
PENGARUH MODEL PEMBERALAJAR DIRECT INSTRUCTION DENGAN  

MEDIA MACROMEDIA FLASH TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA  

KELAS XI SMAN 1 KOPANG TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

Laili Niswatun Sani, Satutik Rahayu, Hikmawati 

Program Pendidikan Fisika 

Universitas Mataram 

Jalan Majapahit No. 62, Mataram  
Email: malamlaily34@gmail.com 

 

AbstractThis research aimed to determine the influence of Direct Instruction model with simulation of macromedia 

flash toward student’s physics outcomes at SMAN 1 Kopang academic year 2016/2017 on the subject of impulse and 

momentum. The type of this research was experiment with posttest only control group design. The population in this 

research were all students in XI grade SMAN 1 Kopang  with amount student 83  spread out into three class. The 

sampel of this research was XI IPA 2 amount 28 students as experiment class and XI IPA 1 amount 27 students as 

control class were drawn by cluster random sampling. The results showed that the average grade XI IPA 2 and XI IPA 

1 were 70,71 and 62,04, statistically the achievement test data was normally distributed and homogeneous.The study 

result obtained were analysis with t-test polled varians, and the results showed tcount = 2,33 and ttable = 2,00 at significant 

level of  5%. Because tcount >ttable, Ho rejected,so it can be conclude that direct instruction teaching model with 

simulation of macromedia flash influence toward student’s physics outcomes at SMAN 1 Kopang  academic year 

2016/2017. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dunia 

pendidikan saat ini adalah lemahnya proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran hanya menekankan 

pada kemampuan siswa untuk menjawab soal.  Di 

lapangan, siswa hanya menghafal rumus tanpa 

mengetahui konsep sebenarnya. Siswa kurang mampu 

mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajarinya 

dikehidupan nyata di mana siswa dituntut untuk mampu 

menghubungkan suatu peristiwa dengan dengan apa 

yang mereka pelajari di sekolah. Akibatnya, banyak 

siswa yang merasa bahwa beberapa pelajaran yang 

disajikan di sekolah sangat sulit karena banyaknya 

konsep–konsep dan rumus–rumus yang sulit dipahami. 

Hal menyebabkan kurangnya semangat siswa untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

Permasalahan yang sama terjadi pada 

pembelajaran fisika. Fisika sebagai bagian dari sains 

mengkaji pengetahuan mengenai gejala-gejala atau 

fenomena yang terjadi di alam. Fisika berisi kumpulan 

fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsi-prinsip tentang 

fenomena-fenomena alam yang selanjutnya akan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Gunawan, 

2015). Hal ini menjadikan fisika sebagai mata pelajaran 

yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan ini berupa 

kebutuhan manusia untuk memecahkan masalah, di 

mana manusia merupakan mahluk hidup yang memiliki 

rasa keingintahuan tinggi. Keingintahuan ini 

menyebabkan manusia tidak puas dan cenderung 

merasa bosan jika yang dilakukannya hanya mendengar 

tanpa melihat sendiri peristiwa sebenarnya. 

Pembelajaran di sekolah tidak memungkinkan untuk 

menunjukkan semua peristiwa secara langsung dan 

nyata, misalnya pada peristiwa tumbukan antara  

sebuah motor dengan sebuah mobil. Banyak juga 

konsep-konsep maupun prinsip-prinsip fisika yang 

bersifat abstrak dan sulit untuk dibayangkan oleh siswa. 

Oleh karena itu dibutuhkan model pembelajaran dan 

media pembelajaran yang tepat. 

Model pembelajaran yang umum diterapkan 

dalam pembelajaran fisika di SMAN 1 Kopang adalah 

model konvensional dengan metode ceramah dan 

diskusi kelompok. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

berupa diskusi untuk menyelesaikan soal-soal tanpa 

membahas konsep materi yang dijelaskan.Penggunaan 

media bantu belajar pun jarang dilakukan. Hal inilah 

yang menyebabkan siswa kurang berminat mengikuti 

pembelajaran fisika, sehingga hasil belajar fisika siswa 

rendah. 

Permasalahan di atas dapat diatasi dengan cara 

mencari model pembelajaran  yang dapat meningkatkan 

minat siswa dalam memahami konsep-konsep fisika 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari . 

