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PENGARUH PENERAPAN MEDIA FLASH DALAM PEMBELAJARAN
KIMIA PADA POKOK BAHASAN STRUKTUR ATOM TERHADAP

PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X SEMESTER I
DI SMA NEGERI 2 MATARAM TAHUN AJARAN 2010/2011

Oleh : I Made Krisna Budi
E1M 006 013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Media Flash
terhadap pembelajaran kimia pada pokok bahasan struktur atom terhadap prestasi
belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 2 Mataram dan sampel yang digunakan
sebanyak dua kelas yaitu kelas X2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X3 sebagai
kelas kontrol, yang ditentukan dengan cluster sampling. Perangkat yang
dikembangkan meliputi Media Flash dalam pembelajaran dan kuis. Pendekatan
dengan menggunakan pretes dan postes. Pretes digunakan untuk mengetahui
kemampuan awal dari siswa tentang materi sebelum diberikan perlakuan sedangkan
postes digunakan untuk memperoleh data prestasi. Data hasil pretes kemudian di uji
dengan uji F diperoleh Fhitung sebesar 1,304 < Ftabel sebesar 1,69 yang berarti varians
data homogen. Selanjutnya digunakan uji-t sehingga diperoleh thitung sebesar 0,25 <
ttabel sebesar 1,99, sehingga dapat dikatakan siswa memiliki kemampuan yang sama
sebelum diberikan perlakuan. Pada data hasil postes diperoleh rata-rata untuk kelas
eksperimen sebesar 78,05 dan untuk kelas kontrol sebesar 68,69. Kemudian data
postes diuji homogenitas datanya dengan uji-F dimana diperoleh thitung sebesar 1,56 <
dari ttabel sebesar 1,99, sehingga data dapat dikatakan homogen. Selanjutnya data
prestasi di ujikan dengan uji t polled varians, diperoleh thitung sebesar 3,24 > ttabel

sebesar 1,99 pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang cukup signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Melalui
Media Flash, pemahaman materi oleh siswa terbentuk lebih konkrit. Selain itu, media
ini mampu memberikan semangat untuk berkompetisi serta meningkatkan prestasi
siswa. Kesimpulannya bahwa penerapan Media Flash berpengaruh lebih baik
daripada pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar siswa pada pokok
bahasan struktur atom pada siswa kelas X semester I SMA Negeri 2 Mataram tahun
ajaran 2010/2011.

Kata kunci : Media Flash, prestasi belajar.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang

gejala alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi

juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan menjadi wahana

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata

pelajaran kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang

mempelajari tentang sifat, struktur materi, komposisi materi, perubahan materi, serta

energi yang menyertai perubahan materi tersebut (Purba, 2007).

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit. Hal ini

disebabkan materi pelajaran kimia kebanyakan terdiri dari konsep dan prinsip yang

bersifat abstrak sehingga dalam mempelajari kimia diharuskan mampu

mengidentifikasi, menganalisis, dan menghayati materi yang ada. Kesulitan

memahami materi-materi kimia tersebut menyebabkan siswa tidak menyukai mata

pelajaran kimia dan dapat menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar siswa

(Winarti dalam Jusmawati, 2010).

Dalam proses pembelajaran banyak masalah yang dihadapi oleh seorang guru

salah satu diantaranya adalah mengenai metode mengajar. Tepat tidaknya



penggunaan suatu metode dalam proses pembelajaran dapat diketahui dari hasil

belajar siswa (Usman, 2004). Sebaiknya guru tidak hanya menggunakan satu metode

saja dalam proses pembelajaran karena akan membuat siswa menjadi kaku, bosan,

malas, dan kurang bergairah. Namun, sebaliknya penggunaan metode atau media

yang bervariasi dapat berfungsi sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam pembelajaran

sehingga dapat mempertinggi hasil belajar siswa (Djamarah, 2008).

Dari hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Kimia di

SMA Negeri 2 Mataram nilai rata-rata pada materi kimia Struktur Atom masih

rendah. Siswa kelas X2 dan X3 tahun ajaran 2009/2010 memiliki nilai rata-rata 56,48

dan 52,70. Rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, antara

lain :

1. Kurangnya antusias siswa dalam menerima pelajaran Kimia. Hal ini

disebabkan materi pada awal pembelajaran kimia di kelas X semester 1

berfokus pada teori saja. Sehingga metode yang guru sering lakukan hanyalah

ceramah.

2. Motivasi siswa untuk belajar yang kurang karena tidak mempunyai gambaran

awal tentang materi pembelajaran. Ini karena siswa baru mengenal kimia

secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu karena baru dipelajari, siswa

juga ingin metode pembelajaran yang menarik dalam penyampaian.

3. Siswa jarang bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti dan jarang

mengeluarkan pendapat pada saat proses pembelajaran berlangsung.



Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mencoba menerapkan suatu

media dalam mendukung proses pembelajaran yang tentunya mampu menarik dan

mendorong minat siswa dalam mempelajari kimia.

Dalam kegiatan pembelajaran salah satu faktor yang dapat menentukan

keberhasilan adalah komunikasi pendidik. Komunikasi adalah salah satu hal vital

dalam pendidikan. Dengan komunikasi yang efektif, maka transfer ilmu dan nilai bisa

berjalan efektif pula. Begitu juga sebaliknya, jika komunikasi tidak efektif maka

transfer ilmu dan nilai pun akan tidak optimal. Dampak yang terjadi adalah siswa

lambat dalam memahami pelajaran (Priyanto, 2008).

Berdasarkan hal tersebut, menurut penelitian De Porte dalam Priyanto (2008),

manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 70% dari apa yang dikerjakan, 50%

dari apa yang didengarkan dan dilihat (audio visual). Sedangkan dari yang dilihatnya

hanya 30% dari yang didengarnya hanya 20%, dan dari yang dibaca hanya 10%.

Menurut Suparman (1997) dalam Sutikno (2009) media merupakan alat yang

digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima

pesan. Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai suatu yang

dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara

pendidik dengan peserta didik.

Media dalam pembelajaran sangat bervariasi karena media mudah untuk

dikembangkan dan diterapkan. Perkembangan ini terbukti dengan adanya klasifikasi

media dilihat dari jenisnya yaitu media auditif, visual, media audiovisual. Dalam

penyajiannya juga mengalami perkembangan dimana unsur teknologi sudah



diaplikasikan dalam menampilkan media tersebut (Sutikno, 2009).  Menurut Kemp

dan Dayton dalam Rahadi (2004 : 13), manfaat dari media dalam pembelajaran

adalah (1) penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, (2) Proses

pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, (3) proses pembelajaran menjadi lebih

interaktif, (4) Efesiensi dalam waktu dan tenaga, (5) meningkatkan kualitas hasil

belajar siswa. Berdasarkan keterangan Kemp dan Dayton dalam Rahadi bahwa media

pembelajaran mampu meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar dan diharapkan

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa.

