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ABSTRAK 

PENGGUNAAN ANIMASI MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN 

PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN  

BERPIKIR KRITIS DAN SELF ESTEEM PESERTA DIDIK  

KELAS X PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI  

SMA N 13 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Mira Mustika Sari 

 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk (1) mengetahui 

pengaruh penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran problem based 

learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X pada mata 

pelajaran biologi SMA N 13 Bandar Lampung, dan (2) mengetahui pengaruh 

penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran problem based learning 

terhadap self esteem peserta didik kelas X pada mata pelajaran biologi SMA N 13 

Bandar Lampung. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Quasi 

Eksperiment. Desain penelitian yang digunakan pada quasi eksperiment ini adalah 

The Matching-only Postest-Only Control Group Design. Penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 19 September s/d 13 Oktober 2016 dikelas X SMA N 13 Bandar 

Lampung dengan teknik pengambilan sampel adalah Cluster Random Sampling. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X SMA N 13 Bandar Lampung. 

Sampel terdiri dari dua kelas yaitu kelas eksperimen (X MIA 3) dan kelas kontrol (X 

MIA 5). Tehnik pengumpulan data berupa test untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis, angket self esteem untuk uji analisis data yang digunakan adalah menggunakan 

uji t. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh hasil hipotesis H0 ditolak dan H1 

diterima, karena hasil analisis uji t thitung <ttabel dengan α = 0,05, dengan hasil diperoleh 

kemampuan berpikir kritis 0,00 <0,05 dan self esteem 0,00 <0,05. Sehingga penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh penggunaan animasi 

multimedia dalam pembelajaran problem based learning terhadap berfikir kritis 

peserta didik kelas X mata pelajaran biologi SMA N 13 Bandar Lampung, dan 

(2)Terdapat pengaruh penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran problem 

based learning terhadap self esteem peserta didik kelas X mata pelajaran biologi 

SMA N 13 Bandar Lampung. 

 

Kata kunci: Animasi Multimedia, Problem Based Learning, Kemampuan Berpikir 

Kritis, dan Self Esteem. 

 

 

 



 



 



 

 

MOTTO 

 

                                

Artinya:   Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 

belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang 

bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?
1
(Q.S. An’am:32) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Jumanatul “Ali-art,2006), 

h.131  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi yang semakin 

pesat, menyebabkan perubahan hampir disemua bidang kehidupan. Sejalan dengan 

perkembangan tersebut berdampak langsung pada persaingan global yang semakin 

erat, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya untuk 

menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik yaitu dengan 

mengembangkan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses jangka 

panjang yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan,  hanya 

melalui proses pendidikan yang baik maka manusia mampu meraih dan menguasai 

ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya, dengan melalui proses pendidikan yang baik 

tentu dapat menciptakan mutu kualitas pendidikan maupun mutu peserta didik yang 

sangat baik. 

Tujuan pendidikan adalah tercapainya suatu hasil belajar peserta didik setelah 

terselenggarakanya proses pembelajaran. Proses pembelajaran sangat mempengaruhi 

kemampuan berpikir peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran pendidik 

diharapkan dapat memberikan stimulus kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Menurut Scriven & Paul 

berpikir kritis adalah proses disiplin secara intelektual aktif dan trampil 

menkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis atau mengevaluasi 



2 
 

 

informasi yang dihasilkan dengan pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau 

komunikasi sebagai panduan untuk kepercayaan.
1
 Kemampuan berpikir kritis penting 

di miliki oleh setiap peserta didik, baik di sekolah maupun dikehidupan sehari-hari. 

Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis merupakan modal untuk bisa 

memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupanya.  

Berdasarkan hasil pra survey di kelas X SMA N 13 Bandar Lampung dengan 

analisis perangkat pembelajaran dan hasil observasi pada kegiatan pembelajaran 

belum optimal. Pendidik cenderung sering menggunakan metode ceramah,
2
 padahal 

penggunaan metode ceramah efektif dalam kurun waktu 15 menit pertama saja. 

Selebihnya peserta didik merasa jenuh, tidak tertarik dan cenderung bermalas-

malasan.
3
 Adapun pendidik juga belum mengarahkan pengembangan kemampuan 

berpikir kritis dalam proses pembelajaran.  

Belum dikembangkanya kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran 

oleh pendidik dapat dilihat dari analisis Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP). 

Berdasarkan  analisis RPP, tujuan RPP dan langka-langkah pembelajaran, pendidik 

juga belum memberdayakan kemampauan berpikir kritis. Selain RPP, pendidik juga 

belum memberdayakan soal berpikir kritis. Indikator soal yang digunakan hanya 

memberdayakan taksonomi bloom dengan kata kerja operasional mengingat (C1) dan 

memahami (C2).  Tidak terberdayakanya dan terfasilitasinya peserta didik untuk 

                                                           
1
 Muh. Tawil & Liliasari, Berfikir Kompleks dan implementasinya dalam Pembelajaran IPA, 

(Makassar:Universitas Negeri Makassar, 2013) h.7. 
2
 Hasil observasi dengan guru Biologi SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

3
 Slamet Priyadi, Bahan Ajar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru 2009, Tersedia: Jurnal h. 

5 
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berpikir kritis, sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik yang rendah. 

4
Dimana hasil belajar peserta didik yang rendah dapat dilihat dari ulangan harian 

peserta didik kelas X SMA N 13 Bandar Lampung: 

Tabel 1.1 

Hasil Ulangan Harian Peserta Didik Kelas X 

SMA N 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No Nilai Hasil Tes Frekuensi (n) Persentase  

1 92 – 100 15 4,02% 

2 82 – 91 72 19,30% 

3 72 – 81 30 8,04% 

4 62 – 71 138 36,99% 

5 00 – 61 118 31,63% 

Jumlah 373 100% 
Sumber : Hasil Ulangan Harian Peserta Didik Kelas X SMA N 13 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk hasil nilai ulangan harian 

kelas X di SMA N 13 Bandar Lampung dengan Kriteria Ketuntasan Minimum 

biologi dari sekolah adalah 72. Terlihat peserta didik dari  jumlah 373 yang 

memenuhi kriteria  ketuntasan minimal hanya 117 peserta didik atau 31,37% saja dan 

yang belum tuntas 256 peserta didik atau 68,63%. 

Berdasarkan hasil wawancara selain nilai kognitif yang rendah, salah satu aspek 

afektif kelas X juga belum terbedayakan yaitu self esteem (harga diri) peserta didik.
5
 

Tidak adanya penilaian yang spesifik untuk menilai self esteem peserta didik. Self 

esteem adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri dan lingkunganya, apakah 

                                                           
4
 Feni Mulya sari, Pengaruh Motivasi dan berpikir kritis terhadap hasil belajar matematis 

siswa kelas VII mtsn Karang Rejo Tulungagung Tahun ajaran 2013/2014. (Tulungagung: Skripsi 

Program Sarjana IAIN Tulungagung, 2014) h. 57 
5
 Hasil Wawancara dengan Guru di SMA N 13 Bandar Lampung 
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ia dapat menerima dirinya sendiri, apakah ia dapat menghormati dirinya sendiri tanpa 

dipengaruhi oleh faktor eksternal.  Nilai afektif peserta didik didapat dari pengamatan 

pendidik dengan melihat satu persatu sikap peserta didik di dalam kelas dan 

dikehidupan sehari-hari, apakah peserta didik mengumpulkan tugas atau tidak, 

menghormati guru atau tidak, serta kesopanan peserta didik. Pendidik tidak memiliki 

instrument penilaian nilai afektif peserta didik. Adapun nilai yang di dapat di sama 

ratakan seluruh peserta didik kecuali yang bermasalah dengan sikapnya. Pendidik 

juga tidak memberdayakan self esteem di dalam pembelajaran.  

Akibat self esteem yang belum pernah dilakukan penilain maupun diterapkan 

sehingga berpengaruh terhadap kesuksesan peserta didik. Menurut Young dan 

Hoffman self esteem berhubungan dengan sejumlah faktor yang berhubungan dengan 

kehidupan, salah satu diantaranya yaitu kesuksesan peserta didik disekolah.
6
 

Lawrence menambahkan peserta didik dengan self esteem tinggi cenderung percaya 

diri dalam situasi sosial yang dihadapi dan percaya diri dalam menangani tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru.
7
 Self esteem yang tinggi dapat mempertahankan rasa 

keingin tahuan peserta didik secara alami dalam belajar serta memiliki semangat dan 

antusias ketika menghadapi tantangan baru. Sebaliknya, peserta didik dengan self 

esteem rendah justru mengindari dimana situasi tersebut berpotensi membuat dirinya 

merasa malu dihadapan orang lain. Peserta didik dengan self esteem rendah 

                                                           
6
 Nurina Happy, Djamilah Bondan Widjajanti. Keefektifan PBL Ditinjau Dari Kemampuan 

Berfikir Kritis dan Kreatif Matematis serta Self-Esteem Siswa SMP, 2014, Tersedia: Jurnal Riset 

Pendidikan Matematika, Volume 1, Nomor 1, h. 49. 
7
 Ibid, h. 50. 
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cenderung lebih memilih dihukum atau mungkin dipandang sebagai seorang jagoan 

oleh teman-temanya dibandingkan terlihat bodoh. Sehingga  dengan terberdayakanya 

self esteem dirasa dapat memberikan efek baik kepada peserta didik yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Selain self esteem, keberhasilan proses pembelajaran dapat di ciptakan dari 

kemampuan pendidik dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Seorang pendidik 

diharapkan  dapat mengelola lingkungan pendidikan untuk memberikan suatu 

penyampaian pembelajaran yang baik dan bisa diterima oleh peserta didik. 

Penyampaian pembelajaran yang baik ditegaskan dalam firman Allah SWT (Q.S. An-

Nahl: 125)
8
 

                                  

                            

Artinya: “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik dalam 

menyampaikan pembelajaran harus menggunakan cara yang baik. Mengajar bukan 

hanya menyampaikan sebuah materi melainkan harus ada interaksi antara peserta 

didik dan pendidik. Sementara untuk terwujudnya tujuan pendidikan dibutuhkan 

                                                           
8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV, Jumanatul „Ali-

art,2006), h. 281. 
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suatu perantara penyampaian sebuah pembelajaran yang biasa disebut dengan media 

pembelajaran. Media pembelajaran berpotensi memberikan pengalaman belajar yang 

baik dan dapat memberikan kesan yang menyenangkan bagi peserta didik. Menurut 

Zainal Aqib media pembelajaran pada mulanya hanyalah dianggap sebagai alat untuk 

memebantu guru dalam kegiatan belajar mengajar.
9
 Tetapi pada akhirnya media 

pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Ditinjau dari hasil pra survey yang telah dilakukan dalam pembelajaran biologi 

kelas X, pembelajaran belum menggunakan multimedia animasi, pendidik sesekali  

menggunakan media gambar. Adapun dari hasil wawancara media gambar tersebut 

juga tidak dibuat sendiri oleh pendidik, melainkan membeli di pasar, sehingga peserta 

didik merasa tidak tertarik dalam pembelajaran karena efek media gambar yang 

monoton.
10

 Padahal sekolah sudah memfasilitasi pendidik dengan adanya laptop dan 

proyektor, jadi seharusnya pendidik harus lebih kreatif dalam memberikan materi 

dengan cara yang berbeda seperti penggunaan animasi multimedia. 

Penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran biologi harus disesuaikan 

dengan materi, ketersediaan fasilitas dan karakteristik peserta didik. Animasi 

multimedia adalah pembentukan gerak dari berbagai media atau obyek yang 

divariasikan dengan efek-efek gerakan transisi, serta suara-suara yang selaras dengan 

gerakan animasi. Sehingga peserta didik akan lebih tertarik dengan gambar yang 

terkesan hidup dan memiliki bentuk unik. Adapun pada dasarnya sebuah multimedia 

                                                           
9
Zainal Aqib, Model-model, Media, dan Strategi Pembeljaran Kontekstual (inovatif)(Bandung 

: Yrama Widiya, 2013), h. 49. 
10

 Hasil Wawancara di SMA N 13 Bandar Lampung 
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memiliki batasan waktu, pembelajaran tidak sepenuhnya memanfaatkan multimedia 

pembelajaran saja, karena hakikatnya pemanfaatan multimedia harus terencana dalam 

model pembelajaran. 

Pemanfaatan animasi multimedia dapat diimbangi dengan suatu model 

pembelajaran. Model pembelajaran dipandang sebagai pedoman untuk perbaikan 

kegiatan mengajar di kelas. Setiap model memerlukan sistem pengelolaan dan 

lingkungan yang berbeda. Penggunaan model dapat dimodifikasi dengan penggunaan 

animasi multimedia, sehingga terbentuklah perencanaan pembelajaran dengan sebuah 

perantara atau alat yang dapat digunakan untuk penyampaian materi kepada peserta 

didik, model pembelajaran yang cocok untuk dimodifikasikan dengan animasi 

multimedia yaitu model problem based learning. 

Model pembelajaran problem based learning mengutamakan pembelajaran 

berpusat pada peserta didik. Sebagai pembaharuan kurikulum yang ada bahwasanya 

peserta didik dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran dan pendidik hanya 

sebagai fasilitator. Menurut Graff dan Kolmos mengemukakan problem based 

learning adalah suatu pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal 

dari proses pembelajaran.
11

 Biasanya masalah yang disajikan didasarkan pada 

masalah dalam kehidupan nyata yang berfungsi penting sebagai  dasar untuk  proses 

pembelajaran. Problem based learning merupakan suatu pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar 

                                                           
11

 M. Taufik Amir, Inovasi Melalui Problem Based Learning, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2013). h. 21. 
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melalui pemecahan masalah, sehingga memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensial dari materi pelajaran. 

Salah satu materi pelajaran biologi yang  bisa menggunakan model problem 

based learning yaitu materi virus. Materi virus berkaitan erat dengan kehidupan dan 

permasalahan sehari-hari yang dihadapi peserta didik. Virus dikenal merugikan tapi 

juga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Saat mempelajari materi virus 

peserta didik diharapkan dapat memahami konsep virus, sehingga peserta didik dapat 

berpartisipasi dalam menanggulangi permasalahan yang disebabkan oleh virus. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan bahwa sangat penting  untuk 

merancang dan melaksanakan suatu pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

kemampuan berpikir kritis  dan self esteem peserta didik. Salah satunya adalah 

penggunaan animasi multimedia dengan menggunakan model problem based 

learning, dengan diperkuat dari hasil penelitian Nurina Happy dan Djamilah Bondan 

Wdjajanti. Hasil menyatakan bahwa, pembelajaran problem based learning cocok 

diterapkan dalam proses pembelajaran.
12

 Problem based learning efektif 

mempengaruhi berpikir kritis dan self esteem.  

