A, B, AB

AB

O, B

A, B, AB

A, B, AB

A, B, AB

Rhesus
Jenis penggolongan darah lain yang cukup dikenal adalah dengan
memanfaatkan faktor Rhesus atau faktor Rh. Nama ini diperoleh dari monyet jenis
Rhesus yang diketahui memiliki faktor ini pada tahun 1940 oleh Karl Landsteiner.
Seseorang yang tidak memiliki faktor Rh di permukaan sel darah merahnya memiliki
golongan darah Rh-. Mereka yang memiliki faktor Rh pada permukaan sel darah
merahnya disebut memiliki golongan darah Rh+. Jenis penggolongan ini seringkali
digabungkan dengan penggolongan ABO. Golongan darah O+ adalah yang paling
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umum dijumpai, meskipun pada daerah tertentu golongan A lebih dominan, dan ada
pula beberapa daerah dengan 80% populasi dengan golongan darah B.
Kecocokan faktor Rhesus amat penting karena ketidakcocokan golongan.
Misalnya donor dengan Rh+ sedangkan resipiennya Rh-) dapat menyebabkan
produksi antibodi terhadap antigen Rh(D) yang mengakibatkan hemolisis. Hal ini
terutama terjadi pada perempuan yang pada atau di bawah usia melahirkan karena
faktor Rh dapat mempengaruhi janin pada saat kehamilan.
Kecocokan golongan darah
Tabel 2: kecocokan
Donor Harus
Gol. Darah
Resipien

Golongan Darah Manapun

AB+

O+

A+

B+

AB+

AB-

O-

A-

B-

AB-

A+

O-

O+

A-

A+

A-

O-

A-

X

X

B+

O-

O+

B-

B+

B-

O-

B-

X

X

O+

O-

O+

X

X

O-

O-

X

X

X
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Tabel 3: Tabel kecocokan plasma
Resipien

Donor Harus

AB

AB manapun

A

A atau AB manapun

B

B atau AB manapun

O

O, A, B atau AB manapun

B. ALAT-ALAT PEREDARAN DARAH
1. Jantung

Jantung bentuk seperti kerucut tumpul, ukuran sebesar kepalan tinju tangan,
panjang sekitar 12 cm, lebar 9 cm. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar
dapat beredar. Dindng jantung memiliki tiga lapisan, yaitu:
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1. Perikardium/epikardium merupakan selaput paling luar sebagai
pembungkus jantung,
2. Miokardium merupakan lapisan tengah/lapisan yang paling tebal dibentuk
dari sel-sel otot jantung,
3. Endokardium merupakan selaput pembatas ruang jantung yang
nengandung pembuluh darah, saraf dan cabang dari system peredaran ke
jantung.
Jantung manusia terdiri dari empat ruangan yaitu bilik kanan, bilik kiri,
serambi kanan dan serambi kiri. Di antara bilik kanan dan bilik kiri dipisahkan oleh
septum interventrikularis, antara serambi kanan dan serambi kiri dipisahkan oleh
septum interatrial, sedangan antara bilik dan serambi dipisahkan septum
atrioventrikularis Di antara serambi dan bilik terdapat katup yaitu antara serambi kiri
dan serambi kiri terdapat katup yang disebut valvula bikuspidalis, sedangkan katup
antara bilik kanan dan serambi kanan disebut valvula trikuspidalis. Fungsi katup ini
adalah untuk menjaga agar darah yang masuk dari serambi ke bilik tidak lagi ke
serambi saat darah dipompa oleh bilik.
Denyut jantung orang dewasa yang sehat dalam keadaan biasa rata-rata
berkisar antara 60 sampai 80 denyutan per detik. Tekanan darah menunjukkan
tekanan dalam arteri utama. Tekanan dapat diukur dengan tensimeter atau
sfigmomanometer. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah
mengalir ke dalam jantung disebut diastolik. Sementara itu, sistolik adalah tekanan
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darah saat otot jantung berkontraksi sehingga jantung mengemois dan darah dipompa
keluar dari jantung.

