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ABSTRAK 

MALIKI : PERBANDINGAN HASIL BELAJAR  SISWA ANTARA YANG 

MELALUI PEMBELAJARAN MACROMEDIA FLASH DAN 

MACROMEDIA CAPTIVATE PADA KONSEP SISTEM 

PENCERNAAN ( Studi Eksperimen di Kelas VIII SMP Negeri 3 Losari 

Kabupaten Brebes) 

 

Penggunaan media pembelajaran yang  baik dapat  memberikan dampak yang 

sangat positif bagi kemampuan dan kemauan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat diujikan yaitu menggunakan macromedia flash 

dan macromedia captivate yang merupakan salah satu software komputer yang digunakan 

untuk mendesain animasi. Dengan proses pembelajaran yang menggunakan macromedia 

flash dan macromedia captivate siswa tidak hanya menghayal, tetapi siswa dapat melihat 

langsung konsep yang dijelaskan oleh guru. Hal ini tentunya bisa menarik perhatian siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Tujuan dari penelitian adalah (1) Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

setelah  menggunakan  media pembelajaran macromedia flash pada konsep sistem 

pencernaan.(2) Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah  menggunakan 

macromedia captivate pada konsep sistem pencernaan. (3) Mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa yang signifikan antara yang menggunakan macromedia flash dan 

macromedia captivate pada konsep sistem pencernaan.(4) Mengetahui respon siswa 

terhadap  penggunaan media pembelajaran macromedia flash dan macromedia captivate 

pada konsep sistem pencernaan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen,pengumpulan data 

berupa penyebaran angket dan tes. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan 

menetapkan teknik random sampling, yaitu mengambil sampel secara acak sebanyak 2 

kelas yaitu kelas VIII. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan media pembelajaran macromedia 

flash mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,50. Sedangkan Hasil 

belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran macromedia captivate mengalami 

peningkatan dengan nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,41. Pada uji hipotesis diperoleh nilai 

sig (2-tiled )= 0,000(< 0,05),berarti Ho ditolak dan Ha diterima menunjukan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash dengan macromedia captivate.Pada respon siswa dalam 

pengguanan media pembelajaran macromedia flash sebesar 84,58% dan media 

pembelajaran macromedia captivate sebesar 83,63% pada konsep sistem pencernaan 

berkategori sangat kuat. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan 

media pembelajaran macromedia flash lebih baik dibandingkan yang menggunakan media 

pembelajaran macromedia captivate. 

 

 

Kata kunci :Macromedia Flash, Macromedia Captivate, Hasil Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia pendidikan begitu sangat signifikan seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia pendidikan selalu 

diharapkan dapat mengikuti jejak perkembangan teknologi global. Hal ini menjadi 

sebuah tuntutan, karena pendidikan merupakan modal pokok dalam membangun 

generasi muda, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersiapkan diri menjadi 

tenaga kerja yang handal dan mampu bersaing. Upaya-upaya yang telah dilakukan 

oleh pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) lewat proses pembelajaran yang dilakukan disekolah.  

Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah merupakan sorotan utama 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tenaga pengajar atau guru yang handal 

diharapkan mampu memberikan peningkatan mutu pendidikan, baik aspek 

kemampuan berfikir, kepribadian, karakter, dan rasa tanggung jawab. Seorang guru 

merupakan penutan bagi siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

sosial atau masyarakat. Pada proses pembelajaran, guru juga diharapkan dapat 

memberikan dorongan dan motivasi pada siswa untuk terus belajar dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.  

Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah merupakan salah satu aspek 

yang sangat mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang luas dan 

lengkap, media pembelajaran seperti LCD, lapangan olah raga, perpustakaan, dan 

laboratorium. Kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana khususnya media 

pembelajaran menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif, sulitnya siswa untuk 

memahami materi yang diajarkan oleh guru dan dapat membosankan bagi siswa. 

Pada ilmu sains khususnya fisika, pemanfaatan media pembelajaran sangat 

mendukung seorang guru dalam menjelaskan konsep-konsep fisika sehingga proses 

pembelajaran lebih baik dan lebih efektif. 