Pembelajaran problem based learning dengan dibantu animasi multimedia, 

diperkirakan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kelebihan 

yang ada pada animasi multimedia, model pembelajaran problem based learning dan 

kondisi pembelajaran di kelas X SMA N 13 Bandar Lampung, maka perlu diadakan 

suatu penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan animasi 

                                                           
12

 Nurina Happy, Djamilah Bondan Widjajanti, Opcit, h.78. 
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multimedia dalam pembelajaran problem based learning terhadap berpikir kritis dan 

self esteem.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Tidak terbedayakanya kemampuan berpikir kritis peserta didik di kleas X 

SMA N 13 Bandar Lampung. 

2. Tidak terbedayakanya kemampuan self esteem peserta didik di kleas X SMA 

N 13 Bandar Lampung. 

3. Media yang digunakan oleh pendidik kurang bervariasi. 

4. Belum adanya penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran. 

5. Model yang digunakan oleh pendidik belum bervariasi. 

6. Belum adanya penggunaan model pembelajaran Problem based learning 

dalam pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari munculnya permasalahan lebih luas, maka perlu 

dikemukakan batasan masalah yang meliputi: 

1. Penelitian ini dibatasi pada kemampuan berpikir kritis dan self esteem peserta 

didik kelas X di SMA N 13 Bandar Lampung 
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2. Penggunaan Animasi Multimedia dalam Pembelajaran Problem Based 

Learning dibatasi pada mata pelajaran Biologi peserta didik kelas X SMA N 

13 Bandar Lampung 

3. Pelaksanaan pengguaan animasi multimedia dalam pembelajaran problem 

based learning ini dibatasi pada materi virus. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh Penggunaan Animasi Multimedia dalam Pembelajaran 

Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis peserta didik 

kelas X pada mata pelajaran biologi SMA N 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017? 

2. Adakah pengaruh Penggunaan Animasi Multimedia dalam Pembelajaran 

Problem Based Learning terhadap Self Esteem peserta didik kelas X pada 

mata pelajaran biologi SMA N 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017? 

 

E. Tujuan Peneleitian 

Pada penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Penggunaan Animasi Multimedia dalam Pembelajaran 

Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis peserta didik 
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kelas X pada mata pelajaran biologi SMA N 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

2. Mengetahui pengaruh Penggunaan Animasi Multimedia dalam Pembelajaran 

Problem Based Learning terhadap Self Esteem peserta didik kelas X pada 

mata pelajaran biologi SMA N 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai beriku: 

1. Bagi peserta didik 

Memberdayakan kemampuan berpikir kritis dan self esteem peserta didik 

dalam pembelajaran biologi. 

2. Bagi Guru 

Sebagai masukan dalam rangka pemilihan model pembelajaran biologi yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi 

khususnya terkait dengan kemampuan berpikir kritis dan self esteem peserta 

didik. 
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4. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti menjadi tahu bahwa melakukan 

variasi pembelajaran sangat penting dalam mempengaruhi kemampuan 

berpikir kritis dan self esteem. 



13 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Animasi Multimedia 

1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, 

„perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely mengatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus,, pengertian media dalam 

proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, menyusun kembali informasi visual atau 

verbal.
1
 

Menurut Hamalik menyatakan bahwa media pendidikan adalah alat, metode, 

tehnik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah.
2
 Sedangkan menurut Lislie J. Briggs menjelaskan bahwa media adalah 

sarana fisik untuk menyampaikan materi atau isi pengajaran, seperti buku, film, slide 

dan lain-lain. Heinich mengatakan bahwa medium sebagai perantara mengantarkan 

                                                           
1
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011) h.3. 

2
 Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 2000) h. 28 
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informasi antara sumber dan penerima pesan.
3
 Dari penjelasan para ahli dapat 

disimpulkan media merupakan alat atau peranta yang digunakan pendidik untuk 

menyampaikan pesan kepada peserta didik untuk mengefektifkan proses 

pembelajaran. 

Banyak batasan atau pengertian yang dikemukakan para ahli tentang media, 

diantaranya adalah: Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (association of 

Education and Communication technology (AECT) di Amerika, membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan 

atau informasi. National Education Association (NEA), mengatakan bahwa “media” 

adalah bentuk-bentuk komunikasi baik cetak maupun audio-visual serta peralatanya.  

Dari keseluruhan pengertian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 

substansi dari media pembelajaran adalah: (1) bentuk saluran, yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau 

pembelajar, (2) berbagai jenis komponen dalam lingkungan pembelajar yang dapat 

merangsang pembelajar untuk belajar, (3) bentuk alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang pembelajar untuk belajar, dan (4) bentuk-bentuk komunikasi 

yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik cetak maupun audio, visual, 

dan audio-visual.
4
 

 

 

                                                           
3
 Ibid, h.28 

4
  Huzair AH Sanaki, Media Pembelararan, (Yogyakarta:Kaukaba, 2011) h.3-4. 
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Ada dua jenis sumber belajar: 

a. By Design Learning Resources 

Sumber belajar yang sengaja dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. 

Misalnya buku pelajaran, modul, program audio, program video, transparansi 

OHP, dan lain-lain. 

b. Learning Resources by Utilization 

Sumber belajar yang bukan dirancang untuk tujuan pembelajaran, namun sudah 

tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Misalnya 

sawah, pasar, surat kabar, siaran televisi, pabrik, terminal, dan lain-lain.
5
 

2. Ciri-ciri Media Pendidikan 

Ciri-ciri media pendidikan menurut (Gerlach & Ely 1971) yang dikutip dalam 

buku Azhar Arsyad mengemukakan tiga ciri media yang merupakan petunjuk 

mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang 

mungkin guru tidak mampu (atau kurang efisiensi) melakukanya. 

a. Kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan 

kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, obyek atau 

kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat 

disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali 

sepert kejadian aslinya.  

                                                           
5
 Zainal Aqib, Model-model, Media, dan Strategi pembelajaran konstekstual (inovatif) 

,(Bandung:Yrama Widya, 2013) h.51. 
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b. Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali obyek 

atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai 

keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat 

pula diulang-ulang penyajiannya.  

c. Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dala satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau 

radio.
6
 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioprasikan oleh pengguna. 

Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film.  Multimedia 

interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yamg 

dapat dioperasikan oleh pengguna, sehinnga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah 

pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain.
7
 

3. Fungsi dan Manfaat Media Pendidikan 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

                                                           
6
 Azhar Arsyad, Op.cit.h.12-14. 

7
 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 51. 
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membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik.
8
  

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan secara 

tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi guru dan peserta didik. 

Secara umum manfaat yang dapat dipeoleh adalah proses pembelajaran lebih 

menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar 

siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dimana dan 

kapan saja, serta sikap belajar peserta didik dapat ditingkatkan.  Adapun keunggulan 

dari sebuah multimedia dalam pembelajaran yaitu : 

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

kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. 

b. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan 

kesekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. 

c. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat 

atau lambat seperti sistem tubuh manusi, bekerjanya suatu mesin, beredarnya 

planet Mars, dan  berkembangnya bunga. 

d. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, dan salju. 

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

berapi, harimau, dan racun. 

f. Meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik.
9
 

                                                           
8
 Azhar Arsyad, Op.Cit.h. 15. 

9
 Daryanto, Op.Cit.h. 52. 
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Menurut Kemp & Dayton dalam buku Azhar beberapa hasil peneliitian yang 

menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral 

pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai 

berikut: 

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap peserta didik yang melihat 

atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

Meskipun para pendidik menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-

beda, dengan penggunaan media ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi 

sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada peserta didik sebagai 

landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut. 

2. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian dan membuat peserta didik tetap terjaga dan memperhatikan. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif  dengan diterapkanya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan 

balik, dan penguatan. 

4. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan 

pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan 

memungkinkanya dapat diserap oleh peserta didik. 

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana intregasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. 
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6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. 

7. Sikap positif peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan. 

8. Peran pendidik dapat berubah kearah yang lebih positif.
10

 

Sudjana & Rivai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar peserta didik, yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh peserta didik dan emungkinkanya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaranya; 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga peserta didik tidak bosan dan 

pendidik tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau pendidik mengajar pada setiap 

jam pelajaran; 

d. Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

                                                           
10

 Ibid, h.21-23 
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Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli diatas, beberapa manfaat 

praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar 

sebagai berikut :  

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara peserta didik dengan lingkunganya, dan memungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri  sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta 

didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan pendidik, masyarakat dan lingkunganya 

misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 

binatang.
11

  

4. Animasi Multimedia 

Sejarah animasi dimulai dari jaman purba, dengan ditemukanya lukisan-lukisan 

pada dinding goa di Spanyol yang menggambarkan “gerak” dari binatang-binatang. 

Sejak menyadari bahwa gambar bisa dipakai sebagai alternative media komunikasi, 

timbul keinginan menghidupkan lambang-lambang tersebut menjadi cermin ekspresi 

kebudayaan. Terbukti dengan ditemukanya berbagai artefak pada peradaban Mesir 

                                                           
11

 Ibid, h.24-27 
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Kuno 2000 sebelum masehi. Animasi sendiri tidak akan pernah berkembang tanpa 

ditemukanya prinsip dasar dari karakter mata manusia yaitu: pesrsistance of vision 

(pola penglihatan yang teratur). 

Animasi berasal dari kata “Animation” yang dalam bahada Inggris “to animate” 

yang berarti menggerakkan. Pengertian animasi menurut Ibiz Fernandes dalam 

bukunya Macromedia Flash Animation & Cartooning animasi adalah sebuah proses 

merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan 

sebuah ilusi pergerakan.
12

 Reiber dalam jurnal Rakim menyatakan bahwa salah satu 

bagian penting pada multimedia adalah animasi. Animasi merupakan rangkaian 

gambar yang membentuk sebuah gerakan. Animasi juga dapat diartikan dengan 

menghidupkan gambar yang mati, menggerakkan gambar yang diam dengan cara 

membuat metamorfosa dari bentuk semula ke bentuk selanjutnya.
13

 animasi 

multimedia merupakan proses pembentukan gerak dari berbagai media atau obyek 

yang divariasikan dengan efek-efek gerakan transisi, serta suara-suara yang selaras 

dengan gerakan animasi tersebut.
14

 

Animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak sehingga peserta didik dapat 

melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Animasi 
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 Bambang Adriyanto, Pembuatan Animasi dengan Macromedia Flash 8, (Jakarta: 

Kementerian Pendidikan nasional, 2010), h. 5  
13
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menyediakan suatu tiruan yang apabila dilakukan pada peralatan yang sesungguhnya 

tetrlalu mahal atau berbahaya.
15

 

Dilihat dari tehnik pembuatanya animasi yang ada saat ini dapat dikategorikan 

menjadi 3 yaitu: (1) Animasi Stop-motion (Stop Motion Animasi). (2) Animasi 

Tradisional (Traditional animation). (3) Animasi Komputer (Computer Graphics 

Animation).
16

 

 

B.  Model Pembelajaran  Problem Based Learning 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial.
17

 Menurut Joyce & Weil berpendapat bahwa model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk memebentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.
18

 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para pendidik boleh memilih 
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pembelajarann yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikanya.
19

 Dalam 

penelitian ini, yang dimaksud model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman 

bagi perancang pengajaran dan para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan 

diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembeljaran tersebut, serta tingkat 

kemampuan peserta didik. Setiap model memerlukan sistem pengelolaan dan 

lingkungan belajar yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan peran yang berbeda 

kepada peserta didik, pada ruang fisik, dan pada sistem sosial kelas.
20

  

Perubahan cara pandang terhadap peserta didik sebagai objek menjadi subjek 

dalam proses pembelajaran menjadi titik tolak banyak ditemukannya berbagai 

pendekatan pembelajaran yang inovatif. Ivor K. Davis mengemukakan bahwa salah 

satu kecenderungan yang sering dilupakan bahwa hakikat pembelajaran adalah 

belajarnya peserta didik dan bukan mengajarnya pendidik. Sebagai pembaharuan 

kurikulum yang ada bahwasanya peserta didik dituntut lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dan pendidik hanya sebagai fasilitator. Pendidik mengajak semua 

peserta didik untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu 

alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan 

berpikir peserta didik (penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan 
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masalah adalah pembelajaran berbasis masalah atau bahasa kerennya problem bassed 

learning (PBL).  

1. Pengertian Problem Based Learning 

Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang berbasis 

masalah. Fogarty (1997) mendefinisikan PBL sebagai “Curruculun model designed 

around real-life problems that are ill-structured, open-ended, or ambiguous”. 

Sementara itu, Frinkle & Trop (1995) dalam Teacher pages menyatakan bahwa “PBL 

is a curriculum delevopment and imstructional system that simultaneously delevops 

both problem solving strategies and disciplinary knowledge bases and skills by 

placing students in the active role of problem solvers confronted with an ill-

structured problem that mirrors real-world problems”.
21

 Secara umum, PBL dapat 

diartikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang keterapilan pemecahan 

masalah dan berpikir kritis untuk memperoleh pengetahuan dan konsep essensial. 

Menurut Tan pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam 

pembelajaran karena dalam pembelajaran berbasis masalah kemampuan berpikir 

siswa betul-betul dioptimalsasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang 

sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berpikir secara berksinambungan.
22
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran berdasarkan 

banyaknya permasalahan yang membutuhkan pembelajaran autentik yakni 

penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan tersebut.  