2. Pembuluh Darah

Pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh nadi (arteri), pembuluh balik
(vena) dan pembuluh rambut (kapiler).
a. Arteri
Pembuluh nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung
dengan ciri-ciri letaknya tersembunyi di dalam, dindingnya tebal elastis, senyutnya
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terasa, dan memiliki satu katub didekat jantung, jika pembuluh ini terpotong darah
akan keluar memancar.
Pembuluh nadi ada tiga jenis:
1) Aorta, Pembuluh darah arteri yang keluar dari ventrikel kiri
2) Arteri, Percabangan dari aorta
3) Arteriol, pembuluh nadi yang berhubungan dengan kapiler.
b. Vena
Pembuluh balik (vena) berfungsi mengalirkan darah menuju jantung, dengan
ciri-ciri letaknya di permukaan, dindingnya tipis dan tidak elastis, denyutnya tidak
terasa, dan memiliki katup di sepanjang tubuh, jika terpotong darah tidak memancar
hanya menetes saja.
Pembuluh vena ada tiga jenis, yaitu
1) Vena kava, pembuluh vena yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke
jantung melalui atrium kanan
2) Venula, vena yang berhubungan dengan kapiler
3) Vena pulmonalis, satu-satunya pembuluh vena yang mangalirkan darah yang
kaya oksigen dari paru-paru menuju atrium kiri.
c. Kapiler
Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Fungsinya
adalah sebagai berikut:
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1) Alat penghubung antara pembuluh arteri dan vena
2) Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan
3) Menyerap makanan yang terdapat di usus
4) Menyaring darah yang terdapat di ginjal.
B. MEKANISME PEREDARAN DARAH

Gambar 4: Peredaran darah manusia
Sistem peredaran manusia disebut system peredaran ganda dan tertutup
a. Peredaran ganda, artinya selama beredar darah melewati jantung sebanyak dua
kali, yaitu pada
1. Peredaran Darah Kecil
Peredaran darak kecil/pendek yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung
ke paru-paru kembali ke jantung.
Jantung(bilik kiri) - paru-paru - jantung (serambi kiri)
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2. Peredaran Darah Besar
Peredaran darah besar/ panjang yaitu peredaran darah yang dimulai dari
jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung.
Jantung (bilik kiri) - seluruh tubuh - jantung (serambi kanan)
b. Peredaran tertutup, artinya selama beredar darah selalu melewati pembuluh darah.
C. KELAINAN /GANGGUAN PADA SISTEM PEREDARAN DARAH
Sistem peredaran darah dapat mengalami berbagai macam gangguan.
Gangguan system peredaran darah dapat terjadi pada alat peredaran darah (jantung
dan pembuluh darah) atau terjadi pada darah itu sendiri. Beberapa jenis kelainan
pada system peredaran darah menusia, antara lain: anemia, leukemia, hipertensi,
hemofilia, sclerosis, varises, serangan jantung, wasir, dan AIDS.
1. Anemia
Anemia sering disebut penyakit kurang darah. Anemia sebenarnya adalah
kekurangan hemoglobin di dalam darah. Penyebabnya bermaam-macam seperti
kurangnya kandungan hemoglobin dalam eritrosit, kurangnya jumlah eritrosit dalam
darah, dan kurangnya volume darah dari volume normal, kekurangan ion K atau
kekurangan vit B12 yang membantu pembentukan sel darah merah.
2. Leukimia
Leukimia disebut juga sebagai kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh
produksi sel-sel darah putih secara berlebih sehingga jumlahnya di dalam darah
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melebihi normal. Sel darah putih yang berlebihan tidak hanya memakan bakteri
tetapi jua memakan sel darah merah sehingga tubuh akan mengalami anemia berat.
3. Hipertensi
Tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 120/80mmHg. Jika tekanan
darahnya jauh di atas tekanan darah normal, orang akan mengalami hipertensi.
Tanda-tandanya sakit kepala dan susah tidur. Tekanan darah yang tinggi dapat
menyebabkan pecahnya kapiler. Jika pembuluh darah yang pecah adalah pembuluh
darah di otak maka akan terjadi stroke.
4. Hemofilia
Hemofilia adalah penyakit darah sulit membeku. Luka yang sedikit saja dapat
menyebabkan darah mengucur sehingga penderita dapat mengalami kekurangan
darah, bahkan menyebabkan kematian.
5. Sklerosis
Sklerosis merupakan pengerasan pada pembuluh darah. Pengerasan ini dapat
terjadi karena pengendapan zat kapur atau lemak. Pengendapan zat kapur atau lemak
menyebabkan menyempitnya pembuluh darah sehingga menghambat/menyumbat
aliran darah. Jika yang tersumbat adalah pembuluh nadi yang menyuplai darah ke
jantung, hal ini menyebabkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Jika
penyumbatan ini terjadi pada arteri otak maka akan menyebabkan terjadinya stroke.
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6. Varises
Varises merupakan pekebaran pembuluh balik, biasanya terlihat berwarna
kebiruan dan sering terdapat pada betis.
7. Wasir
Wasir dan ambeien atau hemoiroid ialah membesarnya vena yang berada
disekitar anus. Penyebabnya adalah aliran darah tidak lancer misalnya karena terlalu
banyak duduk atau kurang gerak.
8. AIDS
AIDS merupakan penyakit yang menyebabkan seorang tidak memiliki system
imun. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. HIV mampu menyerang limposit sehingga
seseorang yang terserang oleh virus tersebut tidak memiliki kemampuan
menghasilkan antibody.Akibatnya, orang tersebut rentan terhadap penyakit lain.
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Story Board Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Model Problem Based
Learning (PBL) Menggunakan Indikator Kemampuan
Berpikir Kritis Ennis pada Mteteri Biologi

