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ABSTRAK 

Riris Sri Naimah. PENGEMBANGAN DESAIN INSTRUKSIONAL 

DALAM MODUL DISERTAI MULTIMEDIA TERHADAP PENCAPAIAN 

HASIL BELAJAR BIOLOGI KELAS X SMA NEGERI 1 

KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Septembar 2007. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar biologi siswa pada PBM dengan pengembangan desain instruksional 

dalam modul disertai multimedia dengan PBM tanpa pengembangan desain 

instruksional dalam modul disertai multimedia. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasi 

Eksperimental Research) dengan desain penelitian ”Randomized Control Group 

Only Design”. Populasi adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Karanganyar 

tahun 2006/2007, sejumlah sembilan kelas. Sampel diambil dengan teknik Cluster 

Random Sampling sejumlah 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, untuk menguji 

keseimbangan kemampuan awal, metode tes untuk mengukur hasil belajar siswa 

ranah kognitif, metode angket untuk mengukur hasil belajar ranah afektif, serta 

metode observasi untuk mengukur hasil belajar ranah psikomotor. Teknik analisis 

data yang digunakan uji-t pihak kanan dengan taraf signifikansi 5%. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) ada perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar biologi ranah kognitif pada PBM dengan 

pengembangan desain instruksional dalam modul disertai multimedia dengan 

PBM tanpa pengembangan desain instruksional dalam modul disertai dengan 

multimedia; 2) Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar biologi ranah 

afektif pada PBM dengan pengembangan desain instruksional dalam modul 

disertai multimedia dengan PBM tanpa pengembangan desain instruksional dalam 

modul disertai multimedia; 3) Tidak ada perbedaan hasil belajar biologi ranah 

psikomotor pada PBM dengan pengembangan desain instruksional dalam modul 

disertai multimedia dengan PBM tanpa pengembangan desain instruksional dalam 

modul disertai multimedia . 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Jika menyimak perkembangan pendidikan di Indonesia satu dasawarsa ini 

terdapat suatu harapan baru  yang sangat penting yaitu dengan lahirnya kurikulum 

2004 kemudian akan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Dikatakan penting karena tradisi pembaharuan kurikulum 

selama ini yang cenderung atas-bawah (top down)  akan diganti dengan kebijakan 

dari bawah ke atas (bottom up). Jika mekanisme ini berjalan maka peran guru 

sangat strategis sebagai agen pengubah pendidikan, sebab mereka dapat secara 

leluasa melakukan improvisasi pembelajaran. 

Guru merupakan tenaga profesional. Guru dituntut mampu melaksanakan 

profesi sebagai pendidik yang berkompetensi. Salah satu tugas guru adalah 

mengajar, dalam pengertian menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada 

peserta didik. Guru harus mampu meningkatkan potensi peserta didik, dan 

mengimplementasikan kurikulum ke dalam pembelajaran. Tujuan dari program 

kurikulum dapat tercapai dengan baik jika program pembelajaran didesain secara 

jelas dan aplikatif. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, khususnya biologi, 

ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didik 

melalui kegiatan belajar mengajar. 

Sebuah pengajaran tanpa adanya perencanaan akan membawa guru pada 

pembelajaran yang tidak terstruktur. Jika hal ini terjadi maka pembelajaran tidak 

mengarah pada tujuan yang hendak akan dicapai. Seorang guru harus memiliki 

tujuan tentang apa yang harus diperbuat terhadap peserta didik, mengapa 

melakukan kegiatan seperti itu, bagaimana cara melakukan kegiatan itu dan apa 

pengaruh kegiatan tersebut terhadap peserta didik. Pola-pola berpikir demikian 

menuntut suatu desain pengajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat dan 

kemampuan peserta didik. 



Pada pembelajaran biologi capaian yang diharapkan tidak sekedar 

penguasaan siswa pada materi pelajaran, namun lebih dari itu, siswa diharapkan 

mempunyai kemampuan metodologis, konseptualisasi, aplikatif, dan kemampuan 

afektif. Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta 

didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dengan 

demikian,  seorang guru profesional dituntut untuk mau dan mampu membuat 

perencanan pembelajaran sendiri, mampu mengimplementasikan dalam kegiatan 

belajar mengajar dan mampu mengevaluasi pembelajaran tersebut. Hal ini 

diperkuat oleh Slameto (1991: 39)  yang menyatakan bahwa guru yang mengajar 

dengan persiapan matang akan meyakinkan siswa dan membantu motivasi siswa 

untuk belajar bidang studi yang diajarkan guru. Selain itu, siswa lebih mudah 

menguasai bahan pelajaran yang akan diajar sebab sistematika penyampaian telah 

dipersiapkan oleh guru. 