Media yang sangat erat kaitannya dengan teknologi kini sering disebut

multimedia. Multimedia adalah teknologi multimedia atau alat yang digunakan untuk

menyajikan materi verbal dan visual. Multimedia instructional message atau

presentasi instruksional multimedia adalah penyajian pesan-pesan yang melibatkan

kata-kata dan gambar-gambar yang ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran.

Untuk menerapkan suatu multimedia maka diperlukan suatu pembelajaran dengan

multimedia atau multimedia learning (Meyer, 2009).

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan salah satu program komputer untuk

membuat suatu media pembelajaran yang efektif, efesien dan tentunya mampu

menarik minat siswa. Media yang dimaksud adalah Media Flash yang dibuat dengan

program Adobe Macromedia Flash CS3. Media Flash adalah media yang dapat

menunjang pembelajaran dengan multimedia karena media ini mampu menampilkan

materi secara verbal dan visual. Selain itu media ini dapat didesain semenarik

mungkin sebagai pendukung pembelajaran.



Penelitian ini dikhususkan pada Pokok Bahasan Struktur Atom. Cara

mengajar dengan ceramah membuat siswa menjadi kurang termotivasi ditambah lagi

siswa baru menerima pelajaran Kimia sehingga diharapkan dengan menggunakan

Media Flash ini membuat pelajaran Kimia digemari sehingga menjadi motivasi pada

materi-materi selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, judul yang diangkat dalam penelitian ini

adalah: “Pengaruh Penerapan Media Flash Dalam Pembelajaran Kimia Pada Pokok

Bahasan Struktur Atom Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Semester I di SMA

Negeri 2 Mataram Tahun Ajaran 2010/2011”.

1.2 Batasan Masalah

Agar pelaksanaan penelitian ini menjadi lebih terarah maka jangkauan serta

konsep-konsep dalam penelitian ini perlu ditegaskan. Oleh karena itu peneliti

memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah Media Flash.

2. Media Flash yang dimaksud adalah media animasi berisi konsep-konsep

materi pelajaran kimia untuk siswa SMA yang disajikan dengan

menggunakan media komputer.

3. Prestasi belajar yang dimaksud adalah prestasi belajar kimia siswa pada

materi  pokok struktur atom.

4. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester I SMA Negeri 2

Mataram tahun ajaran 2010/2011.



1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka permasalahan

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan Media Flash pada pokok

bahasan struktur atom terhadap prestasi belajar siswa kelas X semester I di SMA

Negeri 2 Mataram tahun ajaran 2010/2011?.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh penerapan Media Flash pada pokok bahasan struktur atom terhadap prestasi

belajar siswa kelas X semester I di SMA Negeri 2 Mataram tahun ajaran 2010/2011.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini adalah :

1) Bagi siswa

Meningkatkan prestasi belajar siswa.

2) Bagi guru

Memberi masukan sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan

aktivitas dan prestasi belajar siswa khususnya pokok bahasan Struktur

Atom dan sebagai salah satu media yang dapat digunakan guru untuk

memahami apa yang terjadi di dalam kelas.

3) Bagi sekolah

Memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan mutu proses

pembelajaran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Belajar

Belajar merupakan kegiatan yang tidak hanya dilakukan oleh siswa di

dalam kelas. Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang dimana saja. Menurut

Djamarah dan Zain (2006: 10) belajar adalah proses perubahan perilaku berkat

pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku,

baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan

meliputi segenap aspek organism atau pribadi. Jadi hakikat belajar adalah

perubahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu

proses perubahan tingkah laku seseorang sehingga ia memperoleh keahlian dan

kepandaian, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap

melalui pengalaman dan latihan karena adanya interaksi dengan lingkungannya.

2.1.2 Prestasi Belajar

Prestasi pada dasarnya adalah hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas.

Sedangkan belajar pada dasarnya adalah suatu proses yang mengakibatkan

perubahan tingkah laku. Dengan demikian dapat disimpulkan prestasi belajar

adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan

dalam individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar.



Menurut Djamarah dan Zain (2006) prestasi belajar dapat diartikan

sebagai hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara

individual maupun kelompok. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa prestasi belajar

itu adalah penilaian hasil usaha yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf,

kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh anak dalam

periode waktu tertentu (Sardiman, 2005).

Prestasi belajar tidak hanya berguna bagi guru untuk mengetahui berhasil

atau tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan, tetapi juga diperlukan

oleh siswa untuk melihat berhasil atau tidaknya ia belajar yang secara langsung

dapat menjadi motivasi untuk siswa itu sendiri dalam mencapai prestasi belajar

yang lebih baik.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan

menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern

siswa adalah faktor jasmaniah seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh, faktor

psikologis antara lain intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan

kesiapan serta faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat (Slameto, 2003). Dalam hal ini

media adalah salah satu faktor ekstern yang mana fungsinya membantu siswa

untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran (Sutikno, 2009).



2.1.4 Media Pembelajaran

Menurut Djamarah dan Zain (2006), media berasal dari bahasa Latin

merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara harfiah berarti “perantara”

atau “pengantar” yaitu wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan

guna mencapai tujuan pengajaran. Arsyad (2000) berpendapat bahwa media

pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran

seperti : buku, film, video dan sebagainya. Sedangkan Sudrajat (2008)

mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam

bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Jadi

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat

menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta

didik. Oleh karena itu, Media Flash dapat digunakan sebagai media untuk

menyampaikan pesan/informasi berupa konsep-konsep kimia yang lebih

menarik.

Hamalik (1986) dalam Arsyad (2000) mengemukakan bahwa

pemakaian media pengajaran dalam proses belajar-mengajar dapat

membangkitkan keinginan dan minat yang baru serta membangkitkan motivasi

dan rangsangan kegiatan belajar. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh

terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Ada beberapa alasan digunakannya

media antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sudjana dan Rivai (2002)

sebagai berikut :



1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan

motivasi belajar.

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami

oleh siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih

baik.

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

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru

tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap jam pelajaran.

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.

Gearlach dan Ely (1971) dalam Fathurrohman dan Sutikno (2009)

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia,

materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam aktivitas

pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa

informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan

peserta didik.

Dengan demikian pendapat itu dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang diinderakan yang berfungsi sebagai

perantara /sarana /alat dalam proses komunikasi yang dapat merangsang peserta

didik untuk termotivasi mengikuti kegiatan belajar mengajar.