Tujuan ini akan tercapai jika model pembelajaran yang 

digunakan dapat mengaitkan  konsep-konsep yang 

sedang dipelajari dengan situasi dunia nyata dan akan 

lebih mudah dicapai jika guru memvariasikan model 

pembelajaran tersebut dengan media pembelajaran 

yang sesuai. Media pembelajaran yang efektif adalah 

media pembelajaran yang mampu membantu siswa 

menvisualisasikan konsep yang sedang dipelajari. Salah 

satu model pembelajaran yang tepat adalah model 

pembelajaran direct instruction dengan media 

macromedia flash. 
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Model pembelajaran Direct Instruction atau 

disebut juga model pembelajaran langsung merupakan 

model pembelajaran di mana materi pembelajaran 

diajarkan dengan pola kegiatan bertahap selangkah 

demi selangkah (Sahidu, 2015). Tidak dapat dipungkiri 

bahwa untuk bisa memahami konsep-konsep dasar 

suatu pengetahuan diperlukan instruksi langsung dari 

seorang guru. Selain itu, melalui model pembelajaran 

Direct Instruction, guru dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan konsep (miskonsepsi) karena guru 

mengarahkan secara langsung materi ajar yang akan 

disampaikan kepada siswa. 

Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

menarik maka penyajian materi pembelajaran 

dilakukan dengan bantuan media berupa simulasi 

berbasis macromedia flash. Selain membuat penyajian 

materi lebih menarik, penggunaan media macromedia 

flash dilakukan guna membantu siswa dalam 

memvisualisasikan konsep yang sedang dipelajari 

sehingga siswa lebih dalam membangun konsep fisika. 

Media macromedia flash juga memungkinkan guru 

untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang 

dengan metode eksperimen. Kegiatan praktikum dapat 

dilakukan dengan simulasi virtual yang dapat dibuat 

dengan program macromedia flash. Jadi, selain dapat 

menyajikan pembelajaran secara langsung, media 

macromedia flash juga dapat digunakan sebagai media 

praktikum melalui simulasi virtual sehingga dapat 

diterapkan tidak hanya pada satu model pembelajaran 

saja. 

Penggunaan model pembelajaran direct instruction 

sudah banyak diteliti, diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyudi etal.( 2015) yang 

menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Direct Instruction dapat meningkatkan hasil belajar 

fisika siswa kelas X MAN Ketapang, Kalimantan Barat. 

Sementara Baramuli etal. (2015) menyimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Direct Instruction (DI) 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VIIA 

SMPN 12 Pontianak. 

Penelitian mengenai penggunaan media 

macromedia flash sebagai alat bantu ajar juga sudah 

sering dilakukan, diantaranya oleh Some et al. (2013) 

yang menyatakan bahwa penggunaan media 

macromedia flash dapat meningkatkan minat belajar 

fisika siswa SMAN 1 Tapa, dan diperkuat dengan 

penelitian Widi et al. (2012) yang menyimpulkan 

bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis 

macromedia flash dapat mengingkatkan motivasi 

belajar siswa kelas X TKJ 2 SMK Batik Perbaik. Selain 

itu, penelitian yang mengkombinasikan antara model 

pembelajaran direct instruction dengan media 

macromedia flash telah dilakukan oleh Sakti et al. 

(2012)yang menyatakan bahwa model pembelajaran 

langsung (Direct Instruction) melalui media animasi 

berbasis macromedia flash berpengaruh terhadap minat 

belajar dan pemahaman konsep fisika siswa SMA Plus 

Negeri Kota Bengkulu 

Pada akhirnya dengan diterapkannya model 

pembelajaran direct instruction dengan media 

macromedia flash diharapkan dapat menggantikan 

model pembelajaran konvensional yang sering 

diterapkan selama ini. Penggunaan model pembelajaran 

yang divariasikan dengan media belajar diharapkan 

dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa 

sehingga hasil belajar fisika siswa meningkat. 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola 

yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas Rahayu et al. (2012). Perencanaan ini meliputi 

pemilihan model pembelajaran dan penyusunan materi 

pembelajaran. Arends dalam (Sahidu, 2015) 

menyatakan bahwa model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang digunakan termasuk didalamnya 

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas. Lebih lanjut, Rusman (2012) 

menyimpulkan model pembelajaran sebagai suatu pola 

yang dirancang oleh pembelajar sebagai acuan 

pelaksanaan proses belajar dan pengajaran untuk 

mencapai  suatu tujuan belajar. Setiap model yang 

digunakan dalam proses pembelajaran dapat dijadikan 

sebagai pola pilihan oleh para guru dalam memberikan 

inovasi terhadap kegiatan pembelajaran yang tentunya 

akan lebih membantu siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Arikunto (2014), bahwa model pembelajaran dapat 

dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih 

model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk 

mencapai tujuan pendidikannya. 