2. Teori Teori yang Mendasari Model Problem Bassed Learning  

Dari segi paedagogis, pembelajaran berbasis masalah atau PBL didasarkan pada 

teori belajar konstruktivisme (Schmidt, 1993; Savery dan Duffy, 1995; Hendry dan 

Murphy, 1995) dengan ciri: 

a) Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan 

lingkungan belajar 

b) Pergulatan dengan masalah dan proses inquiri masalah menciptakan 

disonansi kognitif yang menstimulasi belajar. 

c) Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negosiasi sosial dan evaluasi 

terhadap kebenaran sebuah sudut pandang.
23

 

3. Karakteristik Problem Bassed Learning (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam 

kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia 

nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas 

yang ada (Tan, 2000). Karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai 

berikut: 
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1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar; 

2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada didunia nyata 

yang tidak terstruktur; 

3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspetive); 

4) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan 

kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan 

bidang baru dalam belajar; 

5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama; 

6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan 

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBL; 

7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi dan kooperatif; 

8) Pengembangan keterampilan inquiri dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari 

sebuah permasalahan; 

9) Keterbukaan proses dalam PBL meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah 

proses belajar; dan 

10)  PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar.
24

 

4. Langkah-langkah model problem bassed learning  

Tahapan atau langka-langkah pembelajaran model problem based learning yang 

biasa dilakukan adalah proses yang disajikan sebagai berikut:
25
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Table.2.1 

Tahapan Pembelajaran dengan Strategi Problem Based Learning 

 

Fase  Indikator  
 

Tingkah Laku Guru 

1 Orientasi siswa pada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang diperlukan, 

dan memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah 

2 
Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 
Membimbing pengalaman 

individual/kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah 

4 
Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, dan membantu mereka 

untuk berbagai tugas dengan temanya 

5 
Menganalisis dan mengevalusi 

proses pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses yang 

mereka gunakan 

 

5. Kunggulan Model problem bassed learning (PBL) 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri-

sendiri. Adapun keunggulan dari model problem bassed learning adalah: 

a) Peserta didik dapat menyelesaikan suatu permasalahan baik di sekolah 

maupun diluar sekolah 
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b) Peserta didik dapat secara kelompok menemukan temuan yang telah mereka 

cari sendiri 

c) Peserta lebih aktif dalam pembelajaran 

d) Dengan model pembelajaran problem bassed learning peserta cenderung 

akan terbiasa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada 

C. Direct Intruction. 

Menurut arens dalam jurnal Gazali Direct inruction merupakan suatu model 

pembelajaran yang dapat membantu siswa mempelajari pengetahuan dasar yang 

memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Direct 

inruction adalah suatu pembelajaran  yang bertumpu pada prinsip-prinsip prilaku dan 

teori belajar social yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang 

berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang 

berstruktur dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap, 

selangkah demi selangkah. 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran direct inruction yaitu: 

1. Penyampaikan tujuan pembelajran dan mempersiapkan siswa 

2. Mendemonstrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

3. Pemberian latihan terbimbing 

4. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

5. Pemberian latihan mandiri (tugas individu) 
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Carin menyatakan bahwa direct inruction secara sistematis menuntun dan 

membantu siswa untuk melihat hasil belajar dari masing-masing tahap demi tahap. 

Sedangkan menurut kadir dan nur model pelajaran langsung adalah pendekatan 

mengajar yang dapat membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan 

memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah.
26

 

 

D. Berpikir Kritis 

1. Pengertian Berpikir Kritis 

Dalam beberapa tahun berpikir kritis telah menjadi suatu istilah yang sangat 

popular dalam dunia pendidikan. Karena banyak alas an, para pendidik menjadi lebih 

tertarik untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis dengan berbagai corak. 

Berpikir kritis memungkinkan peserta didik untuk menemukan kebenaran di tengah 

banjir kejadian informasi yang mengelilingi mereka setiap hari. Berpikir kritis adalah 

sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri.
27

 

Menurut Costa menyatakan bahwa berpikir terdiri atas kegiatan atau proses 

berikut: menentukan hukum sebab akibat, pemberian makna terhadap sesuatu yang 

baru, mendeteksi keteraturan diantara fenomena. Penentuan kualitas bersama 

(klasifikasi), dan menemukan ciri khas fenomena. Secara teknis, kemampuan berpikir 

kritis dalam bahasa taksonomi Bloom diartikan sebagai kemampuan intelektual, yaitu 
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kemampuan menganilisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Dalam bahasa lain 

kemampuan-kemampuan ini dapat dikatakan sebagai kemampuan berpikir kritis.
28

 

Menurut Scriven & Paul mengemukakan berpikir kritis didefinisikan bahwa 

berpikir kritis adalah proses disiplin secara intelektual aktif dan trampil 

menkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi 

informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh, pengamatan, pengalaman, 

refleksi, penalaran, atau komunikasi, sebagai panduan untuk kepercayaan dan 

tindakan. Dalam bentuk contoh, didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal yang 

melampaui bagian-bagian materi subjek, seperti: kejelasan, ketepatan, presisi 

konsistensi, relevansi, pembuktian, alasan-alasan yang baik, kedalaman, luas, dan 

kewajaran.
29

 Seperti yang diterangkan dalam firman Allah  (Q.S Ali-Imran : 190-

191)
30

 

                            

                         

                     

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
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dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami 

dari siksa neraka.” 

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Pada QS. Ali-Imran 

ayat 190-191 di dalamnya memiliki kandungan hukum  yaitu Allah mewajibkan 

kepada umatnya untuk menuntu ilmu dan memerintahkan untuk mempergunakan 

pikiran kita untuk merenungkan alam, langit dan bumi (yakni memahami ketetapan-

ketetapan yang menunjukkan kepada kebesaran Al-Khaliq, pengetahuan) serta 

pergantian siang dan malam. Yang demkian ini menjadi tanda-tanda bagi orang yang 

berpikir, bahwa semua ini tidaklah terjadi dengan sendirinya. Kemudian dari hasil 

berpikir tersebut, manusia hendaknya merenungkan dan menganalisa semua yang ada 

di alam semesta ini, sehingga akan tercipta ilmu pengetahuan. 

Menurut Etnnis, berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif 

dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai 

atau dilakukan. Menurut Muhfahroyin, berpikir kritis adalah suatu proses yang 

melibatkan operasi mental seperti deduksi induksi, klasifikasi, evaluasi, dan 

penalaran.
31

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis adalah proses pemecahan masalah yang terdiri dari kegiatan menganalisis ide 

atau gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakan secara tujuan, memilih, 

mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan kearah yang lebih sempurna 
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sehingga menghasilkan kesimpulan dan gagasan yang dapat memcahkan masalah 

yang dihadapi. 

2. Indikator Penilaian Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis setiap orang berbeda-beda, untuk membedakanya 

diperlukan suatu indikator sehingga kita dapat menilai tingkat berpikir kritis 

seseorang. 

Menurut Bayer kemampuan berpikir kritis memiliki 12 indikator sebagai berikut: 

a. Mengenal inti permasalahan  

b. Membandingkan persamaan dan perbedaan 

c. Menentukan informasi 

d. Merumuskan pertanyaan yang tepat 

e. Membedakan antara bukti, opini, dan pendapat yang berasalan 

f. Mengoreksi ketepatan argument 

g. Mengetahui asumsi yag 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 konsekwensi yang mungkin. 
32
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Indikator kemampuan berpikir kiritis menurut Ennis dikelompokkan menjadi 

lima kelompok yaitu: 

a. Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification), meliputi: 

1) Menganalisis pernyataan 

2) Menjawab pertanyaan klarifikasi 

b. Membangun keterampilan dasar (basic support), meliputi: 

1) Menilai kredibilitas suatu sumber 

2) Menilai hasil penelitian 

c. Menyimpulkan (inference), meliputi: 

1) Membuat dan mempertimbangkan hasil keputusan 

d. Membuat penjelasan lebih lanjut (advance clarification), meliputi: 

1) Menilai definisi 

2) Mengidentifikasi asumsi 

e. Mengatur strategi dan taktik (strategi and tactics), meliputi: 

1) Memutuskan suatu tindakan
33

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka yng dapat dijadikan indikator 

berpikir kritis dalam penelitian ini adalah beberapa sub indikator menurut Etnnis 

yaitu menganalisis pernyataan, menjawab pertanyaan klarifikasi, menilai kredibilitas 

suatu sumber, menilai hasil penelitian, membuat dan menilai penilaian yang berharga, 

menilai definisi, mengidentifikasi asumsi, dan memutuskan sebuah tindakan. 
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E. Self Esteem 

1. Pengertian Self Esteem 

Self merupakan salah satu aspek sekaligus inti kepribadian seseorang yang di 

dalamnya meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita. Unsur self 

terdiri dari tiga hal, yaitu perceived self (bagaimana seseorang atau orang lain melihat 

tentang dirinya), real self (bagaimana kenyataan tentang dirinya), dan ideal self (apa 

yang dicita-citakan tentang dirinya). Self  melingkupi kepercayaan, sikap, perasaan 

dan cita-cita. Kepercayaan, sikap dan cita-cita yang tepat dan realistis memungkinkan 

seorang individu untuk memiliki kepribadian yang sehat. Namun, sebaliknya jika 

tidak tepat dan tidak realistis, maka akan menjadi pribadi yang bermasalah.
34

 

Self esteem atau menghargai diri sendiri didasarkan pada upaya penerimaan diri, 

yang dimaksudkan menghargai seluruh potensi yang dimiliki dan berupaya 

mengembangkanya secara optimal. Pribadi yang menghargai diri cenderung memiliki 

keampuan untuk menghargai keberadaan orang lain, mampu bersosialisasi dengan 

baik, dan mampu berdialog dengan baik sehingga terjalin hubungan yang harmonis 

dengan sesama.
35

Self esteem memiliki banyak klasifiksi definisi dari berbagai tokoh 

ahli.  

Menurut Wells dan Marwell dalam Guindon mengklasifikasikan definisi Self 

esteem dalam empat pendekatan yang berbeda, yaitu: 
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a. Pendekatan objek/sikap  (Object/attitudinal approach). 

 Diri adalah objek perhatian sama seperti yang lainya. Kita memiliki 

pemikiran, perasaan dan sikap terhadap segala sesuatu yang menjadi objek. 

Jadi, kita juga mempunyai reaksi atas diri kita sendiri, dalam hal ini adalah 

bagian dari diri kita yang kita sebut sebagai Self esteem. 

b. Pendekatan hubungan (Relational approach). 

 Hubungan atau perbedaan antara seperangkat sikap. Ini juga berarti suatu 

reaksi. Sebagai contoh: kita dapat memiliki perbedaan dalam pemikiran, 

perasaan dan sikap ketika kita membandingkan diri ideal (ideal-self) dengan 

gambaran diri (real-self), atau antara harapan dan pencapaian. Hubungan 

antar perangkat yang berbeda ini disebut oleh Wells dan Marwell sebagai 

bagian dari klasifikasi definisi Self esteem. 

c. Pendekatan respon-respon psikologis (Psychological responses approach). 

Sebagaimana namanya, perhatian reaksi-reaksi psikologis dan emosional 

mengacu pada diri. Kita dapat merasakan reaksi positif atau negative tentang 

beberapa unsure dari diri kita, seperti perilaku atau penampilan. Maka 

pendekatan respon-respon psikologis adalah salah satu cara dalam 

mendefinisikan Self esteem. 

d. Pendekatan komponen/fungsi keprobadian (personality function/component 

approach). Self esteem tampak sebagai bagian dari kepribadian (konstruk itu 

sendiri), diri atau sistem diri (self-system), yang menjadi sebagai bagian 

kepribadian, terkait dengan motivasi dan regulasi diri (self-Regulation). 
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Sebagai contoh, individu menilai dirimereka sendiri berdasarkan pada 

bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan standar hokum secara social.
36

 

Menurut Minchinton Self esteem adalah penilaian terhadap diri sendiri. 

Merupakan tolak ukur harga diri kita sebagai manusia, berdasarkan pada kemampuan 

penerimaan diri dan perilaku sendiri atau tidak. Dapat juga dideskripsikan sebagai 

penghormatan terhadap diri sendiri dan perasaan mengenai diri yang berdasarkan 

pada keyakinan mengenai apa dan siapa kita sebenarnya. Self esteem bukan hanya 

sekedar aspek atau kualitas diri tetapi dengan pengertian yang lebih luas yang 

merupakan kombinasi yang berhubungan dengan karakter perilaku. Dalam hal ini 

pentingnya Self esteem merupakan inti dari kita dasar dalam diri yang kita bangun 

dalam hidup kita. Selama kita tak hidup sendirian di bumi ini, perasaan mengenai diri 

sendiri dapat mempengaruhi bagaimana cara berhubungan dengan orang lain disekitar 

kita dan dan pada setiap aspek dalam kehidupan kita.
37

 

Menurut James Self esteem dalah evaluasi terhadap diri sendiri. Menurut Frey 

dan Carlock, jika penilaian terhadap diri positif, dimana ia menerima diri atau 

memiliki penghargaan yang baik terhadap diri sendiri, maka individu tersebut 

dikatakan memiliki Self esteem tinggi. Self esteem menunjukkan keputusan yang 

diambil seseorang apakah ia menilai dirinya secara negative, positif, atau netral yang 

ditempatkan dalam suatu wadah konsep diri. Jadi, Self esteem adalah penilaian 
                                                           

36
 Muhammad Iqbal, Hubungan Antara Self esteem dan Regilius Terhadap Resiliensi pada 

remaja di Yayasan Himmata, 2011, Tersedia: Skripsi h. 29. 
37

 Muharnia Dewi, Hubungan Self esteem Dengan Optimisme Meraih Kesuksesan Karier 

Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Tersedia: 

Skripsi h. 31. 
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seseorang terhadap dirinya sendiri dan lingkunganya, apakah ia dapat menerima 

dirinya sendiri, apakah ia dapat menghormati dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh 

faktor eksternal. 

2. Pembentukan Self Esteem 

Menurut Koopersmith seperti yang dikutip Ghufron bahwa, pembentukan Self 

esteem  dipengaruhi beberapa faktor yaitu:
38

 

a. Keberartian individu 

 Keberartian menyangkut seberapa besar individu percaya bahwa, dirinya 

mampu, berarti, dan berharga menurut standard nilai pribadi. Penghargaan 

inilah yang dimaksud dengan kebeartian diri. 

b. Keberhasilan seseorang 

 Keberhasilan yang berpengaruh terhadap pembentukan harga diri adalah 

keberhasilan yang berhubungan dengan kekuatan atau kemampuan individu 

dalam mempengaruhi dan mengendalikan diri sendiri maupun orang lain. 

c. Kekuatan individu 

 Kekuatan terhadap aturan-aturan, norma, dan ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam masyarakat. Maka, sebagian besar kemampuan individu untuk dapat 

dianggap sebagai panutan masyarakat. Oleh sebab itu, semakin tinggi pula 

penerimaan masyarakat terhadap individu bersangkutan.  
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d. Performasi individu yang sesuai dalam pencapai prestasi yang diharapkan. 