2.1.5 Manfaat Media Pembelajaran

Menurut Arsyad (2000), manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh

banyak ahli. Dari hasil penyimpulan manfaat media yang telah dirincikan oleh

para ahli di dapatkan, manfaat media yaitu :

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung

antara siswa dengan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

3. Media dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu.

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya

(Arsyad, 2000)

Masih banyak manfaat dari media pembelajaran yang belum dan

seharusnya dibahas, namun pada dasarnya media pembelajaran tersebut memiliki

manfaat untuk mempermudah transfer ilmu atau pengetahuan kepada siswa dan

memudahkan proses pemahaman serta penggalian makna dari apa yang

disampaikan melalui media pembelajaran.



2.1.6 Media Flash

Flash adalah program komputer yang digunakan untuk menyusun objek-

objek gambar, objek program sederhana, juga animasi untuk membuat objek

yang bergerak. Objek-objek yang dihasilkan oleh Flash dapat digabung dengan

program lain untuk menghasilkan file program yang baik dan menarik. Media

Flash adalah media yang didesain dengan animasi interaktif yang mampu

meningkatkan daya pikir subjek yang menerima (Priyanto: 2008).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunarty Eraku (2008), media flash

memiliki keuntungan dalam memproduksi animasi gerak dan suara dimulai

dengan pengembangan flash. Media flash ini merupakan perangkat lunak yang

mampu memberikan sajian animasi grafik. Media ini dapat di aplikasikan pada

materi apapun yang ingin dikembangkan melalui desain animasi. Saat pemberian

perlakuan dengan media flash hasil riset menunjukkan hasil yang memuaskan di

mana ketika diujicobakan pada sekolah di Gorontalo. Ini dibuktikan pada putaran

pertama, siswa hanya memperoleh nilai rata-rata 67% dengan ketuntasan klasikal

71,2%. Dan penggunaan media flash yang berkelanjutan dapat meningkatkan

pretasi siswa hingga 100%.

Dalam penelitian Abdur Rahman (2007) tentang pembelajaran aksara

Jawa dengan media flash menyatakan bahwa media flash dari segi kegunaannya,

40,70% reponden menyatakan sangat setuju bahwa media ini dapat menjadi alat

bantu pembelajaran, 50,90% responden menyatakan bahwa setuju dan sisanya

7,40% menyatakan ragu-ragu. Selain itu 26 % mengatakan sangat setuju dengan



adanya program ini akan lebih mudah dalam pembelajaran, 70.30 % setuju

dengan adanya program ini akan lebih mudah dalam pembelajaran, dan 3.70 %

mengatakan ragu-ragu dengan adanya program ini akan lebih mudah dalam

pembelajaran.

Begitu pentingnya pembelajaran berbasis komputer karena mampu

mempermudah dalam pembelajaran sebagaimana salah satu fungsi atau kegunaan

media itu sndiri.

2.1.7 Karakteristik Materi Struktur Atom

Struktur atom adalah salah satu materi yang harus dipelajari oleh siswa di

kelas X semester I. Dalam materi struktur atom ini ada 3 sub bagian yang harus

dipelajari yaitu perkembangan model atom, partikel penyusun atom dan

mengenal konfigurasi elektron. Pembahasan pada materi ini dimaksudkan agar

siswa mampu menjelaskan perkembangan model atom serta struktur

penyusunnya dan dapat menghubungkan materi model atom Bohr dengan

penentuan konfigurasi elektron.

Membandingkan perkembangan teori atom mulai dari teori atom Dalton

hingga teori atom Niels Bohr. Unsur dapat mengalami perubahan materi yaitu

perubahan kimia. Ternyata perubahan kimia ini disebabkan oleh partikel terkecil

dari unsur tersebut. Partikel terkecil inilah yang kemudian dikenal sebagai atom.

Seandainya Anda memotong satu butir beras menjadi dua bagian, kemudian

dipotong lagi menjadi dua bagian dan seterusnya hingga tidak dapat lagi. Bagian



terkecil yang tidak dapat lagi, inilah awal mulanya berkembangnya konsep atom.

Konsep atom itu dikemukakan oleh Demokritos yang tidak didukung oleh

eksperimen yang meyakinkan, sehingga tidak dapat diterima oleh beberapa ahli

ilmu pengetahuan dan filsafat. Pengembangan konsep atom-atom secara ilmiah

dimulai oleh John Dalton (1805), kemudian dilanjutkan oleh Thomson (1897),

Rutherford (1911) dan disempurnakan oleh Bohr (1914).

1) Model Atom Dalton

John Dalton mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum

kekekalan massa (Lavoisier) dan hukum perbandingan tetap (Proust).

Teori yang diusulkan Dalton:

a. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat

dibagi lagi.

b. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur

memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang

berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan

perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri atom-

atom hidrogen dan atom-atom oksigen.

c. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau

penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat

diciptakan atau dimusnahkan.

Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal

seperti tolak peluru.



Gambar 2.1 Model atom Dalton

Teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat

menghantarkan listrik. Bagaimana mungkin suatu bola pejal dapat

menghantarkan listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti

ada partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik.

2) Model Atom J.J Thomson

Kelemahan dari Dalton diperbaiki oleh JJ. Thomson, eksperimen

yang dilakukannya tabung sinar kotoda. Hasil eksperimennya menyatakan ada

partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron.

Thomson mengusulkan model atom seperti roti kismis atau kue onde-

onde. Suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel

lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat netral.



Gambar 2.2 Model atom Thomson seperti roti kismis

Kelemahan model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan

muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut.

3) Model Atom Rutherford

Eksperimen yang dilakukan Rutherford adalah penembakan lempeng

tipis dengan partikel alpha. Ternyata partikel itu ada yang diteruskan,

dibelokkan atau dipantulkan. Berarti di dalam atom terdapat susunan-susunan

partikel bermuatan positif dan negatif. Hipotesa dari Rutherford adalah atom

yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom

bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Model atom

Rutherford seperti tata surya.



Gambar 3. Model atom Rutherford seperti tata surya

Kelemahan dari Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron

tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron

mengitari inti ini disertai pemancaran energi sehingga lama - kelamaan energi

elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan

jatuh ke dalam inti.

4) Model Atom Niels Bohr

Kelemahan dari Rutherford diperbaiki oleh Niels Bohr dengan

percobaannya menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang

berbentuk garis.

Hipotesis Bohr adalah;

a. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron

yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan.

b. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke yang lain dengan menyerah

atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan

berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi maka



elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah

maka akan memancarkan energi.

Model atom Bohr digambarkan sebagai berikut

Gambar 4. Model atom Bohr

Kelebihan atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit

untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahan model atom ini adalah: tidak

dapat menjelaskan spekrum warna dari atom berelektron banyak. Sehingga

diperlukan model atom yang lebih sempurna dari model atom Bohr.