 Penggunaan media pembelajaran yang baik dapat memberikan dampak 

yang sangat positif bagi kemampuan dan kemauan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat diujikan yaitu 
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menggunakan macromedia flash dan macromedia captivateyang merupakan salah 

satu software komputer yang digunakan untuk mendesain animasi. Dengan proses 

pembelajaran yang menggunakan macromedia flash dan macromedia 

captivatesiswa tidak hanya menghayal, tetapi siswa dapat melihat langsung konsep 

yang dijelaskan oleh guru. Hal ini tentunya bisa menarik perhatian siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Berdasarkan hasil observasi mengenai pola pembelajaran dan pemahaman 

siswa dapat disimpulkan  bahwa proses pembelajaran cenderung textbook oriented 

dan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari. Siswa kesulitan untuk memahami 

konsep akademik seperti yang diajarkan selama ini, yaitu menggunakan sesuatu 

yang abstrak dengan metode ceramah. Pembelajaran yang berorientasi pada target 

penguasaan materi terbukti hanya mampu mengantarkan siswa mengingat-ingat 

materi pelajaran dalam waktu yang relatif pendek, tetapi seringkali anak tidak 

memahami dan mengetahui secara mendalam. Pengetahuan yang didapat hanya 

bersifat hafalan menyebabkan anak akan mudah lupa, sehingga gagal dalam 

membekali anak untuk memecahkan masalah dalam waktu yang lama (Suhandini, 

2003:56).  

Salah satu alternatif pemecahan masalah pendidikan biologi tersebut dapat 

dilakukan melalui penerapan teknologi pembelajaran, yaitu dengan 

mendayagunakan media pembelajaran Biologi yang dirancang, dimanfaatkan, dan 

dikelola untuk tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dari “Perbandingan Hasil Belajar Siswa antara  

yang melalui Pembelajaran Macromedia Flash dan Macromedia Captivate 

pada Konsep Sistem Pencernaan (Studi Eksperimen di kelas VIII SMP Negeri 

3 Losari Kabupaten Brebes)” 

 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian diketahui beberapa 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran masih bersifat konvensional yang berpusat pada pengajar. 

2. Pengajar atau guru belum memaksimalkan media pembelajaran yang menarik 

dan interaktif  sesuai dengan kebutuhan zaman. 

3. Kebanyakan siswa merasa bosan dan pasif dalam mengikuti pembelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat dalam latar belakang 

masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang dikaji terarah pada sasaran 

penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan dikelas VIII di SMP Negeri 3 Losari tahun ajaran 

2014/2015 yang dijadikan kelas eksperimen.  

2. Hasil belajar siswa pada penelitian ini  yaitu pada aspek kognitif dan  afektif  

3.  Media pembelajaran di kelas eksperimen I menggunakan macromedia flash    

dan di kelas eksperimen  II menggunakan  macromedia captivate 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukaakan di atas, secara umum 

permasalahan yang akan diupayakan jawabannya dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa setelah digunakan media 

pembelajaran macromedia flash pada konsep sistem pencernaan ? 

2. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa setelah digunakan media 

pembelajaran macromedia captivate pada konsep sistem pencernaan ? 

3.  Adakah perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan  antara yang 

menggunakan media pembelajaran macromedia flash dan macromedia 

captivate? 

4. Bagaimankah respon siswa pada penerapan media pembelajaran macromedia 

flash dan macromedia captivate ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash pada konsep sistem pencernaan. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran macromedia captivate  pada konsep sistem pencernaan 

3. Mengetahui perbandingan hasil belajar siswa yang signifikan  antara yang 

menggunakan media pembelajaran macromedia flash dan macromedia 

captivate pada konsep sistem pencernaan. 
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4. Mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran 

macromedia flash dan macromedia captivate pada konsep sistem 

pencernaan. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru IPA terutama  

biologi sebagai bahan alternative dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran biologi. Disamping itu untuk meningkatkan mutu pembelajarannya 

dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan adanya penggunaan media pembelajaran yang 

interaktif dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Meningkatakan efektivitas kegiatan pembelajaran melalui media 

pembelajaran macromedia flash  dan macromedia captivate. 

2) Memperbaiki pembelajaran konvesional menjadi pembelajaran yang 

interaktif. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kualitas 

pembelajaran dikelas. 

c. Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk kegitan penelitian yang relevan. 

G. Kerangka Pemikiran 

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Dalam proses pembelajaran inilah terjadi komunikasi antara pendidik dan peserta 

didik. Komunikasi dikatakan efektif bila pesan yang disampaikan dapat diterima 

dengan persepsi yang sama oleh penerima pesan. Namun dalam prakteknya 

komunikasi ini sering mengalami hambatan. Hambatan-hambatan komunikasi 

dalam proses pembelajaran meliputi hambatan verbalis, salah tafsir, perhatian tidak 

terpusat, serta tidak terjadinya pemahaman. Untuk meminimalisir hambatan – 

hambatan komunikasi yang terjadi pada saat proses pembelajaran maka diperlukan 

alat bantu berupa media pembelajaran.  
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Media pembelajaran khususnya media pembelajaran macromedia flash dan 