 Apabila individu mengalami kegagalan, maka harga dirinya sendiri rendah. 

Sebaliknya apabila performasinya seseorang sesuai dengan tuntutan dan 

harapan, maka akan mendorong pembentukan harga diri yang tinggi.  

3. Indikator Self Esteem 

a. Perasaan mengenal diri sendiri 

Seseorang haruslah menerima dirinya secara penuh, apa adanya. Mampu 

menilai diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Dengan begitu, perasaan 

tentang diri kita sendiri tidak bergantung pada kondisi eksternal. Apapun 

yang terjadi kita dapat merasa nyaman dengan diri kita sendiri dan dapat 

menilai keunikan yang ada di dalam diri kita tanpa menghiraukan karakter 

atau kemampuan yang kita punya atau tidak. 

Seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi dapat menghormati dirinya 

dan memiliki keyakinan penuh bahwa diri kita adalah sosok yang penting 

dan apapun itu jika tidak berlaku bagi orang lain, setidaknya berlaku bagi 

kita sendiri. Selain itu dapat juga memaklumi dan memaafkan diri sendiri 

atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki. 

b. Perasaan terhadap hidup 

Perasaan terhadap hidup berarti menerima tanggung jawab atas sebagian 

hidup yang dijalaninya. Maksudnya, seseorang dengan Self esteem tinggi 

akan menerima realita dengan lapang dada dan tidak menyalahkan keadaan 

hidup ini atas segala masalah yang dihadapinya. Ia sadar bahwa semuanya 
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itu terjadi dengan pilihan dan keputusanya sendiri, bukan karena faktor 

eksternal. 

Perasaan terhadap hidup juga menentukan apakah ia akan menganggap 

sebuah masalah adalah rintangan hebat atau kesempatan bagus untuk 

mengembangkan diri. Selain itu, seseorang dengan Self esteem tinggi juga 

tidak berusaha mengendalikan orang lain atau situasi yang ada. Sebaliknya, 

ia  akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. 

c. Hubungan dengan orang lain 

Seseorang dengan toleransi dan penghargaan yang sama terhadap semua 

orang berarti memiliki Self esteem yang bagus. Ia percaya bahwa setiap 

orang, termasuk dirinya, mempunyai hak sama dan patut dihormati. Karena 

itu, seseorang dengan Self esteem tinggi mampu memandang hubunganya 

dengan orang lain secara lebih bijaksana. 

Saat seorang nyaman terhadap dirinya sendiri, ia pun akan mengormati 

orang lain sebagaimana adanya mereka. Ia tidak akan memaksa kehendak 

atau nilai-nilai kepada orang lain karena ia tidak membutuhkan penerimaan 

diri dari orang tersebut agar ia merasa bangga. 

Mereka memiliki pemikiran yang masuk akal, dapat menerima kekurangan orang 

lain, berwatak tenang, fleksibel, dan bertanggung jawab dalam menjalin hubungan 

dengan orang lain.
39
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F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengenai penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran 

problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan self esteem  peserta 

didik kelas X pada mata pelajaran biologi SMA N 13 Bandar Lampung. Berdasarkan 

eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian yang pertama yaitu dari Nurina Happy dan Djamilah Bondan 

Widjajanti pada tahun 2014 yang berjudul “Keefektifan PBL Ditinjau dari 

Kemampuan berpikir Kritis, Kreatif Matematis Serta Self-Esteem Siswa”. 

Dilaksakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan  model 

pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis, kreatif 

matematis dan self-esteem siswa yang dilakukan dengan 3 siklus dan di sekolah yang 

berbeda-beda. 
40

 

Penelitian yang kedua yaitu dari Dwi Indira Pratiwi pada tahun 2015 yang 

berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Tim Quis Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Self Esteem Peserta didik Kelas X pada Mata 

Pelajaran Biologi SMA Muhammadiyah Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana sebuah strategi pembelajaran seperti Aktif Tipe Tim 

Quis dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan self esteem peserta didik di 

SMA Muhamaddiyah Bandar Lampung.
 41
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 Nurina Happy dan Djamilah Bondan Widjajanti, Keefektifan PBL ditinjau dari Kemampuan 

Berpikir Kritis, dan Kreatif Matematis serta Self Esteem Siswa, (Jurnal Pendidikan, Vol.1:2014) h. 186 
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Penelitian yang ketiga dari Fachrurazi dan Ida Bagus Putuaryana yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Dasar”
42

 dan “ Penerapan 

Model PBL pada Pelajaran Biologi untuk Meningkatkan Kompetensi dan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA 1 Singaraja”.
43

 Kedua penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana model berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.  

Adapun perbedaan penelitian yang dilaksankan dengan keempat penelitian yang 

relevan tersebut adalah penelitian yang dilakukan lebih menekankan model problem 

based learning yang disertai model pembelajaran beserta media animasi multimedia 

pada mata pelajaran biologi materi virus. Metode yang digunakan adalah Quasi 

Eksperiment.  

 

G. Kerangka Pikir 

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku peserta 

didik, ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor 

yang berpengaruh, secara garis besar dapat dibagi dalam klasifikasi faktor intern (dari 

dalam) diri subyek belajar dan ekstern (dari luar) diri peserta didik.
44
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44

 Sardiman A M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 
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Salah satu faktor keberhasilan peserta didik adalah dengan memperbaiki proses 

pembelajaran yakni media dan model pembelajaran yang merupakan salah satu faktor 

dari luar, karena peserta didik akan bosan bila pembelajaran dilakukan dengan cara 

monoton. Penggunaan media dan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dapat 

mengakibatkan proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik. Tetapi pada 

kenyataanya dalam pembelajaran biologi di SMA N 13 Bandar Lampung belum dapat 

memanfaatkan media dan menggunakan model dengan baik. Pendidik juga belum 

menerapkan  kemampuan berpikir kritis dan self esteem peserta didik, padahal di 

dalam pembelajaran harus terdapat interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan self esteem. Sehingga 

peserta didik mampu menghadapi masalah-masalah diproses pembelajaran maupun 

dikehidupanya. Adapun diperlukan  penggunaan media pembelajaran yang dapat 

merangsang peserta didik dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan peserta 

didik yaitu dengan menggunaan media animasi, dari penggunaan animasi diharapkan 

dapat memberikan gambaran masalah-masalah dalam kehidupan nyata dengan bentuk 

yang berbeda, sehingga dapat memberikan ketertarikan peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah. 

Salah satu model yang dapat disandingkan dengan animasi multimedia adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based  Learning karena  

merupakan salah satu contoh dari faktor  eksternal yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran peserta didik, dengan kelebihan berpusat pada peserta didik, dengan 

kelebihan berpusat pada peserta didik dan proses yang menyenangkan dari animasi 
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multimedia. Adapun penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran Problem 

Based  Learning diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan self 

esteem peserta didik serta dapat memudahkan peserta didik memahami materi yang 

dipelajari. Sehingga peserta didik dapat memiliki hasil belajar yang tinggi. 
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Gambar 2.1 

BENTUK KERANGKA BERPIKIR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran 

Tidak memberdayakan berfikir kritis dan self 

esteem, menggunakan media yang kurang 

menarik,dan model yang tidak bervariasi 

Memberdayakan berfikir kritis dan self esteem 

Hasil belajar rendah 

Kondisi Awal 

Menggunakan media animasi dalam 

pembelajaran PBL 

Penggunaan animasi multimedia dalam 

pembelajaran PBL mampu memberdayakan 

kemampuan berfikir dan self esteem peserta 

didik 

Hasil belajar tinggi 

Proses Pembelajaran 

Harapan 

Memberdayakan berfikir kritis dan self esteem, 
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yang bervariasi 

Hasil belajar Tinggi 
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H. Hipotesis  

1. Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat pengaruh penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran 

problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan self esteem 

peserta didik kelas XI SMA N 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

2016/2017. 

b. Tidak ada pengaruh penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran 

problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan self esteem  

peserta didik kelas XI SMA N 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

2016/2017. 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

a. H1 =  µ0 = µ1 (Terdapat pengaruh penggunaan animasi multimedia dalam 

pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis 

dan self esteem peserta didik kelas XI SMA N 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran  2016/2017)  

b. H0 =  µ0 ≠ µ1 (Tidak ada pengaruh penggunaan animasi multimedia dalam 

pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis 

dan self esteem  peserta didik kelas XI SMA N 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran  2016/2017). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan September sampai selesai, yang 

bertempatkan di Kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

 

B. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode Quasi 

Eksperiment. Quasi eksperiment yaitu metode yang memiliki kelompok kontrol tetapi 

tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
1
 Quasi eksperiment digunakan untuk 

membuat peserta didik nyaman dalam proses belajar mengajar di kelas dan tidak 

merasa sedang dieksperimen dan menghasilkan proses belajar mengajar yang natural. 

Penelitian eksperimen erat kaitanya dalam menguji suatu hipotesis dalam rangka 

mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang 

dikenakan perlakuan yakni Penggunaan Animasi Multimedia Dalam Pembelajaran 

Problem Based Learning dan menguji perubahan kemampuan berfikir kritis dan self 

esteem peserta didik pada materi Virus dengan perlakuan tersebut.  

 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan RnD, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h.3. 
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C. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah the matching-only 

Postest-Only Control Group Design. Menurut Fraenkel dan Wellen the matching-

only Postest-Only Control Group Design, dimana kelompok eksperimen dan kontrol 

dilakukan perlakuan yang berbeda dan kedua kelompok tersebut dilakukan postest. 

Adapun rancangan penelitianya sebagai berikut:
 2

 

Tabel 3.1 

Design Penelitian 

The Matching-only Postest-Only Control Group Design
 
 

 

Kelompok Sampel Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen M X O 

Kontrol M C O 

 

Keterangan : 

M :  Sampel yang dipilih dan dipasangkan dalam setiap kelas 

O :  Test akhir (postest) setelah perlakuan pada setiap kelas eksperimen 

  dan kontrol 

X :  Perlakuan pada  kelompok  eksperimen (pembelajaran  

  menggunakan animasi multimedia dalam pembelajaran Problem Based  

  Learning) 

C :  Perlakuan pada kelompok kontrol (Pembelajaran dengan  

  model pembelajaran direct intruction tanpa menggunakan animasi  

  multimedia) 

 

 

 

 

                                                           
2
 Jack R. Fraenkel, at.al.,  How To Design And Evaluate Research In Education, (New York: 

Mcgraw-Hill, 2012), h. 275 
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D. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat dua variable yang digunakan yaitu: 

1. Variable bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan. Dalam penelitian variable bebasnya yaitu Pengguanaan 

Animasi Multimedia dalam Pembelajaran Problem Based Learning (X1).  

2. Variabel terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. 

Dalam penelitian ini variable terikatnya yaitu kemampuan berfikir kritis (Y1) dan 

self esteem (Y2). 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanya.
3
 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian  adalah peserta didik SMA N 13 Bandar Lampung kelas X semester 

ganjil sebanyak 10 kelas. 

 

 

 

                                                           
3
 Ibid, h. 80 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
4
 Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik Cluster Random 

Sampling, dikarenakan berdasarkan hasil analisis nilai bahwa peserta didik 

memiliki karakteristik yang sama (homogen). Setiap anggota populasi memiliki 

peluang sama untuk menjadi anggota sampel. Adapun kelas yang dijadikan 

sampel sebanyak dua kelas, yaitu kelas kontrol X MIA 3 berjumlah 35 orang dan 

kelas eksperimen X MIA 5 berjumlah 35 orang. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan cara tes, angket, 

wawancara, observasi dan Dokumentasi. 

1. Tes (Post tes) ialah teknik pengambilan data yang diambil dari jawaban atas 

soal-soal yang telah diberikan. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

berfikir kritis peserta didik sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk melihat 

perbedaan peningkatan kemampuan berfikir kritis penggunaan animasi 

media animasi dalam pembelajaran Problem Based Learning. 

2. Angket adalah sejumlah pernyataan/pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Berdasarkan sudut pandang cara 

menjawabnya, angket yang digunakan pada penelitian ini ialah angket 

                                                           
4
 Ibid, h. 81 
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tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabanya sehingga responden 

tinggal memilihnya.
5
 Berdasarkan dari bentuk teknik pengukuran angket 

yang peniliti gunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan skala 

likert. Angket digunakan untuk mengukur self esteem peserta didik. 

3. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung 

dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber 

informasi (interviewee).
6
 Wawancara digunakan untuk mengetahui data-data 

yang berhubungan dengan nilai dan sikap peserta didik di SMA N 13 Bandar 

Lampung. 

4. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.
7
 Observasi digunakan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dalam proses pembelajaran. 

5. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Data sekunnder (pendukung) dalam 

penelitian ini diambil dengan menggunakan dokumentasi berupa 

pengambilan data-data dalam bentuk tertulis seperti daftar nama-nama guru, 

daftar nama-nama peserta didik, dan daftar nilai-nilai peserta didik. 

                                                           
5 Ibid, h.152 
6
 Sugiyono, Opcit, h. 329 

7
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 158. 
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G. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Pembelajaran 

Pada penelitian menggunakan perangkat pembelajaran berupa silabus dan 

RPP Kurikulum 2013. Masing-masing kelas penelitian menggunakan silabus dan 

RPP dengan kajian materi Virus. 