Dalam perkembangan model atom juga berkembang juga penemuan-

penemuan partikel penyusun atom. Dimana tiap penemuan itu dilakukan oleh

para ahli kimia melalui suatu percobaan. Elektron yang saat itu ditemukan

oleh J.J Thomson melalui percobaan sinar katoda oleh medan listrik dan

kemudian dilanjutkan oleh Robert Andrew Milikan dengan ekperimen tetes

minyak Milikan. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui

eksperimen tabung gas yang memiliki katode. Inti atom ditemukan oleh



Ernest Rutherford dengan penelitian penembakan lempeng emas tipis. Dan

neutron ditemukan setelah James Chadwick melanjutkan percobaan yang

dilakukan oleh W.Bothe dan H Becker yaitu eksperimen penembakan partikel

alfa pada inti atom berilium.

Konfigurasi elektron adalah elektron-elektron yang terdapat dalam

lapisan kulit atom. Konfigurasi elektron ini dapat diperoleh dengan

menggunakan pendekatan teori atom Bohr. Untuk tiap kulit terdapat elektron

yang jumlah maksimalnya dapat diperoleh dengan rumus 2(n)2, dimana n

adalah menunjukkan kulit ke n.

Pada submateri struktur atom sering terjadi kesalahan konsep yang

mana siswa sering menggambarkan bahwa atom itu datar sebagaimana

visualisasi model atom yang ada. Dengan adanya visualisasi animasi

kesalahan konsep itu dapat diminimalkan sehingga siswa kedepannya

memiliki pengetahuan sesuai dengan konsep yang sesungguhnya.



Pada materi konfigurasi elektron siswa sering kurang tangkap dalam

pengisian elektron di tiap kulit atom. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu

penjelasan yang lebih rinci dan dimengerti siswa dalam mempelajarinya.

Dari materi yang ada di atas, maka hal yang pertama mungkin ada

dalam pikiran siswa adalah hafalan yang membosankan selain dari konsep

materi yang begitu rumit. Dari perkembangan model atom hingga konfigurasi

hampir tigaperempat materi hanya teori menghafal dan penanaman konsep.

Hal ini pastinya membuat jenuh siswa sehingga motivasi siswa dalam belajar

berkurang. Dan kemungkinan akan berpengaruh pada materi selanjutnya. Ini

semua akan terjadi jika guru sebagai fasilitator menyampaikan materi dengan

metode yang membosankan. Guru sering menggunakan metode ceramah yang

kurang menarik perhatian siswa. Oleh karena itu, diharapkan Media Flash

mampu menarik siswa untuk termotivasi dalam belajar. Karena media ini

memiliki kreasi animasi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan

keinginan siswa untuk belajar. Interaksi yang diberikan kepada siswa akan

lebih menarik dengan animasi walaupun hanya dengan ceramah saja.

2.1.8 Pembelajaran dengan Media Flash

Pada pembelajaran kimia juga dapat digunakan media pembelajaran

yang menggunakan media komputer. Media pembelajaran yang demikian

dapat membuat suasana belajar mengajar menjadi menyenangkan. Siswa

dapat memusatkan perhatian secara penuh dan waktu curah perhatiannya (time



on task) tinggi. Tingginya time on task akan meningkatkan hasil belajar siswa.

Media Flash adalah salah satu media yang dibuat dengan software computer

yaitu Adobe Macromedia Flash CS3.

Kemampuan yang dimiliki oleh Adobe Macromedia Flash CS3 dapat

di kembangkan dalam dunia pendidikan yaitu dalam pembuatan visualisasi

simulasi dan animasi, sehingga sangat membantu dalam pemecahan masalah

dalam proses pembelajaran kimia. Pemanfaatan Adobe Macromedia Flash

CS3 dalam pembuatan media pembelajaran kimia pokok materi sistem koloid

berfungsi agar siswa dapat memusatkan perhatiannya dalam situasi

pembelajaran kemudian materi pelajaran yang di padu dengan animasi gambar

dan gerakan yang menarik, dapat memotivasi dan menjadikan siswa senang

untuk belajar karena suasana pembelajaran menjadi lebih santai dan terarah.

Media Flash dengan memanfaatkan software Adobe Macromedia

Flash CS3 dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang inovatif dan

menyenangkan karena merupakan media yang mempunyai unsur suara dan

gambar. Dengan Media Flash siswa menjadi mudah memahami suatu materi

karena memberi gambaran dan informasi yang lebih nyata dan jelas.

2.2 Kerangka Berpikir

Struktur atom merupakan salah satu pokok bahasan yang dianggap

membosankan oleh siswa. Hal ini dikarenakan materi Struktur Atom ini adalah

pokok bahasan yang hanya teori dan pemahaman. Ditambah lagi materi ini



adalah materi awal yang hanya dipenuhi dengan konsep. Dengan kondisi materi

di awal pembelajaran kimia yang penyampaiannya dapat membuat siswa menjadi

jenuh. Maka diperlukannya suatu media penyampaian yang mudah dimengerti,

mampu menjelaskan tanpa memberi dampak bosan sehingga menjadi motivasi

belajar kedepan pada materi-materi selanjutnya.

Selama ini metode yang sering digunakan untuk mengajarkan suatu materi

pelajaran yang hanya berisikan teori adalah metode ceramah. Hal ini sering kali

membuat perhatian siswa menurun karena sifat pengajaran yang monoton. Tidak

dapat dipungkiri proses belajar mengajar dengan metode ceramah adakalanya

siswa, bahkan guru mengalami kejenuhan. Untuk mengatasi kejenuhan itu perlu

diciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar yang bervariasi.

Menurut Sudjana dalam Sutikno (2009) penggunaan media dalam proses

belajar mengajar bukan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri

sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.

Penggunaan media dalam proses pembelajaran mampu menarik perhatian siswa

dan membantu dalam mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran,

serta mampu meninggkatkan motivasi siswa dalam mempelajaro

sesuatu/menimbulkan gairah belajar (Sutikno, 2009 : 67).