Suatu rencana pengajaran akan dianggap baik bila diterapkan dalam 

kondisi nyata. Dalam pembelajaran biologi perlu suatu pengembangan terhadap 

rencana pengajaran tersebut. Rencana pengajaran atau disebut juga desain 

instruksional adalah seperangkat organisasi yang bergerak dalam kegiatan belajar 

mengajar beserta isi/materi yang disusun secara sistematis untuk dilaksanakan 

pada waktu tertentu sehingga tujuan pengajaran yang diharapkan tercapai.  

Suatu desain instruksional akan lebih optimal bila disosialisasikan pada 

siswa. Guru mengetahui apa yang semestinya diajarkan,  begitu pula siswa dapat 

mengetahui secara persis target pelajaran yang akan diikuti, dapat mempersiapkan 

diri sebelum mengikuti pembelajaran dan dapat mengasimilasikan pengetahuan 

baru itu dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelum pembelajaran. 

Salah satu pengembangan desain instruksional adalah membentuk desain 

instruksional sebagai salah satu bahan ajar bagi peserta didik. Modul adalah suatu 

paket belajar mengajar yang berkenaan dengan satu unit bahan pelajaran dan 

ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau 

dengan bimbingan guru. Pembelajaran dengan modul memungkinkan seorang 

peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi alam belajar akan lebih cepat 



menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta 

didik lainnya. 

Desain instruksinal tidak hanya berupa seperangkat perencanaan 

pengajaran saja tetapi juga mencakup motivasi yang harus dilakukan guru 

sehingga pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Pengembangan desain 

instruksional harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap 

materi yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini peran guru tidak hanya sebagai 

transformator, tetapi juga sebagai motivator. Salah satu cara untuk meningkatkan 

motivasi peserta didik adalah dalam penggunaan media. Penggunaan media selain 

sebagai motivator bagi peserta didik, juga sebagai alat bantu yang memudahkan 

guru dalam menguatkan suatu informasi. Salah satu media yang dianggap menjadi 

motivator bagi pserta didik adalah multimedia. Multimedia tersebut disamping 

menarik juga memudahkan bagi penggunanya dalam mempelajari materi. 

Dengan pengembangan desain instruksional dalam modul disertai 

multimedia diharapkan menjadi dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar 

biologi yang kemudian berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan. Berdasar 

latar belakang diatas, maka dirumuskan judul penelitian sebagai berikut: 

”PENGEMBANGAN DESAIN INSTRUKSIONAL DALAM MODUL 

DISERTAI MULTIMEDIA TERHADAP PENCAPAIAN HASIL BELAJAR 

BIOLOGI KELAS X SMA NEGERI 1 KARANGANYAR” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut di atas terdapat beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk mau dan mampu 

membuat perencanan pembelajaran sendiri dan mengimplementasikan 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Perlunya persiapan diri siswa sebelum mengikuti pembelajaran agar 

hasil belajar siswa tercapai. 

c. Perlunya sosialisasi desain instruksional pada siswa. 



d. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desain 

instruksional adalah pemilihan media. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester II SMA Negeri 1 

Karanganyar Tahun Ajaran 2006/2007  

2.   Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah: 

a. Kegiatan belajar mengajar mata pelajaran biologi kompetensi dasar 4.1 

(Menguraikan komponen penyususun ekosistem dan perubahannya 

melalui pengamatan) dan kompetensi dasar 4.2 ( Mendeskripsikan 

komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur biogeokimia). 

b. Pengembangan desain instruksional yaitu pengembangan seperangkat 

perencanaan pengajaran dalam suatu modul sebagai kesiapan siswa dalam 

materi dan pembelajaran disertai penggunaan multimedia dalam bentuk 

VCD dan program power point. 

c. Pencapaian hasil belajar mata pelajaran biologi KD 4.1 dan 4.2 dibatasi 

pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

C. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Apakah ada perbedaan hasil belajar biologi siswa pada PBM dengan 

pengembangan desain instruksional dalam modul disertai multimedia dengan 

PBM tanpa pengembangan desain instruksional dalam modul disertai multimedia 

pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi 

siswa pada PBM dengan pengembangan desain instruksional dalam modul 



disertai multimedia dengan PBM tanpa pengembangan desain instruksional dalam 

modul disertai multimedia pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik.. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Memberi masukan pada pengajar terhadap pentingnya pembuatan rencana 

pengajaran sebelum mengajar 

2. Memberi informasi pada guru dan calon guru tentang perlunya 

pengembangan desain instruksional agar tujuan pembelajaran tercapai. 