2. Instrumen Penelitian 

Uraian dari setiap jenis instrument yang digunakan pada penelitian ini 

adalah: 

a. Tes 

Lembar tes terdiri dari 10 soal dengan susunan terdiri atas item-item 

pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan yang menuntut 

jawaban peserta didik. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Indikator Sub Indikator Indikator pembelajaran No Item 

Membuat 

inferensi/kesimp

ulan 

Membuat dan 

mempertimbangka

n  suatu hasil 

keputusa 

Membuat dan 

mempertimbangkan hasil 

keputusan peran virus 

dalam kehidupan 

3 

Mengatur 

strategi dan 

taktik 

Memutuskan suatu 

tindakan 

Memutuskan suatu 

tindakan tentang kasus-

kasus penyakit yang 

disebabkan oleh virus 

4 dan 6 

Memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut 

Mengidentifikasi 

asumsi 

Mengidentifikasi asumsi 

tentang jenis-jenis 

partisipasi remaja dalam 

menanggulangi 

7 
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persebaran virus HIV 

 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Menganalisis 

pernyataan 

Menganalisis pernyataan 

tentang ciri-ciri virus 
5 

Mengajukan dan 

Menjawab 

pertanyaan 

klarifikasi 

Mengajukan dan 

Menjawab pertanyaan 

klarifikasi tentang 

struktur virus 

2 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

Menilai 

kredibilitas suatu 

sumber 

Menilai kredibilitas suatu 

sumber tentang replikasi 

virus 

1 

 

 

b. Angket self esteem 

Angket ini menggunakan skala likert yang disusun dalam bentuk suatu 

pernyataan dan terdiri dari 20 item pernyataan yang dilengkapi dengan pilihan 

jawaban yaitu sangan setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak 

setuju.
8
 Sebelum digunakan angket divalidasi terlebih dahulu oleh validator. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Angket Self Esteem 

No Aspek Indikator Positif Negatif 

1 Perasaan mengenai 

diri sendiri 

a. Menerima diri sendiri 1, 6 9, 21 

b. Menghormati diri 

sendiri dengan 

memaafkan 

kekurangan diri 

 5, 22 2, 10 

c. Menghargai diri dengan 

tidak terpengaruh pihak 

eksternal 

19, 23  16, 27 

2 Perasaan terhadap 

hidup 

a. Menerima kenyataan 17, 24 14, 25 

b. Memegang kendali 

atas hidupnya sendiri 

26, 28 20, 18 

3 Hubungan dengan 

orang lain 

a. Menghargai orang lain 3, 11 8, 13 

b. Toleransi terhadap 4, 12 7, 15 

                                                           
8
 Nuryani Y. Rustaman, et. al. Strategi Belajar Mengajar Biologi,(Malang: Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2003), h. 189 
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orang lain 

 

H. Uji Coba Instrumen Penelitian 

1. Validitas butir soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument.
9
 Untuk mengetahui kevalidan instrumen, maka 

digunakan korelasi product moment  sebagai berikut: 

rxy = 
𝑛   𝑋𝑌−( 𝑋)( 𝑌)

 (𝑛   𝑋2− ( 𝑋)2)(𝑛   𝑌2−( 𝑌)2)
 

keterangan: 

rxy = Koefesien validitas x dan y 

x = Skor masing-masing butir soal 

y = Skor total butir soal 

n = Jumlah peserta tes
10

 

 

a. Hasil Uji Coba Validitas Kemampuan Berpikir Kritis 

Berdasarkan hasil uji coba, instrumen yang diberikan sebanyak 10 butir 

soal. Instrumen soal tes kemampuan berfikir kritis yang dianggap valid 

apabila lebih besar dari r tabel (0,3). Keseluruhan soal yang valid dapat 

dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel 3.4 

Hasil Validitas Uji Coba Instrumen 

 

Soal Nomor Butir Soal 

Valid 1,2,5,6,7,8, dan 9 

Invalid 3,4, dan 10 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiann, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 211. 

10
 Hamzah B. Uno & Satria Koni, Assessment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 

159. 
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Sumber: Data diolah. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa butir soal yang valid 

sebanyak 7 soal, sedangkan soal yang invalid atau tidak valid sebanyak 3 

soal. 

b. Hasil Uji Coba Validitas Self Esteem 

Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, instrument soal angket yang 

diberikan sebanyak 40 item pernyataan. Instrument soal self esteem yang 

dianggap valid apabila lebih besar dari r tabel (0,3). Keseluruhan item yang 

valid dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Hasil Validitas Uji Coba Instrumen 

Soal Nomor Item Pernyataan 

Valid 1,3,4,6,9,10,11,14,15,16,17,19,21,22,23,25,26,27,30,31,32, 

33,34,35,36,37,39, dan 40 

Invalid 2,5,7,8,12,13,18,20,24,28,29, dan 38 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa butir soal yang valid 

sebanyak 28 butir soal, sedangkan soal yang invalid sebanyak 12 butir soal. 

2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas tes berhubungan dengan konsistensi hasil pengukuran, yaitu 

seberapa konsisten skor tes dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya.
11

 

Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrument dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan datat karena instrument itu 

                                                           
11

 Hamzah B. Uno & Satria Koni, Ibid h. 153 
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sudah baik. Untuk mengukur reliabilitas dapat digunkan rumus Cronboach 

Alpha: 

r11 =  
𝒌

𝒌−𝟏
  𝟏 −

𝒔𝒊
𝟐

𝒔𝒊
𝟐   

Keterangan:  

r11 : reliabilitas instrument/koefisien Alfa 

k : banyaknya item/butir soal 

s
2

i : varians total 

 s
2
i : jumlah seluruh varians masing-masing soal 

 

Nilai koefisien alpha (r) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi 

tabel rtabel = r(α,n-2). Jika r11  rtabel , maka instrument reliabel.
 12

 

a. Hasil Uji Coba Reliabilitas Kemapuan Berpikir Kritis 

Instrument objektif yang dianggap memiliki reliabel tinggi apabila 

koefisien Kuder Richardson (r11) lebih besar sama dengan 0,70. Hasil 

perhitungan reliabilitas itnstrumen soal berpikir kritis pada penelitian ini 

adalah 0,78 dan dinyatakan telah memiliki reliabilitas tinggi (reliabel). 

b. Hasil Uji coba Reliabilitas Self Esteem 

Hasil perhitungan reliabilitas instrument item pernyataan self esteem 

pada penelitian ini adalah 0,96 dan dinyatakn telah memiliki reliabilitas 

sangat tinggi (reliabel). 

 

 

                                                           
12 Novalia& Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Bandar Lampung: Anugrah 

Utama Raharja, 2014)  h. 39 
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3. Uji Tingkat Sukar 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk 

indeks. Indeks tingkat kesukaran ini, pada umumnya dinyatakan dalam bentuk 

proporsi yang besarnya bekisar 0,00 – 1,00.
13

 Rumus yang digunakan untuk 

menganalisis tingkat kesukaran soal objektif adalah sebagai berikut: 

 I = 
𝑩

𝑱
 

Keterangan: 

 I : indeks kesukaran untuk setiap butir soal 

 B : banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

 J : banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada  

soal yang dimaksudkan 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut. 

Tabel 3.6 

Kriteria indeks kesulitan soal 

Indeks Kesukaran Kategori 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

 

Setelah instrument soal tes objektif valid dan reliabel, maka tahap 

selanjutnya adalah pengujian tingkat kesukaran soal melalui indeks kesukaran.
14

 

                                                           
13

 Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi, (Yogyakarta: Insan Madani), h. 212. 
14 Novalia& Muhamad Syazali, Op.Cit, h. 48 
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a. Hasil Uji Coba Tingkat Kesukaran Kemampuan Berpikir Kritis 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran butir soal, dari 10 butir soal 

yang telah penulis ujikan, hasil analisi tingkat kesukaran soal dapat dillihat 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.7 

Hasil Analisi Tingkat Kesukaran Soal Valid 

Kategori Soal Nomor Butir Soal 

Mudah - 

Sedang 1,2,5,6,7,8, dan 9 

Sukar - 

Sumber: Data diolah. 

Berdasarkan dari table diatas, dapat diiprentasikan bahwa tidak ada 

kategori soal mudah dan sukar, sedangkan untuk kategori soal sedang 

terdapat sebanyak 7 butir soal. 

b. Hasil Uji Coba Angket Self Esteem 

Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal, dari 40 item pernyataan yang 

telah penulis ujikan, hasil analisis tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.8 

Hasil Analisi Tingkat Kesukaran Angket Valid 

Kategori Soal Nomor Iten Pernyatan 

Mudah 1,3,4,6,9,10,11,14,16,17,21,22,27,30,31,32,33,34, 

35,36, 39 dan 40 

Sedang 15,19,23,25,28, dan 37 

Sukar - 

Sumber: Data diolah. 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dinterpretasikan bahwa untuk kategori 

soal mudah terdapat sebanyak 22 soal, sedangkan untuk kategori soal sedang 

terdapat sebanyak 6 butir soal. 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal yang dimaksud untuk mengetahui sejumlah mana soal 

ini dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan sisiwa yang 

berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan untuk melihat daya pembeda 

adalah:
15

 

DB = PT – PR 

Keterangan: 

 DB : Daya Beda 

 PT : Proporsi kelompok tinggi 

 PR : Proporsi kelompok rendah 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis daya pembeda buter 

tes adalah sebagai berikut: 

1) Mengurutkan jawaban siswa mulai dari yang tertinggi sampai dengan 

yang terendah 

2) Membagi kelompok atas dan kelompok bawah 

3) Menghitung proporsi kelompok atas dan bawah dengan rumus, PA = 
𝑃𝐴

𝐽𝐴
 

dan PR = 
𝑃𝐵

𝐽𝐵
 

4) Menghitung daya beda dengan rumus yang telah ditentukan 

                                                           
15

 Ibid, h. 49-50 
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Secara lebih terperinci tentang penafsiran daya beda butir soal dapat 

diperhatikan sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Kriteria 

DP≤0,20 Jelek  

0,20<DP≤0,40 Cukup 

0,40<DP≤0,70 Baik 

0,70<DP≤1,00 Sangat Baik 

 

a. Hasil Uji Coba Daya Pembeda Kemampuan Berpikir Kritis 

Dari 10 butir soal, berikut klasifikasi daya pembeda soal. 

Tabel 3.10 

Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

Klarifikasi Daya Pembeda 

Soal 

Item Nomor Butir Soal 

Jelek 3, 4 dan 10 

Cukup 1,6,8, dan 9 

Baik 5 dan 7 

Sangat Baik - 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat diinterpretasikan bahwa untuk 

klasifikasi data pembeda soal jelek terdapat sebanyak 3 soal, sedangkan 

untuk klasifikasi daya pembeda soal cukup terdapat 4 soal, dan untuk 

klasifikasi daya pembeda soal baik terdapat 2 butir soal.  

b. Hasil Uji Coba Daya Pembeda Self Esteem 

Dari 40 item pernyataan, berikut klasifikasi daya pembeda angket. 
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Tabel 3.11 

Hasil Analisi Daya Pembeda Angket 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Soal 

Item Nomor Butir Soal 

Jelek 5, 7, 12, 18,28,29, dan 38 

Cukup 1,2,3,8,13,16,24, dan 40 

Baik 6,9,10,31,33,34, dan 37 

Sangat Baik 4,11,14,15,17,19,20,21,22,23,25,26,27,30, 

32,35,36, dan 39 

Sumber: Data diolah  

Berdasarkan tabel diatas, dapat diinterpretasikan bahwa untuk 

klasifikasi data pembeda soal jelek terdapat sebanyak 7, cukup 8, baik 8, 

sedangkan untuk klasifikasi data pembeda soal sangat baik terdapat 

sebanyak 14 butir soal. 

 

I. Uji Hasil Penelitian / Analisis Data 

1. Uji Prasarat 

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan uji prasyarat meliputi uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji keabsahan sampel. Dalam 

menguji hipotesis, rumus statistik yang digunakan hanya akan berlaku 

jika data yang diperoleh berasal dari populasi dengan distribusi normal. 

Uji Liliefors merupakan salah satu uji yang sering digunakan untuk 

menguji kenormalan data. Rumus uji Lilifors sebagai berikut: 

 Lhitung = max )()( ii zSzF 
, 

 
s

XX
z i

i




 



61 
 

 
 

Dengan: 

F(zi) = P(Z zi); Z ~ N(0,1) 

S(zi) = proporsi cacah  z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi  

 Xi    = skor responden 

 

Dengan hipotesis: 

H0  : Data berdistribusi normal 

H1  : Data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian: 

Jika harga LHitung < harga Ltabel,  maka data berdistribusi normal 

Jika harga LHitung > harga Ltabel,  maka data tidak berdistribusi normal 

 

Hipotesis dengan SPSS 

Jika nilai Asymp.Sig > α, maka H0 diterima,  

Jika nilai Asymp. Sig < α, maka H0  ditolak 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogen. Untuk 

menguji homogenitas varian ini digunakan metode uji varians terkecil 

menggunakan Tabel F. uji  homogenitas yang digunakan menggunakan 

uji Fisher. Langkah-langkah dari uji varians sebagai berikut.
16

 

1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil 

 Fhitung =
varians  terbesar

varians  terkecil
 

2) Bandingkan nilai Fhitung dengan FTabel 

 Dengan rumus dbpembilang = n-1 ( untuk varians terbesar) 

3) Taraf signifikan (α) = 0,05 

                                                           
16

 Sugiyono, Op Cit, h. 79 
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4) Kriteria pengujian 

5) Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

H0  : Data homogen 

H1  : Data tidak homogen 

Kriteria pengujian:   

H0 ditolak, jika thitung > ttabel 

H0 diterima, jika thitung < ttabel dengan α = 0,05 (95%) 

 

Hipotesis dengan SPSS 

Jika nilai Asymp.Sig > α, maka H0 diterima,  

Jika nilai Asymp. Sig < α, maka H0  ditolak 

 

2.  Uji t Independent 

Tes t dan uji t adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa 

diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi 

yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. T-test merupakan salah 

satu uji statistik parametrik sehingga mempunyai asumsi yang harus 

dipenuhi, yaitu normalitas dan homogenitas. Jika dua asumsi tidak dipenuhi, 

maka uji yang digunakan uji non-parametrik.
17

        

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen. Maka pada penelitian ini menggunakan 

statistik parametik. Statistik parametrik memerlukan terpenuhi banyak 

asumsi. Asumsi yang utama adalah data harus berdistribusi normal. Statistik 

parametrik dalam penelitian ini dihitung menggunakan uji t independent dan 

                                                           
17

 Novalia, Op Cit, h. 64 
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uji regresi linier sederhana untuk melihat seberapa besar 

pengaruhnya..
18

Pengujian hipotesis menggunakan rumus di bawah ini:
19

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑚𝑋 − 𝑚𝑌

 
 𝑋2 +  𝑌2    1 + 1 

𝑁𝑋   + 𝑁𝑌−2

 

Keterangan  : 

x1
   = rata–rata sampel eksperimen 

x2
   =  rata – rata sampel kontrol  

n1    
= Banyak sampel eksperimen 

n2
   =  Banyak sampel kontrol  

 

Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 ditolak, jika thitung > ttabel 

H0 diterima, jika thitung <ttabel dengan α = 0,05 (95%). 