Beberapa dimensi-dimensi variasi mengajar adalah (1) variasi suara dan sikap

guru; (2) variasi media dan bahan ajaran; (3) variasi interaksi (Sutikno, 2009 : 96

- 97). Penggunaan media akan menghindari kejenuhan siswa terhadap gurunya

atau terhadap materi pelajaran yang disampaikan guru. Melalui media, ada alih



pandang, dengar dan objek perhatian yang mungkin lebih menarik dibanding

dengan guru yang hanya berceramah saja. Bahkan melalui media memungkinkan

konsentrasi dan perhatian siswa terhadap pelajaran akan lebih baik. Dengan

demikian Media Flash diharapkan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa

pokok bahasan struktur atom pada siswa kelas X Semester I di SMA Negeri 2

Mataram.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir di atas maka peneliti

mengajukan hipotesis alternative (Ha) sebagai berikut:

Pernerapan Media Flash berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa

secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada siswa

kelas X semester I di SMA Negeri 2 Mataram tahun ajaran 2010/2011.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui bahwa penerapan media

Media Flash pada materi pokok Sturktur Atom dapat meningkatkan motivasi dan

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran kimia maka metodologi penelitian

dirancang sebagai berikut :

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu :

1. Tahap pembuatan Media Flash yang dilaksanakan dari bulan April sampai

bulan Juni 2010 di Mataram.

2. Tahap penelitian pengembangan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 di

Universitas Mataram.

3. Tahap pengembangan perlakuan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 di

SMA Negeri 2 Mataram.

3.2 Pengembangan Media

Pengembangan media sebelum digunakan dalam penelitian untuk mengetahui

kelayakan media tersebut sehingga media tersebut tepat sasaran. Beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pengembangan media adalah karakteristik media tersebut

terhadap proses pembelajaran nantinya. Untuk mengetahui kelayakan Media Flash

sebagai media dalam penelitian ini, maka diadakanlah tes kelayakan atau validitas



media dengan menggunakan angket. Angket ini dibagi menjadi dua kriteria. Kriteria

pertama adalah kriteria desain Media Flash terhadap pembelajaran dan kriteria kedua

adalah kriteria media terhadap aspek desain pembelajaran. Pada angket untuk aspek

desain pembelajaran terdapat 16 poin yang dinilai (lampiran 7) sedangkan pada

rekayasa perangkat lunak dan komunikasi visual terdapat 16 poin yang dinilai

(lampiran 8). Penilaian Media Flash dilakukan oleh 2 orang yang ahli di bidang

komputerisasi dan desain media pembelajaran. Penguji pertama oleh Saprizal

Hadisaputra, S.Si, M.Sc. Beliau adalah dosen di FKIP Universitas Mataram.

Sedangkan penguji kedua oleh Mahmudi. Beliau adalah ahli di bidang media

pembelajaran dengan menggunakan Flash. Setelah dilakukan ujicoba oleh kedua

orang diatas dan dinyatakan layak maka Media Flash ini dapat untuk digunakan.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy

Experimental Design (eksperimen semu) karena subjek penelitian secara alami telah

terbentuk dalam satu kelompok utuh (naturally formed intact group), seperti

kelompok siswa dalam satu kelas (Arikunto: 2006) Penelitian ini dilakukan dengan

teknik pretest-postest kontrol group design dimana penggunaan pretes dimaksudkan

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sedangkan postes untuk mengetahui

kemampuan siswa setelah diberikan perlakuan. Jika pada nilai pretes menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan kemampuan dari kedua kelas maka dalam perhitungan



hipotesis digunakan selisih, namun jika tidak maka dapat digunakan nilai postes

dalam pengujian hipotesis. Desain penelitian sebagai berikut

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian

Kelas Pretes
Penggunaan
Media Flash

Postes

Eksperimen Ya Ya Ya
Kontrol Ya Tidak Ya

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini berupa variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab,

sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat.

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah penerapan Media Flash

sebagai variabel bebas dan prestasi belajar sebagai variabel terikat. Prestasi belajar

dapat dilihat dari hasil postes  kelas kontrol dan kelas eksperimen.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). Populasi

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X1, X2, X3, X4 dan X5 SMAN 2 Mataram.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan cara diundi karena siswa telah

membentuk kelompok (kelas) secara alami. Sampel terdiri dari dua kelas yakni kelas

kontrol dan eksperimen. Terpilih kelas X2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X3



sebagai kelas kontrol. Di kelas X2 dan X3 terdapat jumlah siswa yang sama yaitu 42

orang, jadi jumlah total siswa yang digunakan sebagai sampel adalah 84 orang.

Sampel telah dapat dikatakan dapat mewakili populasi siswa kelas X SMA Negeri 2

Mataram karena jumlahnya 40% dari populasi. Hal ini merujuk pada pernyataan

Arikunto bahwa apabila jumlah subyek penelitian besar (lebih besar dari 100), maka

dapat diambil 20% - 25% atau lebih sebagai sampel (Arikunto, 2006).

3.6 Teknik Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu

penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

a. Hasil pretes digunakan sebagai data awal untuk mengetahui tingkat kemampuan

siswa terhadap materi struktur atom sebelum memperoleh perlakuan.

b. Prestasi belajar materi pokok struktur atom dikumpulkan dengan teknik tes yang

telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel-

variabel penelitian yang diamati (Sugiyono, 2009). Instrumen penelitian pada

prinsipnya digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data merupakan

perwujudan dari informasi yang sengaja dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu

peristiwa atau kegiatan lainnya, demikian pula untuk menguji hipotesis yang telah

dirumuskan (Subagyo dalam Irawati, 2009).



Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes obyektif dalam bentuk

tes pilihan ganda (multiple choice tes). Menurut Arikunto (2006) multiple choice test

terdiri atas bagian keterangan (stem) dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif

(options). Pilhan jawaban (options) dalam instrumen ini memiliki  lima options yaitu

A, B, C, D, dan E.  Kemungkinan jawaban (options) terdiri atas satu jawaban yang

benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. Untuk pilihan jawaban yang benar

diberi skor 1 (satu) dan jawaban yang salah diberi skor 0 (nol). Rancangan instrumen

dalam penelitian ini meliputi kisi-kisi instrumen dan uji coba instrumen.

3.7.1 Kisi-Kisi Instrumen

Materi soal-soal instrumen dalam penelitian ini berhubungan dengan pokok

bahasan struktur atom yang terbagi dalam beberapa sub pokok bahasan. Kisi-kisi

instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen
Materi Pembelajaran Indikator Nomor Soal Jumlah
 Perkembangan

teori atom
mulai dari teori
atom Dalton
sampai dengan
teori atom
Modern

 Struktur atom

 Menjelaskan
perkembangan teori atom
dari teori atom Dalton
hingga atom modern

 Menjelaskan partikel
penyusun atom (proton,
neutron dan elektron.

 Menentukan jumlah
proton, neutron dan proton
berdasarkan nomor massa

Indikator

1, 3

2, 4

7, 8, 11, 12, 14,
15

Nomor Soal

2

2

6

Jumalh



Materi
Pelajaran

  Mengklasifikasi unsur ke
dalam isotop, isoton, dan
isobar berdasarkan nomor
atom dan nomor massa.