No
1.

Home

Tampilan

2

Petunjuk

Isi
Isi yang terdapat dalam
tampilan adalah sebagai
berikut :
a. Judul
b. Pilihan menu : home,
petunjuk, latar
belakang, KI/KD,
materi, evaluasi, ayat
Al-Qur’an, evaluasi,
referensi dan profil
c. Tombol musik
d. Tombol home dan
exit
e. Backround

Keterangan
Program
berupa satu
file secara
utuh.
Perpindahan
tampilan
hanya
menggunakan
perpindahan
frame

Isi menu ini adalah sebagai
berikut :Penjelasan tentang
program, Penjelasan fungsi
dari setiap tombol yang ada,
Tombol back/previous dan
next, Tombol home dan exit

Terdapat
tombol home
untuk kembali
ke tampilan
awal dan
button exit
untuk
memudahkan
keluar dari
program.
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No
3

KI dan KD

Tampilan

Isi
Menu KI/KD berisi
kompetensi yang diharapkan
setelah belajar menggunakan
media pembelajaran
interaktif berbasis PBL.
Menu ini terdiri dari :
a. Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar
b. Tombol home dan
Exit

Keterangan
Terdapat
tombol home
untuk kembali
ke tampilan
awal dan
buuton exit
untuk
memudahkan
keluar dari
program

4.

Materi

Menu materi pokok berbasis
Problem Based Learning
(PBL). Isi dari menu ini
adalah sebagai berikut:
a. Materi ini terdiri dari
7 sub materi sistem
peredaran darah
b. 5 sub materi tidak
menggunakan sintak
PBL dan 2 sub
materi menggunakan
sintak PBL

Terdapat
tombol home
untuk kembali
ke tampilan
awal dan
button exit
untuk
memudahkan
keluar dari
program

5.

Evaluasi

Menu ini terdiri atas 15 butir
soal yang harus dikerjakan
siswa untuk memenuhi KKM

Terdapat
tombol home
untuk kembali
ke tampilan
awal dan
button exit
untuk
memudahkan
keluar dari
program
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No
6.

Tampilan
Ayat Al-Qur’an

Isi
Menu ini terdiri dari ayat AlQur’an beserta artinya yang
berhubungan dengan materi
sistem peredaran darah

Keterangan
Terdapat
tombol home
untuk kembali
ke tampilan
awal dan
button exit
untuk
memudahkan
keluar dari
program