 

Kriteria pengujian untuk SPSS, yaitu: 

Jika nilai Asymp.Sig < α, maka H0 diterima,  

Jika nilai Asymp. Sig > α, maka H0  ditolak 

 

Pengujian hipotesis dengan uji-t independent  dapat juga dibantu 

program SPSS versi 16 agar hasil analisis data tidak bias. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
18

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,( Jakarta: Rajawali Press,2012), h. 278 
19

 Novalia, Op Cit, h. 66 
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a. H1 :  Terdapat pengaruh signifikan penggunaan animasi multimedia 

  dalam pembelajaran Problem Based Learning terhadap  

  kemampuan berfikir kritis dan Self Esteem Kelas X Mata  

  Pelajaran Biologi SMA N 13 Bandar Lampung  

b. H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan pengguanaa animasi  

  multimedia dalam pembelajaran Problem Based Learning  

  terhadap kemampuan berfikir kritis dan Self Esteem Kelas X 

  Mata Pelajaran Biologi SMA N 13 Bandar Lampung  

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Rata-rata Nilai Postes Kemampuan Berpikir Kritis dan Self Esteem 

Hasil postes kemampuan berpikir kritis dan self esteem dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 

Rata-rata Nilai Postes 

Aspek 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

Kemampuan Berpikir 

Kritis 

78.28 72.22 

Self Esteem 77.42 69.2 

Hasil : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwasanya nilai postes kemampuan berpikir 

kritis dan self esteem peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi dari nilai postes 

kelas kontrol. Kelas ekperimen pada aspek kemampuan berpikir kritis rata-rata nilai 

didapatkan 78.28 sedangkan kelas kontrol 72.22, dan aspek self esteem kelas 

eksperimen memiliki rata-rata 77.42 dan kelas kontrol 69.2. 

 

B. Uji Prasarat 

1. Uji Normalitas dan Homogenitas Kemampuan Berpikir Kritis 

a) Uji Normalitas kemampuan Berpikir Kritis 

Data dari hasil nilai postes peserta didik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol di uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal. Hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel ini: 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Model 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. 

Statisti
c Df Sig. 

Nilai.po
stes 

MODEL 
PBL .134 35 .113 .946 35 .086 

MODEL 
DI 

.117 35 .200
*
 .924 35 .018 

Sumber: Data diolah  

Taraf signifikansi uji a = 0.05, Jika signifikansi yang diperoleh  > a , 

maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika 

signifikansi yang diperoleh < a , maka sampel bukan berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Tabel  4.2 menunjukan bahwa nilai postes baik 

kelas eksperimen dan kontrol pada uji normalitas yang menunjukkan bahwa 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, ini terlihat pada hasil 

perhitungan, di kelas eksperimen dengan taraf sig. Kolmogorov Smirnov 

yang diperoleh  > a (0,05) yaitu untuk taraf signifikan nilai postes didapat 

0,113 > 0,05. Pada kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai postes sebesar 

0,200, jadi taraf signifikanya > dari 0,05, maka dalam penelitian ini kedua 

data berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan 

dengan uji homogenitas. 

b) Uji Homogenitas Kemampuan Berpikir Kritis 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki karakteristik yang sama atau tidak. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Berpikir Kritis 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.019 1 68 .892 

Sumber: Data diolah 

Taraf signifikansi uji, a = 0.05, Jika signifikansi yang diperoleh > a, 

maka variansi setiap sampel sama (homogen). Jika signifikansi yang 

diperoleh < a , maka variansi setiap sampel tidak sama (tidak homogen). 

Berdasarkan hasil homogenitas pada tebel  4.3 di atas dapat diketahui bahwa 

ternyata pengujian dengan statistik diperoleh signifikansi 0,892 pada nilai 

postes, hasil uji tersebut jauh melebihi 0,05. Dengan demikian data 

penelitian di atas homogen. 

2. Uji Normalitas dan Homogenitas Self Esteem 

a) Uji Normalitas Self Esteem 

Data dari hasil nilai postes peserta didik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol di uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal. Hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Self Esteeem 

 

 

 

H 

 

 

 

Sumber: Data diolah 

 

selfesteem 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

P
os
te
s 

Eks .104 35 .200
*
 .982 35 .823 

Control .116 35 .200
*
 .963 35 .285 
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Taraf signifikansi uji a = 0.05, Jika signifikansi yang diperoleh  > a, 

maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika 

signifikansi yang diperoleh < a , maka sampel bukan berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Tabel  4.4 menunjukan bahwa nilai postes baik 

kelas eksperimen dan kontrol pada uji normalitas yang menunjukkan bahwa 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, ini terlihat pada hasil 

perhitungan, di kelas eksperimen dengan taraf sig. Kolmogorov Smirnov 

yang diperoleh  > a (0,05) yaitu untuk taraf signifikan nilai postes didapat 

0,200 > 0,05. Pada kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai postes sebesar 

0,200, jadi taraf signifikanya > dari 0,05, maka dalam penelitian ini kedua 

data berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan 

dengan uji homogenitas. 

b) Uji Homogenitas Self Esteem 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki karakteristik yang sama atau tidak. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Homogenitas Self Esteeem 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.525 1 68 .471 

          Sumber: Data diolah 

Taraf signifikansi uji, a = 0.05, Jika signifikansi yang diperoleh > a , 

maka variansi setiap sampel sama (homogen). Jika signifikansi yang 
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diperoleh < a , maka variansi setiap sampel tidak sama (tidak homogen). 

Berdasarkan hasil homogenitas pada tebel  4.5 di atas dapat diketahui bahwa 

ternyata pengujian dengan statistik diperoleh signifikansi 0,471 pada nilai 

postes, hasil uji tersebut jauh melebihi 0,05. Dengan demikian data 

penelitian di atas homogen. 

 

C. Uji T  

1) Uji t Kemampuan Berpikir Kritis 

Uji t independent merupakan pengujian hipotesis komparatif untuk 

hipotesis dapat diterima atau tidak. 

Tabel 4.6 

Uji t Kemampuan Berpikir Kritis 

 Levene‟s 

Tes for 

Equality Of 

Variances 

t-test for Equality of mMeans 

F Sig. T Df 

Sig.(2

-

Tailed

) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

Variance

s 

assumed 

.019 .892 3.703 68 .000 6.057 1.636 2.793 9.321 

Equal 

Variance

s not 

assumet 

  3.703 

67.

99

5 

.000 6.057 1.636 2.793 9.321 

Sumber: Data diolah 
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Adanya pengaruh signifikan penggunaan animasi dalam pembelajaran 

problem based learning terhadap berpikir kritis peserta didik. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis untuk uji t independent dapat dilihat pada tabel  4.6 

di atas hasil  sig (2-tailed) < 0,05, yaitu 0,000 < 0,05 ini menunjukkan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima, hal ini terdapat pengaruh penggunaan animasi 

multimedia dalam pembelajaran problem based learning terhadap berpikir 

kritis peserta didik kelas X mata pelajaran Biologi SMA N 13 Bandar 

Lampung. 

2) Uji t Self Esteem 

Uji t independent merupakan pengujian hipotesis komparatif untuk 

hipotesis dapat diterima atau tidak. 

Tabel 4.7 

Uji t Self Esteem 

 Levene‟s Tes 

for Equality 

Of Variances t-test for Equality of mMeans 

F Sig. T Df 

Sig.(2-

Tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

Variances 

assumed 
.525 .471 4.682 68 .000 8.229 1.758 4.721 11.736 

Equal 

Variances 

not 

assumet 

  4.682 67.224 .000 8.229 1.758 4.721 11.736 

Sumber: Data diolah 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Adanya pengaruh signifikan penggunaan animasi dalam pembelajaran 

problem based learning terhadap self esteem peserta didik. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis untuk uji t independent dapat dilihat pada tabel  4.7 di 

atas hasil  sig (2-tailed) < 0,05, yaitu 0,000 < 0,05 ini menunjukkan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima, hal ini terdapat pengaruh penggunaan animasi 

multimedia dalam pembelajaran problem based learning terhadap self 

esteem peserta didik kelas X mata pelajaran Biologi SMA N 13 Bandar 

Lampung. 

 

D. Pembahasan 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu 

variabel bebas berupa penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran problem 

based learning dan variabel terikat kemampuan berpikir kritis dan self esteem.  

Penelitian dilaksanakan di SMA N 13 Bandar Lampung kelas X terdiri dari 10 kelas, 

dengan mengambil 2 kelas sebagai sampel. Penelitian dilaksanakan 2 kali dalam 

seminggu setiap pertemuan 2 kali jam pelajaran. Kelas X MIA 3 sebagai kelas 

eksperimen pada hari selasa jam 09.00-10.30 WIB dan kamis jam 07.00:8.30 WIB. 

Sedangkan kelas X MIA 5 sebagai kelas kontrol pada hari selasa jam 07.00:8.30 WIB 

dan rabu jam 08.30:9.00 WIB, penelitian tersebut materi yang diajarkan yaitu materi 

virus. 
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SMA N 13 Bandar Lampung menggunakan Kurikulum 2013, dimana dalam kurikulum 

ini terdapat tiga kegiatan dalam proses pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan inti terdapat lima kegitan yaitu mengamati, 

menanya, eksperimen/explore, asosiasi, dan komunikasi. Penelitian mengguanakan evaluasi 

tes akhir (postes) peserta didik sebagai data penelitian dengan bentuk tes essay dan angket 

self esteem.  

Soal tes akhir adalah instrumen yang sesuai dengan kriteria soal kemampuan 

berpikir kritis dan self esteem, serta sudah diuji validitas dan reabilitas sebagai uji 

kelayakan soal. Instrumen pada penelitian ini sebelumnya di uji validasi isi oleh 

validator dari jurusan pendidikan biologi untuk kemampuan berpikir kritis yaitu Ibu 

Aulia Novitasari,M. Pd dan Ibu Fatimatuzzahra,M. Si, dan untuk angket self esteem 

di uji validasi oleh validator yaitu Bapak Suherman M. Pd dari jurusan Matematika 

dan Bapak Nugroho Arief Setiawan, M. Psi dari Fakultas Ushuludin. Selanjutnya, 

soal instrumen penelitian di uji cobakan kepada 26 orang peserta didik kelas XII IPA 

SMA N 13 Bandar Lampung yang telah mempelajari materi virus dengan 

memberikan 10 soal essay dan 40 angket self esteem.  Adapun hasil analisis butir  

soal terkait uji kelayakan instrument berdasarkan korelasi product moment hasil uji 

dari 10 soal yang diujikan terdapat 7 soal yang masuk dalam kategori valid, 

sedangkan 3 soal lainnya tidak valid. Adapun untuk self esteem hasil uji dari 40 butir 

soal yang diujikan terdapat 28 butir soal yang valid, dan soal yang tidak valid 

sebanyak 12 butir soal.  
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Setelah instrumen soal diuji validitasnya, selanjutnya soal diuji reliabilitasnya. 

Uji reliabilitas ini berguna untuk tingkat keajegan (konsistensi) suatu tes, yakni 

sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif 

tidak berubah meskipun diteskan pada situasi yang berbeda-beda.
1
 Berdasarkan uji 

reliabilitas cronbach’s alpha yang diperoleh adalah 0,78 untuk kemampuan berpikir 

kritis dan 0,96 untuk self esteem maka soal tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang 

tinggi dan sangat tinggi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa butir soal dapat 

digunakan dalam penelitian dan dapat dipakai sebagai alat ukur. Setelah instrument 

soal dan angket diuji reliabiltasnya kemudian diuji tingkat kesukaran. Hasil  analisis 

tingkat kesukaran kemampuan berpikir kritis tidak terdapat soal mudah dan sukar, 

yang ada kategori soal sedang terdapat 7 butir soal. Sedangkan hasil analisis angket 

self esteem kategori mudah terdapat 22 soal dan kategori soal sedang terdapat 6 butir 

soal. Uji yang terakhir yaitu  uji daya pembeda, untuk daya pembeda berpikir kritis 

klasifikasi daya pembeda soal jelek terdapat sebanyak 3 soal, soal cukup 4 soal dan 

soal baik 2 butir soal. Sedangkan uji daya pembeda self esteem soal jelek terdapat 

sebanyak 7 soal, cukup 8 soal, baik  8 soal dan sangat baik sebanyak 14 butir soal. 

Soal yang telah valid dan reliabel selanjutnya di gunakan dalam penelitian. Soal 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 soal dan 28 angket self esteem, soal dan 

angket tersebut sudah memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis dan indikator 

materi virus yang ada serta indikator self esteem,  sehingga soal dan angket tersebut 

dapat digunakan dalam penelitian. 

                                                           
1
 Hamzah B Uno & Satria Koni, Assesment Pembelajaran, (Jakarta: Aksara, 2013) h. 158 
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Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen dengan menggunakan 

animasi multimedia dalam pembelajaran problem based learning pada materi virus, 

proses pembelajaran dimulai dengan pendidik memberikan banyak motivasi dan 

memberikan rangsangan self esteem seperti menanyakan kabar dan perasaan yang 

dialami peserta didik, peserta didik merespon dengan sangat baik dan banyak 

menceritakan hal-hal yang sedang dialaminya dibeberapa hari sebelum proses 

pembelajaran. Meskipun tidak satu persatu peserta didik bercerita tetapi banyak 

peserta didik yang mau menceritakan masalah ataupun perasaan yang mereka alami 

pada proses pembelajaran. Kemudian pendidik memberikan rangsangan dengan 

mengulas kembali materi yang dijelaskan minggu lalu dengan memberikan beberapa 

pertanyaan, hal tersebut digunakan untuk mendapatkan perhatian peserta didik untuk 

dapat fokus dalam pembelajaran, hal ini terdapat dalam kegiatan pendahuluan. 