 Menentukan konfigurasi
elektron dan massa atom
relatif

5,6

9, 10, 13, 16,
17,18, 19, 20

2

8

20

3.7.2 Uji Coba Instrumen

Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data dalam mengetahui tingkat

penguasaan konsep siswa pada materi struktur atom, instrumen yang telah disusun

terlebih dahulu diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya sehingga dapat diperoleh

soal-soal yang valid dan reliabel. Uji coba instrumen dilakukan pada siswa kelas yang

telah mendapatkan materi ini sebelumnya yaitu kelas XI.

3.8 Teknik Analisis data

3.8.1 Analisis Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu

mengukur apa yang akan diukur. Untuk mengukur validitas instrumen digunakan

rumus korelasi product moment dengan angka kasar yakni dengan rumus sebagai

berikut (Arikunto, 2006).
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Keterangan:
rxy = validitas butir soal instrumen
N   = jumlah sampel (responden)
X   = skor item
Y   = skor total
ΣX = jumlah variabel X
ΣY = jumlah variabel Y

Harga rxy yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel pada taraf

signifikan 5%. Butir soal dikatakan valid apabila harga rxy lebih besar dari harga rtabel .

3.8.2 Analisis Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan atau keterandalan.

Menurut Arikunto (2006) suatu tes reliabel, jika tes tersebut dapat memberikan hasil

yang tetap. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas

instrumen, dan yang digunakan dalam peneitian ini adalah K-R.20. Rumus K-R.20

sebagai berikut:

r11 = 
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Keterangan:
r11 = reliabilitas instrumen secara keseluruhan
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p)
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n =  banyaknya item
S = standar deviasi dari tes



Harga r11 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga r pada kriteria

reliabilitas soal di bawah ini.

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas Soal
Harga r Keterangan

0,00 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 – 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,00

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat tinggi

3.8.3 Uji Homogenitas Varians

Sebelum melakukan analisis data lebih lanjut, hal yang harus diperhatikan adalah

homogen atau tidaknya varians data yang diperoleh. Data yang digunakan untuk uji

homogenitas adalah data pretes. Uji homogenitas dicari dengan menggunakan rumus

uji-F yaitu (Sugiyono, 2009):

terkecilian

terbesarian
F

var

var


Varians  diperoleh dengan rumus:

Keterangan:
F =  indeks homogenitas yang dicari
S2 =  varians
X =  nilai siswa

=  rata-rata
n =  jumlah sample

Jika diperoleh Fhitung < Ftabel berarti varians data homogen dan sebaliknya jika

Fhitung > Ftabel berarti varians data tidak homogen.

Harga r11 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga r pada kriteria

reliabilitas soal di bawah ini.
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Sebelum melakukan analisis data lebih lanjut, hal yang harus diperhatikan adalah

homogen atau tidaknya varians data yang diperoleh. Data yang digunakan untuk uji

homogenitas adalah data pretes. Uji homogenitas dicari dengan menggunakan rumus

uji-F yaitu (Sugiyono, 2009):
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Varians  diperoleh dengan rumus:

Keterangan:
F =  indeks homogenitas yang dicari
S2 =  varians
X =  nilai siswa

=  rata-rata
n =  jumlah sample

Jika diperoleh Fhitung < Ftabel berarti varians data homogen dan sebaliknya jika

Fhitung > Ftabel berarti varians data tidak homogen.



3.8.4 Uji Beda (uji-t)

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan uji beda (uji-t). Terdapat dua

alternatif rumus uji-t yang akan digunakan dalam menguji hipotesis, yaitu Separated

Varians dan Polled Varians (Sugiyono, 2009).

Rumus Separated Varians :
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Keterangan :

1X = rata-rata sampel 1

2X = rata-rata sampel 2
S1

2 = varians sampel 1
S2

2 = varians sampel 2
n1 = jumlah sampel 1
n2 = jumlah sampel 2

Separated Varians digunakan: (1). Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan

varians homogen, untuk melihat harga ttabel digunakan dk = n1+n2-2, (2). Bila n1 = n2

dan varians tidak homogen dengan dk = n1-1 atau dk = n2-1, (3). Bila n1≠ n2 dan

varians tidak homogen, untuk harga t sebagai pengganti ttabel dihitung dari selisih

harga ttabel dengan dk (n1-1) dan dk (n2-1) dibagi dua dan ditambahkan dengan harga t

yang kecil.

Rumus Polled Varians :
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Keterangan :

1X = rata-rata sampel 1

2X = rata-rata sampel 2
S1

2 = varians sampel 1
S2

2 = varians sampel 2
n1 = jumlah sampel 1
n2 = jumlah sampel 2

Rumus Polled Varians digunakan: (1). Bila jumlah anggota sampel n1 = n2

dan varians homogen, untuk melihat harga ttabel digunakan dk = n1+n2-2, (2). Bila n1 ≠

n2 dan varians homogen, untuk melihat harga ttabel digunakan dk = n1+n2-2, (3). Bila

n1 = n2 dan varians tidak homogen, untuk melihat harga ttabel digunakan dk = n1-1 atau

dk = n2-1.

Selanjutnya nilai thitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai ttabel pada

taraf signifikan 5 %. Bila thitung ≤ ttabel maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak.

Sebaliknya apabila thitung > ttabel maka Ha diterima.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan Pembelajaran

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan

Media Flash pada pokok bahasan struktur atom terhadap prestasi belajar kimia siswa

kelas X semester I di SMA Negeri 2 Mataram tahun ajaran 2010/2011.

Penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan perlakuan pretes dan

postes. Pretes ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada

materi struktur atom. Oleh karena sampel adalah siswa kelas X dan baru memperoleh

pelajaran kimia secara mendalam di SMA maka peneliti menggunakan pretes ini

sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi ini.

Kemampuan awal siswa dalam materi diperlukan untuk melihat perbedaan setelah

memperoleh perlakuan dengan penggunaan media. Tes akhir atau postes digunakan

untuk mengetahui pengaruh prestasi belajar siswa pada kelas kontrol yang

menggunakan metode ceramah dengan kelas eksperimen yang menggunakan media

flash.

Pada pertemuan pertama hingga dengan pertemuan ketiga, terdapat perbedaan

antara siswa pada kelas kontrol dan siswa eksperimen. Pada kelas kontrol siswa

mengikuti pelajaran dengan baik namun keaktifan siswa sangat kurang. Siswa kurang

termotivasi dalam mengikuti pelajaran dan perhatian siswa hanya terpusat pada guru.

Kurang aktifnya siswa terlihat ketika melakukan kegiatan belajar mengajar, di mana

siswa lebih monoton dan kurang antusias. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1. Suasana belajar mengajar di kelas kontrol.