3. Memberikan sumbangan bagi guru Biologi agar dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pembelajaran yang akan datang 

4. Memberi masukan pada sekolah bahwa dengan pengembangan desain 

instruksional dapat menjadi salah satu sarana alternatif bagi Kepala 

sekolah dalam supervisi kepada guru. 

5. Dapat dijadikan bahan kajian lain untuk mengadakan penelitian yang 

sejenis lebih lanjut. 



 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian pengembangan desain instruksional dalam modul 

disertai multimedia oleh peneliti pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Karanganyar 

Tahun Pelajaran 2006/2007, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar biologi ranah kognitif 

pada PBM dengan pengembangan desain instruksional dalam modul disertai 

multimedia dengan PBM tanpa pengembangan desain instruksional dalam 

modul disertai multimedia pada materi pokok ekosistem di SMA N 1 

Karanganyar  

2. Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar biologi ranah afektif pada 

PBM dengan pengembangan desain instruksional dalam modul disertai 

multimedia dengan PBM tanpa pengembangan desain instruksional dalam 

modul disertai multimedia pada materi pokok ekosistem di SMA N 1 

Karanganyar  

3. Tidak ada perbedaan hasil belajar biologi ranah psikomotor pada PBM 

dengan pengembangan desain instruksional dalam modul disertai 

multimedia dengan PBM tanpa pengembangan desain instruksional dalam 

modul disertai multimedia pada materi pokok ekosistem di SMA N 1 

Karanganyar  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan diatas, dapat dikemukakan implikasi sebagai 

berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

a. Dengan pengembangan desain instruksional dalam modul disertai multimedia, 

siswa dapat mengetahui secara persis target pelajaran yang akan diikuti, dapat 



mempersiapkan diri sebelum mengikuti satuan pelajaran dan dapat 

mengasimilasikan pengetahuan baru itu dengan pengetahuan yang sudah 

dimiliki sebelumnya 

b. Hasil penelitian pengembangan desain instruksional dalam modul disertai 

multimedia dapat memotivasi guru tentang pentingnya pengembangan desain 

insruksional sebelum pembelajaran sesuai dengan sarana dan prasarana yang 

ada di sekolah. 

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desain instruksional 

dalam modul disertai multimedia memberi hasil yang lebih baik dalam 

pencapaian hasil belajar siswa dibandingkan tanpa pengembangan desain 

instruksional. Oleh karena itu pengembangan desain instruksional pelu 

dilaksanakan guru sesuai sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 

b. Hasil penelitian pengembangan desain instruksional dapat dijadikan dasar 

peningkatan keprofesionalan seorang guru. 

 

C. Saran 

Sehubungan dengan adanya hasil penelitian dan implikasinya, maka 

penulis mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yaitu: 

1. Kepada Siswa 

Siswa diharapkan mengikuti dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan 

apa yang ada dalam desain instruksional sehingga dapat meningkatkan pencapaian 

hasil belajar. 

2. Kepada Guru 

Sebelum pembelajaran guru diharapkan membuat desain instruksional 

sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan guru diharapkan 

mensosialisasikan desain instruksional yang dibuat kepada siswa sehingga siswa 

memiliki persiapan sebelum pembelajaran. 

3. Kepada Calon Peneliti 



a. Perlu diadakan penelitian sejenis dengan media dan strategi pembelajaran  

yang lain sehingga dapat diketahui efektivitas pengembangan desain 

instrusional dalam modul ini. 

b. Perlu deskripsi cara dan lama belajar siswa dengan desain instruksional 

sehingga guru dapat memantau kemandirian belajar siswa belajar di rumah 

dengan desain instruksional. 

c. Perlunya penilaian desain instruksional oleh guru dan siswa sehingga evaluasi 

terhadap desain instruksional dapat dilakukan. 

 