Pendidik mengarahkan peserta didik untuk membagi 6 kelompok  tiap kelompok 4-5 

orang. Pembelajaran kemudian di lanjutkan, pada kegiatan inti pendidik menampilkan 

animasi kepada peserta didik. Sehubungan dengan minimnya fasilitas proyektor di 

sekolahan tersebut yang hanya mempunyai satu proyektor dan sedang digunakan 

untuk pelatihan guru sehingga setiap peserta didik menggunakan komputer yang ada 

di lab komputer sekolah. Pendidik memberikan intruksi kepada peserta didik untuk 

membuka dan mengamati animasi yang sudah disediakan dan tersimpan didalam 

komputer, pada proses pembelajaran ini peserta didik sangat bersemangat mengamati 

animasi multimedia yang ditampilkan oleh pendidik. Karena penggunaan animasi 
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multimedia dapat memberikan memotivasi peserta didik dalam belajar.
2
 Setiap 

kelompok mengamati animasi multimedia dan mendiskusikan masalah yang terdapat 

diakhir animasi, untuk menyelesaikan masalah tersebut, peserta didik dapat mencari 

informasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah seperti buku atau 

internet. Pendidik membimbing peserta didik dalam berdiskusi, dalam diskusi peserta 

didik terdapat interaksi yang baik antara peserta didik yang satu dengan peserta didik 

lainya. Adapun hal ini merupakan proses aktivitas yang dapat meningkatkan self 

esteem dimana peserta didik berinteraksi dengan orang lain, bertanggung jawab atas 

tugasnya menyelesaikan masalah, serta mampu mengenal diri sendiri dengan 

memaklumi dan memaafkan diri sendiri atas segala kekurangan dan ketidak 

sempurnaan yang dimiliki.
3
 Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil yang 

mereka diskusikan di depan kelas. Masing-masing kelompok dan pendidik berhak 

untuk bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi, dan terus berulang sampai 

kelompok habis, dari hasil penelitian pada saat presentasi, setiap kelompok aktif 

bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu 

juga dengan kelompok yang sedang presentasi, mereka aktif dan sangat senang ketika 

kelompok lain bertanya. Kemudian pendidik dan peserta didik menyimpulkan 

bersama-sama diskusi yang telah dilakukan, dan proses pembelajaran diakhiri dengan 

dilakukan evaluasi postes kemampuan berpikir kritis dan self esteem.  

                                                           
2
 Mukhlisoh, Pengaruh Media Film Animasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Mata 

Pelajaran IPA. Jurnal Pendidikan 2015  Vol 2, h. 2 
3
 Syarufah Fadillah Alhadad, Meningkatkan Kemampuan Representasi Multipel Matematis, 

Pemecahan Masalah Matematis, dan Self Esteem Siswa SMP melalui Pembelajaran dengan 

Pendekatan Open Ended, Thesis: Universitas Pendidikan Indonesia 2010, h. 145 
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Proses pembelajaran juga menggunakan lembar observasi pengamatan pendidik 

dan peserta didik, dimana peneliti membawa observer yang bernama Ema Fitriani, 

Iftika Nurfalita Sari dan Lusi Selfia untuk membantu mengamati kegiatan 

pembelajaran terlaksana atau tidak. Untuk kelas eksperimen semua kegiatan 

pembelajaran terlaksana dengan baik, baik pengamatan untuk pendidik maupun untuk 

peserta didik. Hal tersebut terlihat dari lembar observasi yang menyatakan semua 

kegiatan ceklis dengan pilihan terlaksana. 

Secara umum, pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model problem 

based learning pada pelajaran Biologi dalam penelitian ini sangat baik. Dalam arti, 

peserta didik aktif melakukan kegiatan belajar dengan kegiatan mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah dari masalah riil kehidupan yang disajikan dalam animasi 

multimedia, merancang investigasi, melaksanakan investigasi, mengumpulkan 

data/informasi melalui investigasi, membahas data/informasi yang diperoleh, 

mengajukan solusi-solusi terhadap masalah yang diangkatnya, menyusun laporan, 

dan mempresentasikan laporan dihadapan kelas. Semua kegiatan belajar ini 

dilaksanakan dalam kelompok. Kelompok terlihat sangat kompak dalam mengerjakan 

tugas belajarnya.  

Peranan pendidik dalam pembelajaran penelitian ini adalah menyajikan masalah 

yang tidak terstruktur (melalui animasi multimedia), membimbing peserta didik 

dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah, membimbing peserta didik dalam 

merencanakan kegiatan investigasi, membimbing peserta didik dalam melaksanakan 

investigasi, membimbing peserta didik dalam menyusun laporan, membimbing 
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peserta didik dalam menyajikan atau presentasi kelas. Satu hal yang juga dilakukan 

pendidik dalam pembelajaran ini adalah pada saat diskusi kelas, pendidik dapat 

memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep peserta didik.
4
 Melalui proses belajar 

seperti ini, jelas nampak bahwa model problem based learning  ini melatih siswa 

dalam memecahkan masalah, khususnya masalah Biologi.
5
 

Pembahasan selanjutnya, yaitu proses pembelajaran kelas kontrol. Dimana 

pendidik menggunakan pembelajaran model direct instruction (DI). Kegiatan   

pembelajaran pada kelas kontrol dimulai dengan memberikan penjelasan kepada 

peserta didik mengenai materi virus dengan menggunakan metode ceramah, dalam 

proses tersebut peserta didik hanya mendengarkan dan banyak yang tidak 

mendengarkan pendidik menjelaskan, kebanyakan peserta didik lebih senang 

mengobrol dan ada juga yang tidur.  Selanjutnya pendidik membagi kelompok untuk 

diskusi mengenai materi yang telah diajarkan. Pendidik membagikan kartu masalah 

kepada masing-masing kelompok untuk di diskusikan, saat proses diskusi peserta 

didik tidak seaktif kelas eksperimen. Banyak yang lebih mengandalkan teman 

sekolompoknya yang lebih pintar. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya dengan bergiliran, pada saat presentasi peserta didik sangat pasif.  

Tidak banyak yang bertanya dan kelompok yang presentasipun tidak sigap dalam 

menjawab pertanyaan. Peserta didik terlihat jenuh dan respon peserta didik juga 

                                                           
4
 Marzal, Peran Guru Dalam Proses Belajar Mengajar dalam Penerapan Kurikulum 2013. 

Jurnal Pendidikan 2015 Vol 2 no 1, h.23 
5
 Ida Bagus Putuaryana. Penerapan Model Pbl Pada Pelajaran Biologi Untuk 

Meningkatkan Kompetensi Dan Kemampuan  Berpikir Kritis Siswa Kelas X Sma Negeri 1 

Singaraja Tahun Pelajaran 2006/2007.(Jurnal Pendidikan ISSN 00215-8250)h.15 
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kurang, tidak bersemangat serta kurang aktif dalam proses diskusi. Kurangnya respon 

peserta didik dan tidak optimalnya proses dalam pembelajaran kelas kontrol sehingga 

mengakibatkan postes kelas kontrol lebih rendah dari kelas eksperimen karena model 

direct instruction tidak melibatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajara 

berlangsung.  

Hal tersebut sesuai dengan Slameto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah lingkungan sekolah yang meliputi strategi mengajar, relasi 

pendidik dengan peserta didik serta interaksi antar peserta didik.
6
 

Dalam pengamatan lembar observasi kelas kontrol terdapat beberapa kegiatan 

yang belum terlaksana oleh peserta didik seperti kegiatan “Peserta didik menanyakan 

dan hal-hal yang belum dia mengerti tentang permasalahan tersebut” pada kegiatan 

tersebut peserta didik tidak ada yang bertanya. Seolah-olah peserta didik terlihat 

sudah mengerti, tetapi pada saat presentasi peserta didik masih bingung apa yang 

harus mereka presntasikan dan banyak pertanyaan yang mereka tidak bisa 

menjawabnya. Sehingga pendidik yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi 

untuk pengamatan kegiatan untuk pendidik semua kegiatan terlaksana. 

Kelas eksperimen maupun kelas kontrol diakhir proses pembelajaran dilakukan 

postes kemampuan berpikir kritis dan self esteem. Setelah hasil tes essay dan angket 

self esteem diperoleh, maka selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas dengan uji  Levene 

Statistic untuk melihat kenormalan dan kehomogenan kelas tersebut. Uji normalitas 

                                                           
6
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta:Rineka Cipta:2013)h.27 
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digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 

Uji ini dilakukan sebagai prasyarat yang pertama dalam menentukan uji hipotesis 

yang akan dilakukan. Uji normalitas kemampuan berpikir kritis pada penelitian ini 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov dan diperoleh hasil taraf signifikan 0,113 

untuk kelas eksperimen dan  kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai postest 

sebesar 0,200. Sedangkan uji normalitas self esteem kelas eksperimen taraf signifikan 

0,200 dan kelas kontrol didapat taraf signifikan sebesar 0,200.  Berdasarkan hasil 

tersebut, maka dalam penelitian ini kedua data berasal dari data yang berdistribusi 

normal sehingga dapat diteruskan dengan uji homogenitas. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi 

data adalah sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat yang kedua dalam 

menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu kemampuan berpikir kritis dan self esteem pada materi virus.  

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Lavene Statistic diperoleh 

kemampuan berpikir kritis hasil taraf signifikan 0,892 sedangkan self esteem taraf 

signifikan 0,471 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data tersebut di uji hipotesis. Uji 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t independent. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan animasi multimedia dalam 

pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis 
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pada materi virus karena diperoleh taraf signifikan 0,000 < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa H0 ditolak.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan animasi multimedia dalam 

pembelajaran problem based learning terhadap self esteem pada materi virus 

karena diperoleh taraf signifikan 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 

ditolak.  

Berdasarkan perbedaan proses pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menunjukkan  bahwa penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran problem 

based learning pada kelas eksperimen, peserta didik lebih terpacu untuk berkompetisi 

dan menyelesaikan masalah, yang kemudian menimbulkan keaktifan bertanya dan 

keaktifan menjawab selama proses pembelajaran, selain itu peserta didik juga 

menjadi lebih aktif dan pembelajaran menjadi lebih hidup, membuat peserta didik 

menemukan pengetahuan bukan menerima, memberdayakan potensi dan indera 

peserta didik serta dapat menyelesaikan masalah. Selain itu komponen dari dimensi 

proses kognitif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: ingatan, pemahaman, 

penerapan, sampai analisis. 

Tingginya rata-rata nilai posttest peserta didik kelas eksperimen dengan 

menggunakan animasi multimedia karena animasi multimedia terdapat kelebihan 

untuk membuat peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Adapun 

kelebihan metode yaitu: Pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, membawa obyek 

yang sukar didapat atau dibawa dalam lingkungan belajar, menampilkan obyek yang 

tidak bisa dilihat secara langsung, menampilkan obyek yang terlalu besar ke dalam 
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kelas.
7
 Dengan penggunaan animasi multimedia dikelas eksperimen dapat membantu 

pendidik dalam menyampaikan masalah-masalah dalam ateri virus yang terjadi 

dikehidupan sehari-hari dengan tampilan yang lebih menarik, dengan adanya animasi 

multimedia dalam pembelajaran problem based learning ini, akan membuat peserta 

didik tertarik belajar, aktivitas pada saat proses pembelajaran menjadi lebih hidup, 

peserta didik lebih aktif, penekanya pada menemukan pengetahuan lewat masalah 

bukan menerima pengetahuan, memberdayakan potensi dan indera peserta didik, 

yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan berfikir kritis dan self esteem peserta 

didik.  

Adapun animasi multimedia adalah sebuah media yang digunakan dalam 

penelitian ini, hal ini juga diimbangi dengan suatu model pembelajaran. Penggunaan 

model problem based learning yang mengutamakan pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. Model problem based learning merupakan suatu pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar 

melalui pemecahan masalah, sehingga memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensial dari materi pelajaran. Sebagai pembaharuan kurikulum yang ada bahwasanya 

peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan pendidik 

hanya sebagai fasilitator. Proses pembelajaran kelas eksperimen dengan 

menggunakan model problem based learning menuntut peserta didik untuk bisa 

mendapatkan berbagai sumber pembelajaran dengan lebih mandiri. Sehingga mau 

                                                           
7
Rahayuningsih Nuning, dkk. Pembelajaran Biologi Dengan Model Ctl (Contextual Teaching 

And Learning) Menggunakan Media AnimasiDan Media Lingkungan Ditinjau DariSikap Ilmiah Dan 

Gaya Belajar (Jurnal  Inkuiri ISSN: 2252-78), h. 176. 
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tidak mau peserta didik memahami dan memiliki akses atau sumber yang terkait, dan 

peserta didik mendapatkan informasi yang baru. Hal-hal yang tadinya belum 

diketahui atau dikuasai oleh peserta didik disinilah peran kelebihan pembelajaran 

dengan mengggunakan model problem based learning untuk melatih peserta didik 

dalam menyikapi masalah dan mencari tau informasi-informasi yang dibutuhkan 

dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, keterlibatan peserta didik dengan 

masalah dapat dipastikan dengan memberikan aktifnya saat peserta didik membuat 

dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dengan demikian pada proses pembelajaran 

model problem based learning juga mempengaruhi peserta didik memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Berpikir kritis merupakan salah satu tahap berpikir tingkat tinggi. Pada peserta 

didik, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran 

supaya menimbulkan rasa ingin tau yang tinggi. Sehingga peserta didik akan terus 

mencari informasi dan berpikir secara mendalam bagaimana menyelesasikan masalah 

yang dihadapinya.
8
 Berpikir kritis merupakan proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, membujuk, menganalisa asumsi, dan melakukan penelitian. Berpikir kritis 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses terorganisasi yang melibatkan 

aktivitas mental yang mencakup kemampuan merumuskan  masalah, memberikan 

                                                           
8
 Muh Tawil dan Liliasari. Berpikir Kompleks dan Implementasi dalam Pembelajaran IPA, 

(Makassar: Universitas Negeri Makasar, 2013), h. 7 
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argumen, melakukan deduksi, melakukan induksi, melakukan evaluasi, dan 

memutuskan serta melaksanakan dalam memecahkan suatu masalah. 

Dengan model problem based learning, peserta didik melakukan proses belajar: 

membatasi masalah dari masalah yang terstruktur, merumuskan masalah, 

merumuskan jawaban sementara terhadap masalah dengan mendeduksikan konsep-

konsep, merencanakan investigasi untuk mengumpulkan data, melakukan investigasi, 

melakukan eksplanasi, menyimpulkan, dan memutuskan rekomendasi solusi terhadap 

masalah yang sedang dihadapi. Dengan latihan seperti ini, jelas siswa yang belajar 

dengan model problem based learning terlatih dalam merumuskan  masalah, 

memberikan argumen, melakukan deduksi, melakukan induksi, melakukan evaluasi, 

dan memutuskan serta melaksanakan dalam memecahkan suatu masalah. 