. Berbeda dengan kelas ekperimen yang mendapatkan perlakuan dengan

Media Flash di mana siswa lebih lebih aktif dan sangat termotivasi dalam kegiatan

pembelajaran. Selain itu interaksi tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa namun

juga siswa dengan siswa. Ketika guru memberikan latihan soal, siswa sangatlah

antusias dalam mengerjakan soal tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam gambar berikut

ini :

Gambar 4.2. Suasana belajar mengajar di kelas eksperimen



Kendala yang dialami pada kelas kontrol adalah siswa kurang aktif dalam

bertanya dan menjawab petanyaan dari guru. Sedangkan kendala pada kelas

eksperimen adalah masalah teknis penggunaan laboratorium multimedia yang sering

digunakan oleh guru bidang studi lain sehingga jam belajar siswa menjadi berkurang.

4.2 Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen diujicobakan pada kelas yang telah memperoleh materi ini

sebelumnya yaitu kelas XI IPA 1. Dari hasil analisis dengan menggunakan rumus

product moment dengan angka kasar. Dari 20 soal yang diujikan ternyata hanya 18

butir soal yang valid dengan kriteria valid 0,334 (lampiran 10). Namun pada saat

postes tetap digunakan 20 butir soal tersebut. Ini dikarenakan soal yang tidak valid itu

telah diujikan sebelumnya secara validitas logis oleh guru Kimia di SMA Negeri 2

Mataram yaitu Ni Nyoman Nuryani, S.Pd. Soal yang valid kemudian diuji

reliabilitasnya dengan menggunakan rumus KR.20 dan diperoleh reliabilitas sebesar

0,779 yang mana instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi, sesuai dengan tabel 3.3

tentang kriteria reliabilitas soal (lampiran 12).

4.3 Data Prestasi Belajar Siswa

Data prestasi siswa diperoleh dari hasil postes yang dilakukan pada akhir

pembelajaran yaitu tanggal 28 Agustus 2010 pada pertemuan keempat. Postes

dilakukan pada 2 kelas yaitu kelas X2 (kelas eksperimen) dan kelas X3 (kelas

kontrol). Berdasarkan hasil postes yang dilakukan pada kelas eksperimen diperoleh

rentang nilai antara 45 – 100 dengan rata-rata sebesar 78,05, sedangkan pada kelas



kontrol diperoleh rentang nilai 30 – 95 dengan rata-rata sebesar 68,69. Untuk materi

Struktur Atom nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang digunakan sebesar 70.

Dari nilai KKM tersebut maka diperoleh ketuntasan klasikal tiap kelas. Dimana pada

perhitungan data diperoleh nilai ketuntasan klasikal pada kelas eksperimen sebesar

80,95% (lampiran 15), sedangkan ketuntasan klasikal pada kelas kontrol sebesar

64,29%    (lampiran 14). Rangkuman prestasi siswa tersebut dapat dilihat pada tabel

4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Prestasi Belajar Siswa
Aspek Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Jumlah siswa
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Nilai rata-rata
Ketuntasan klasikal

41
100
45

78,05
80,95 %

42
95
30

68,69
64,29 %

4.4 Hasil Uji Homogenitas Varians

Homogenitas varians untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol diuji dengan

menggunakan uji-F. Data yang digunakan untuk mengetahui homogenitas varians

data adalah data dari pretes dan postes. Karena sebelum melakukan uji-beda maka

data perlu diujikan homogenitas variansnya.

Untuk data pretes hasil perhitungan diperoleh varians kelas eksperimen

sebesar 187 sebagai varian terbesar dan varians kelas kontrol diperoleh sebesar 143,4

sebagai varian terkecil. Fhitung yang diperoleh sebesar 1,304. Sementara Ftabel diperoleh

dengan cara melihat tabel F pada taraf signifikan (taraf kesalahan) 5 % dengan derajat

kebebasan (dk) pembilang = 40 dan dk penyebut = 41. Ftabel diperoleh sebesar 1,69



(lampiran 16). Sehingga diperoleh Fhitung < Ftabel, yang berarti bahwa varians data

kedua kelompok data homogen. Data pretes diujikan homogenitasnya untuk

selajutnya di uji-beda guna mengetahui kemampuan awal siswa terhadap pokok

bahasan struktur atom.

Sedangkan untuk data postes hasil perhitungan diperoleh besar varians kelas

eksperimen sebesar 297,33 dan varians kelas kontrol sebasar 190,32. Fhitung yang

diperoleh sebesar 1,56 dimana besar Ftabel = 1,69 (lampiran 17). Sehingga diperoleh

nilai Fhitung < Ftabel yang berarti varians data kedua kelompok homogen. Selanjutnya

dilakukan uji-beda untuk mengetahui pengaruh media terhadap prestasi belajar

4.5 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil homogenitas dari data pretes maka data tersebut kemudian

di uji-beda. Dari data yang diperoleh, uji-beda yang digunakan adalah uji Polled

Varians karena uji-F menunjukkan bahwa varians data homogen. Dari hasil analisis

diperoleh nilai thitung sebesar 0,25 sedangkan ttabel sebesar 1,99. Karena thitung < ttabel

maka sampel dinyatakan mempunyai kemampuan yang sama pada pokok bahasan

struktur atom sebelum memperoleh perlakuan.

Berdasarkan hasil dari data postes yang telah dilakukan uji homogenitas

dengan uji-F dan hasilnya menunjukkan bahwa varians data homogen, maka dapat

dilakukan uji hipotesis (uji-t) menggunakan rumus Polled Varians. Dari hasil analisis

diperoleh nilai thitung sebesar 3,24 (lampiran 19). Nilai ini kemudian dicocokan dengan

ttabel dimana dk = n1 + n2 - 2, sehingga diperoleh dk = 81, sementara ttabel sebesar 1,99.



Karena thitung > ttabel maka hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak,

sehingga hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan dalam penelitian ini diterima yaitu

penerapan Media Flash berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa

dibandingkan model pembelajaran konvensional pada pokok bahasan struktur atom

siswa kelas X Semester I SMA Negeri 2 Mataram tahun ajaran 2010/2011.



BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan tujuan untuk

mengetahui pengaruh penerapan Media Flash pada pokok bahasan Struktur Atom

terhadap prestasi belajar siswa kelas X semester I di SMA Negeri 2 Mataram tahun

ajaran 2010/2011. Fokus penelitian ini adalah prestasi belajar siswa antara siswa yang

pembelajarannya menerapkan Media Flash dengan siswa yang hanya menerapkan

pembelajaran konvensional.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, penerapan Media Flash berpengaruh secara

signifikan terhadap prestasi belajar siswa pokok bahasan Struktur Atom dibandingkan

dengan pembelajaran secara konvensional pada siswa kelas X semester I di SMA

Negeri 2 Mataram tahun ajaran 2010/2011.