macromedia captivate diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Pembelajaran yang efektif adalah jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan 

khusus peserta didik, padahal kita tau bahwa setiap peserta didik mempunyai 

perbedaan individual terutama daya tangkap terhadap suatu materi. Disinilah peran 

media pembelajaran berbasis komputer yakni dapat menjembatani proses 

komunikasi interaksi edukatif yang lebih efektif. Dengan adanya media 

pembelajaran macromedia flash dan macromedia captivate sebagai alat bantu 

dalam proses kegiatan belajar mengajar diharapkan siswa dapat lebih memahami 

materi sistem pencernaan, karena media pembelajaran macromedia flash dan 

macromedia captivate menampilkan simulasi peristiwa atau kejadian alam baik 

dari sumber obyek nyata maupun obyek yang bersifat abstrak yang sulit untuk 

dipahami oleh siswa. Selain simulasi–simulasi yang disajikan, media ini juga 

dikembangkan berlandaskan keterampilan proses, dimana siswa seolah – olah dapat 

melakukan percobaan sendiri, sehingga diharapkan pembelajaran lebih bermakna 

bagi siswa yang selanjutnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Meningkatkan mutu pendidikan, lebih khusus lagi untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, selama ini kita telah berupaya menerapkan berbagai pendekatan 

atau media pembelajaran, akan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan, sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. 

Penggunaan media pembelajaran macromedia flash dan macromedia captivate  

pada sekolah sebagai media pembelajaran sangat baik untuk menunjang 

pembelajaran. Apalagi dengan desain-desain yang ada pada program macromedia 

flash dan macromedia captivate dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. 

Dengan media pembelajaran macromedia flash  dan macromedia captivate  dapat 

memanipulasi teori yang bentuknya abstrak atau biasa menjadi konkrit, penyajian 

dengan menggunakan macromedia flash dan macromedia captivate dalam materi 

sistem pencernaan maka kita bisa mempergunakan video animasi sistem 

pencernaan untuk membuktikan terjadinya sistem pencernaan secara langsung. 

Penggunaan Media Pembelajaran macromedia flash dan macromedia 

captivate  dalam proses belajar, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

karena media sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan keberhasilan belajar, 

Oleh karena itu, wajar jika guru meningkatkan pemanfaatan media pembelajaran 

dalam proses belajar. Penggunaan media pembelajaran macromedia flash dan 
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macromedia captivate yang interaktif dapat meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran 

 

H. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis menurut Sudjana (2005:219) adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk 

melakukan pengecekannya. Berdasarkan  hal-hal yang  telah ditulis di atas, maka 

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ha : Ada perbedaan peningkatan hasilbelajarsiswa yang signifikan setelah 

digunakan  media pembelajaran macromedia flash dan macromedia captivate 

pada konsep sistem pencernaan dikelas VIII SMP Negeri 3 Losari Kabupaten 

Brebes. 

Kelas Eksperimen I 

Pretest 

Materi Ajar 

Pembelajaran Menggunakan 

Media Macromedia Flash 

Posttest 

Hasil Belajar 

Posttest 

Pembelajaran Menggunakan 

Media Macromedia Captivate 

Materi Ajar 

Pretest 

Kelas Eksperimen II 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan data yang telah dilkaukan 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran 

macromedia flash mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai N-Gain 

sebesar 0,50. Penggunaan media pembelajaran macromedia flash pada konsep 

sistem pencernaan dikatakan berhasil. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran 

macromedia captivate mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai N-

Gain sebesar 0,41. Penggunaan media pembelajaran macromedia captivate  pada 

konsep sistem pencernaan dikatakan berhasil 

3. Terdapat peningkatan yang signifikan antara yang menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash dan macromedia captivate pada konsep sistem 

pencernaan. Pada uji hipotesis diperoleh taraf signifikasi (2-tiled)sebesar 0,000  

4. Respon siswa dalam penggunaan media pembelajaran macromedia flash sebesar 

84,58% dan macromedia captivate sebesar 83,63% pada konsep sistem 

pencernaan berkategori sangat kuat. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Penggunaan media pembelajaran macromedia flash dan macromedia captivate 

dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan belajar mengajar disekolah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga pemahaman materi lebih optimal. 

2. Bagi guru, harus kreatif dan mengikuti kemajuan tegnologi dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran agar tercipta tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi siswa. 

3. Perlu adanya tindak lanjuti dari peneliti lain dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa menggunakan media pembelajaran macromedia flash dan macromedia 

captivate. 
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