Dari hasil postes yang diperoleh kelas eksperimen yang rata-ratanya lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol, terlihat kelas eksperimen mampu berhipotesis 

sesuai dengan permasalahan yang disajikan dalam pertanyaan. Dalam proses 

pembelajaran peneliti menggunakan indikator berpikir kritis menurut Ennis yang 

dikompokkan menjadi 5 yaitu: meberikan penjelasan sederhana, membangun 

keterampilan dasar, membuat inferensi/kesimpulan, memberikan penjelasan lebih 

lanjut dan memutuskan suatu tindakan. Untuk hasil nilai postes kemampuan berpikir 

kritis peserta didik masing-masing indikator berbeda-beda, dan hasil dari indikator 

memberikan penjelasan sederhana 63, membangun keterampilan dasar 61, membuat 

interfensi/kesimpulan 62, memutuskan suatu tindakan 61, hasil yang paling tinggi 

adalah indikator memberikan penjelasan lebih lanjut dengan sub indikator 
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menganalisis pernyataan dengan hasil 69 dan mengatur strategi dan taktik 59. 

Berdasarkan hal tersebut peserta didik mampu memberikan penjelasan lebih lanjut 

dan dapat diartikan peserta didik mampu berpikir dengan kritis. 

Berdasarkan rataan peningkatan setiap indikator berpikir kritis yang 

menunjukkan kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. Keterampilan memberikan penjelasan sederhana pada 

kelas eksperimen termasuk kriteria sedang, sedangkan pada kelas kontrol tetap 

rendah. Dengan demikian, keterampilan penjelasan sederhana siswa lebih tergali 

dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan media 

animasi multimedia dibandingkan dengan model direct intruction. Hal ini diduga 

pada kelas eksperimen saat proses pembelajarannya terbiasa mengembangkan 

hipotesis, selain itu dengan menggunakan media animasi peserta didik lebih mudah 

dalam memberikan alasan, menunjukkan perbedaan dan persamaan, serta argumen 

yang utuh, sehingga pada saat menjawab soal pertanyaan yang menuntut peserta didik 

dalam memberikan penjelasan sederhana untuk menggali keterampilan berpikir kritis 

menjadi lebih mudah dijawab oleh peserta didik. Seperti yang diungkapkan Meyers 

mengungkapkan bahwa seorang peserta didik tidak akan dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dengan baik, tanpa ditantang untuk berlatih 

menggunakannya dalam pembelajaran. Peserta didik akan mampu menyatakan 

argumen sesuai kebutuhan jika mereka merasa tertantang untuk melakukannya. 

Diperlukan motivasi yang lebih besar bagi mereka agar mampu menyatakan argumen 

yang logis dan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pada kelas kontrol proses 
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pembelajarannya yang menggunakan model direct intruction, siswa yang terbiasa 

dengan pembelajaran tersebut menjadi kurang aktif untuk memberikan argumen yang 

menggali keterampilan berpikir kritis peserta didik secara maksimal. Selanjutnya 

pada keterampilan membangun keterampilan dasar kelas eksperimen termasuk dalam 

kriteria sedang, Hal ini diduga karena pada kelas eksperimen peserta didik lebih 

mudah mendeduksikan secara logis dan melakukan interpretasi terhadap pernyataan 

antar data dengan menggunakan animasi. Sedangkan pada kelas kontrol peserta didik 

terlihat merasa kesulitan dalam mendeduksikan secara logis dan melakukan 

interpretasi terhadap pernyataan antar data. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan Ibrahim bahwa tahap penyelidikan ilmiah sangat penting untuk 

dilakukan, agar peserta didik mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan 

membangun ide mereka sendiri, dalam rangka memperoleh jawaban pemecahan 

masalah. Pada tahap ini peserta didik dapat mengembangkan berbagai keterampilan 

yang mereka miliki, tidak hanya meliputi gerakan motorik melainkan juga fungsi 

mental yang bersifat kognitif (termasuk keterampilan berpikir). 

Pada keterampilan memberikan penjelasan lebih lanjut, peserta didik pada kelas 

eksperimen termasuk kriteria paling tinggi, berbeda pada kelas kontrol yang tetap 

rendah. Hal ini dikarenakan, pada saat proses pembelajaran peserta didik kelas 

eksperimen mampu melakukan pengumpulan data dan membuat generalisasi dari data 

secara maksimal melalui penggunaan animasi. Sehingga ketika peserta didik 

menghadapi soal yang mengharuskan mereka melakukan induksi, Siswa lebih mudah 

menjawab dikarenakan mereka telah terbiasa melakukan induksi pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung. Sedangkan peserta didik pada kelas kontrol terlihat 

kesulitan dalam melakukan pengumpulan data dan membuat generalisasi dari data. 

Karakteristik suatu media adalah dinamis, artinya dapat memfasilitasi peserta didik 

untuk berpikir sistematis sesuai urutan kejadian yang didasarkan pada keteraturan 

fenomena atau gejala (logical frame) sehingga peserta didik mampu memahami 

mengapa sesuatu dapat terjadi dan seperti apa akibat yang dapat ditimbulkan 

(causality), untuk selanjutnya peserta didik membuat generalisasi dan mengambil 

suatu kesimpulan. Kemudian Dahar menyatakan bahwa menggeneralisasikan 

informasi baru merupakan fase kritis siswa dalam belajar.  

Selanjutnya pada keterampilan mengatur strategi dan taktik, peserta didik pada 

kelas eksperimen termasuk pada kriteria cukup, sedangkan pada kelas kontrol tetap 

rendah. Hal ini diduga karena peserta didik pada kelas eksperimen pada saat proses 

pembelajarannya terbiasa dalam menganalisis data dan menguji hipotesis data, selain 

itu dengan menggunakan animasi multimedia peserta didik lebih mudah mengatur 

strategi dan taktik berdasarkan fakta. Maka pada saat menjawab soal mengatur 

strategi dan taktik, peserta didik lebih mudah menjawab dan memperoleh hasil yang 

memuaskan dikarenakan mereka telah terbiasa melakukannya pada saat proses 

pembelajaran. Sedangkan peserta didik pada kelas kontrol yang menggunakan model 

direct instruction kurang tergali lagi dalam menganalisis data, sehingga merasa 

kesulitan dalam mengatur strategi dan taktik berdasarkan fakta, sehingga pada saat 

menjawab soal mengatur strategi dan taktik, hasil yang diharapkan masih kurang 

maksimal. Situasi masalah otentik yang disajikan dalam pembelajaran Problem based 
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learning harus membutuhkan analisis sebab akibat agar dapat memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berhipotesis dan berspekulasi oleh karena itu 

permasalahan yang disajikan pada penelitian ini meliputi permasalahan atau 

fenomena yang relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari yang sering ditemui oleh 

peserta didik. Selain itu, adanya perbedaan antara peningkatan keterampilan berpikir 

kritis peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol bisa dilihat dari 

terpenuhinya Kriteria Ketuntasan Minimum peserta didik . 

Terlihat dari hasil penelitian nilai postes kemampuan berpikir kritis kelas 

ekperimen bahwanya peserta didik yang nilai postesnya diatas KKM terdapat 29 

orang atau 82,85% dan yang belum memenuhi KKM hanya 6 orang atau 17,14%. 

Sedangkan untuk kelas kontrol yang memenuhi KKM hanya 16 orang atau 45,71% 

dan yang belum memenuhi KKM 54,28%. Berdasarkan penjelasan tersebut 

penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran problem based learning 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis peserta 

didik dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model direct instruction. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh: Renol Avrizon, Ratnawulan 

dan Ahmad Fauzi bahwa penggunaan model problem based learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
9
 

Tidak hanya kemampuan berpikir kritis peserta didik saja yang meningkat, dari 

hasil penelitian hasil nilai postes self esteem peserta didik juga berubah, yang awalnya 

                                                           
9
 Renol Avrizon, Ratnawulan dan Ahmad Fauzi. Peningkatan Perilaku dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa kelas IX MTsN Model Padang Pada Mata Pelajaran IPA-Fisika Menggunakan 

Model problem based learning.Tersedia: Jurnal Riset Penelitian Pembelajaran Fisika (2012), h. 15 
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penilaian self esteem belum diberdayakan dalam pembelajaran sebelumnya. Dari hasil 

postes pada pembelajaran pendidik yang memberdayakan self esteem kepada peserta 

didik, peserta didik  memiliki tolak ukur harga diri dalam kehidupanya sebagai 

manusia, berdasarkan pada kemampuan penerimaan diri dan perilaku diri sendiri. 

Pendidik yang melakukan pendekataan dengan yang di definikan oleh Wells dan 

Marwell dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: pendekatan objek/sikap, 

pendekatan hubungan, pendekatan respon-respon psikologis dan pendekatan 

komponen/fungsi kepribadian. Indikator self esteem sendiri ada 3 yaitu: perasaan 

menegenal diri sendiri, perasaan terhadap hidup dan hubungan dengan orang lain. 

Dari rata-rata nilai postes self esteem yang didapatkan kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol memperlihatkan bahwa penggunaan animasi multimedia dalam 

pembelajaran problem based learning  juga mempengaruhi self esteem peserta didik. 

Hal ini tersebut sesuai dengan penjelasan yang dilakukan oleh Nurina Happy dan 

Djamilah Bondan Widjajanti bahwa pembelajaran problem based learning 

mempengaruhi self esteem peserta didik.
10

 

Pembelajaran pada kelas eksperimen peneliti menyimpulkan bahwa respon 

peserta didik pada proses pembelajaran dari awal sampai akhir peserta didik lebih 

aktif dan semangat dalam belajar. Hal tersebut terbukti dengan rata-rata nilai postes 

kemampuan berpikir kritis dan self esteem lebih besar dari rata-rata kelas kontrol. 

Hasil tersebut sesuai dengan teori Watson & Groh bahwa problem based learning 

                                                           
10

 Nurina Happy, Djamilah Bondan Widjajanti. Keefektifan PBL Ditinjau Dari Kemampuan 

Berfikir Kritis dan Kreatif Matematis serta Self-Esteem Siswa SMP, 2014, Tersedia: Jurnal Riset 

Pendidikan Matematika, Volume 1, Nomor 1, h 49 
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dapat memberikan rangsangan peserta didik untuk melakukan beberapa hal, 

diantaranya berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah.
11

 Tahap-tahap problem 

based learning secara teori mengakomodasi adanya pengembangan kemampuan 

berpikir kritis melalui masalah  sebagai perhatian utama. Adapun untuk hasil self 

esteem sendiri, hasil yang diperoleh setelah penelitian telah sesuai dengan hasil 

penelitian Amsikan bahwa problem based learning efektif ditinjau dari self-consept 

peserta didik.
12

 Dalam proses memecahkan masalah, pemberian bantuan kepada 

peserta didik tidak perlu dilakukan segera agar perkembangan aktual peserta didik 

maksimal. Bantuan atau interverensi diberikan ketika benar-benar dibutuhkan oleh 

peserta didik. Dalam upaya meningkatkan self esteem peserta didik dalam bahan ajar 

dipersiapkan dapat disisipi penguatan self esteem peserta didik. Dikelas, pendidik 

memegang peranan yang sangat penting untuk mempengaruhi self esteem peserta 

didik. Peran pendidik tidak hanya menjaga kualitas hubungan dengan peserta didik, 

tetapi juga melakukan serangkaian aktivitas yang dapat meningkatkan self esteem 

peserta didik. 

Adapun hal ini membuktikan bahwa penggunaan animasi multimedia dalam 

pembelajaran problem based learning sesuai dengan karakteristik peserta didik dan 

sesuai dengan materi virus, materi virus sangat berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Virus dikenal merugikan tapi juga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Dan 

                                                           
11

 Ibid, h. 49. 
12

 Ibid, h. 50 
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virus juga memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan makhluk hidup lain. Seperti 

yang dijelaskan dalam firman Allah SWT (Q.S. An-nur:45)
13 

                             

                                

    

Artinya: “Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian 

dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan 

dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. 

Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.” 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT  telah menciptakan 

makhluk hidup termasuk mikroorganisme secara sempurna atau secara mendetail 

tanpa ada hal yang tertinggal atau kurang pada diri makhluk hidup tersebut termasuk 

mikroorganisme. Sehingga kita sebagai makhluk hidup harus bersyukur dengan 

pemberian Allah SWT, termasuk penciptaan mikroorganisme yang banyak memberi 

manfaat kepada manusia. Begitu dasyatnya Allah menciptakan makhluk hidup di 

dunia ini. Adapun mempelajari virus dalam kehidupan nyata begitu penting, sebab 

virus merupakan salah satu penyebab penyakit yang ada di kehidupan sehari-hari. 

Tetapi virus juga memiliki peranan yang sangat penting dalam imunisasi atau vaksin. 

Sehingga materi virus mendukung dalam pembelajaran yang mengutamakan 

                                                           
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: CV, Jumanatul „Ali-

art,2006), h. 356. 
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permasalahan. Peserta didik menerapkan terkait pengetahuanya dalam mengatasi 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan yang disebabkan oleh virus. . 

Akhirnya, dapat ditulis bahwa kemampuan berpikir kritis dan self esteem pada 

peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, hal tersebut 

dapat dilihat dari perbedaaan rata-rata nilai postes dalam kemampuan berpikir kritis 

dan self esteem peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan animasi 

multimedia dalam pembelajaran problem based learning berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan self esteem peserta didik  kelas X pada mata pelajaran 

biologi SMA N 13 Bandar Lampung. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta sesuai dengan 

pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran 

problem based learning terhadap berfikir kritis kelas X mata pelajaran 

biologi SMA N 13 Bandar Lampung. 

2. Terdapat pengaruh penggunaan animasi multimedia dalam pembelajaran 

problem based learning terhadap self esteem kelas X mata pelajaran biologi 

SMA N 13 Bandar Lampung. 

 

B. Saran 

Setelah memperhatikan data lapangan serta analisis dan kesimpulan, maka 

penulis memberikan beberapa saran diantara untuk: 

1. Sekolah 

 Guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah, hendaknya 

seorang pendidik bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang maksimal 

yaitu dengan memilih dan menggunakan media ajar serta model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. 
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2. Pendidik 

 Setiap pendidik hendaknya lebih selektif memilih strategi pembelajaran yang 

menekankan peserta didik lebih aktif dan semangat dalam belajar 

3. Peneliti Lain 

 Disarankan untuk peneliti selanjutnya, agar peneliti benar-benar 

mempersiapkan tehnik pengambilan data penelitian secara matang dan 

paham mengenai penggunaan animasi dalam pembelajaran problem based 

learning. 
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