Hasil uji hipotesis ini disesuaikan dengan hasil penelitian di mana nilai

tertinggi pada hasil postes untuk kelas eksperimen sebesar 100 dan nilai terendahnya

sebesar 45, sedangkan nilai tertinggi pada hasil postes untuk kelas kontrol sebesar 95

dan nilai terendahnya sebesar 30. Nilai rata-rata postes untuk kelas eksperimen

sebesar 78,05 dan kelas kontrol sebesar 68,69. Ini berarti nilai rata-rata kelas

eksperimen lebih besar daripada nilai rata-rata kelas kontrol. Nilai KKM untuk pokok

bahasan sebesar 70 sehingga setelah dianalisis dari hasil postes diperoleh ketuntasan

belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai 80,95 % sedangkan pada kelas kontrol

sebesar 64,29 %.



Jika dilihat dari data tentang prestasi siswa yang dianalisis dengan uji F,

diperoleh Fhitung sebesar 0,64 lebih kecil dari Ftabel yaitu 1,69. Hal ini menunjukkan

bahwa varians homogen. Menurut Sudjana (2002), jika varians homogen dan jumlah

sampel tidak sama, maka digunakan uji t polled varians. Perhitungan statistik uji t

diperoleh thitung sebesar 3,24 lebih besar dari ttabel pada taraf signifikansi 5% sebesar

1,99. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan uji inilah maka hipotesis alternatif

(Ha) yang diajukan dapat diterima, yang mana artinya penerapan Media Flash

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan model

pembelajaran konvensional pada materi pokok struktur atom siswa kelas X Semester

I SMA Negeri 2 Mataram Tahun Pelajaran 2010/2011.

Melalui pembelajaran dengan menggunakan Media Flash ini, guru dapat

berperan dalam memotivasi siswa dan juga dapat menarik minat melalui penyajian

materi yang menarik, kreatif dan efektif. Media Flash didesain semenarik dan

sekreatif mungkin dalam penyajian materi Struktur Atom. Di mana siswa dapat

mengetahui model atom hingga penemuan-penemuan partikel atom melalui desain

animasi. Media Flash ini merupakan suatu media pembelajaran alternatif berupa

audiovisual, di mana objek-objek yang ada dibuat animasinya guna mempermudah

siswa dalam memahami isi materi. Menurut Djamarah dan Zain (2006) media

audiovisual adalah jenis media yang mempunyai kemampuan yang lebih baik karena

memiliki kemampuan menampilkan secara audio dan visualisasi. Karena desain

Media Flash yang efektif maka media ini diharapkan mampu membantu siswa dalam



memahami isi materi sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Selain itu karena desain Media Flash yang menarik maka dapat memotivasi siswa

dalam setiap kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pelajaran kimia. Hal ini

sesuai dengan fungsi media pembelajaran menurut Sudrajat (2008) :

1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki

oleh para peserta didik.

2. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis.

3. Media membangkitkan keinginan dan minat baru.

4. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar.

5. Media memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkrit sampai

dengan yang abstrak.

Penggunaan media dalam pembelajaran mampu meningkatkan aktivitas dan

motivasi siswa dalam menerima pelajaran. Di mana dalam pembelajaran dengan

Media Flash siswa lebih aktif dan pembelajaran tidak hanya terpusat kepada guru. Ini

terlihat selama pembelajaran berlangsung di mana siswa sangat aktif dalam bertanya

tentang materi pelajaran. Keaktifan siswa dalam pembelajaran menunjukkan motivasi

siswa dalam menerima pelajaran kimia. Oleh karena itu, dampak yang dapat

dirasakan dari keaktifan siswa ini adalah prestasi siswa yang memuaskan. Jadi ini
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Gambar 5.1 Keaktifan siswa di kelas eksperimen
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pada selembar kertas tersebut. Hal ini karena program kuis dengan Media Flash

didesain agar saat siswa menjawab, maka jawaban dari pertanyaan tersebut harus juga

ditayangkan dengan penjelasannya. Jadi selain diminta ketelitiannya dalam
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menjawab, juga siswa ditekankan kejujurannya agar tidak mengganti jawaban.
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diberikan. Sikap antusias inilah yang menunjukkan motivasi siswa dalam mengikuti

pelajaran yang diberikan. Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar berikut :
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dikuasai siswa terbatas pada apa yang dikuasai guru, yang akhirnya siswa pun akan

tergantung pada apa yang dikuasai guru dan membuat siswa tidak aktif bertanya

kepada guru atau teman sebayanya. Suasana belajar pun menjadi sangat

membosankan karena siswa kurang aktif. Hal ini ditunjukkan pada saat siswa

diberikan latihan soal. Guru harus berusaha terus memotivasi agar mereka mau

mengerjakan soal tersebut. Berbagai upaya digunakan untuk memotivasi siswa agar

lebih aktif namun hanya beberapa siswa saja yang termotivasi. Suasana ini dapat

dilihat pada gambar berikut:
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dalam menguasai materi struktur atom ini. Hal ini mengakibatkan nilai postes siswa

pada kelas kontrol lebih kecil dibanding dengan kelas eksperimen.

Walaupun prestasi belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas

kontrol, tetapi pencapain prestasi belajar pada kedua kelas tersebut masih belum

maksimal (mencapai 100%). Prestasi belajar yang belum maksimal pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol tersebut mungkin disebabkan karena ada beberapa

faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar yang tidak diperhatikan.

Di mana menurut Slameto (2003) bahwa pencapaian prestasi belajar yang

maksimal harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya faktor dalam diri siswa

yaitu faktor psikologis dan fisik (jasmani) dan factor dari luar seperti lingkungan

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan usaha lain yang dapat

memaksimalkan prestasi belajar siswa yang ada kaitanya dengan faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

prestasi belajar kimia menggunakan Media Flash lebih baik daripada prestasi belajar

siswa menggunakan metode konvensional pada pokok bahasan Struktur Atom siswa

kelas X Semester I SMA Negeri 2 Mataram Tahun Pelajaran 2010/2011.

6.2 Saran

1. Kepada guru kimia agar dapat menerapkan Media Flash dalam pembelajaran

khususnya pada pokok bahasan Struktur Atom dalam upaya peningkatkan

prestasi belajar siswa.

2. Kepada mahasiswa (calon guru kimia) agar dapat mengembangkan media ini

agar lebih sempurna sehingga lebih menarik lagi. Selain itu mampu membuat

Media Flash ini untuk materi kimia lainnya.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji keunggulan Media

Flash pada materi-materi pelajaran kimia SMA.

4. Perlu adanya tutorial pembuatan media untuk mempermudah guru dalam

membuat media dengan materi yang lain. Karena tidak semua guru mampu

membuat media ini tanpa bantuan langkah kerja pembuatan.
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