Model pembelajaran direct instruction atau 

pengajaran langsung merupakan model pembelajaran di 

mana seorang guru menyampaikan informasi secara 

langsung kepada peserta didik dengan memperhatikan 

tahapan-tahapan yang ada. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh Jamil (2013) mengenai penggunaan 

pengajaran langsung yaitu untuk menyampaikan 

pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru 

kepada siswa. 

Direct instruction membutuhkan perencanaan 

dan pelaksanaan yang sangat hati-hati dipihak guru. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Jupri (2010) yaitu model 

direct instruction memerlukan pengelolaan guru 

dengan cermat, dalam hal alokasi waktu, kejelasan 

dalam memberikan pengetahuan atau keterampilan baru 

harus disajikan tahap demi tahap. Agar efektif, 

pembelajaran langsung mensyaratkan tiap detail 

keterampilan atau isi didefinisikan secara seksama dan 

demonstrasi serta jadwal pelatihan direncanakan dan 

dilaksanakan secara seksama.Trianto (2012) 

menjelaskan bahwa metode yang dapat membantu 

siswa untuk mencari tujuan tersebut adalah variasi 

antara metode ceramah dan demonstrasi yang dikemas 



dalam model pembelajaran langsung. Metode ceramah 

dapat membantu siswa untuk lebih memahami suatu 

konsep dan informasi dan penjelasan guru dan metode 

demonstrasi dapat membantu siswa untuk melakukan 

proses penemuan, mengolah pikiran, dan keterampilan 

siswa. Hal ini akan mampu membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan memberikan 

pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

Adapun sintaks model direct instruction dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut ini:

 

Tabel 1 Sintaks Model Pembelajaran Direct Instruction 

Fase Peran guru 

Fase 1:menyampaikan tujuan 

dan menyiapkan siswa 

Menjelaskan TPK, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya 

pelajaran, menyiapkan siswa untuk belajar 

Fase 2:mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan 

Mendemosntrasikan penegtahuan dengan benar/menyajikan informasi 

tahap demi tahap 

Fase 3:membimbing pelatihan Merencanakan dan membimbing pelatihan awal 

Fase 4:mengecek pemahaman 

dan memberi umpan balik 

Mengecek siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, memberi 

umpan balik 

Fase 5:member kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan 

dengan perhatian khusus pada penerapan situasi yang lebih kompleks 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Sahidu, (2015). 

Penggunaan media macromedia flash sebagai 

media pembelajaran merupakan salah satu dari sekian 

banyak contoh penerapan media pembelajaran berbasis 

komputer, dalam hal ini berhubungan dengan 

pembuatan media pembelajaran berupa animasi dengan 

program macromedia flash. Tampilan yang disajikan 

akan membuat peserta didik lebih leluasa memilih, 

mensintesa, dan mengelaborasi pengetahuan yang ingin 

dipahaminya. Dengan demikian, macromedia flash 

dapat digunakan untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis multimedia. Multimedia yang 

dihasilkannya adalah multimedia interaktif. Sebagai 

multimedia interaktif diharapkan dapat 

mengakomodasi siswa dengan kemampuan awal yang 

berbeda. 

Menurut Wahyono (2006) macromedia flash  

merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan 

desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, 

atau aplikasi lainnya yang membutuhkan ketersediaan 

saran interaksi dengan penggunanya. Proyek yang 

dibangun menggunakan macromedia flash 8 bisa terdiri 

atas teks, gambar, animasi sederhana, video, atau efek-

efek lainnya. Hal ini akan membuat tampilan materi 

pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Penggunaan media macromedia flash sebagai 

alat bantu kegiatan pembelajaran sangat 

menguntungkan. Penggunaan macromedia flash tidak 

terbatas hanya untuk menampilkan materi, tetapi juga 

dapat digunakan dalam mensimulasikan materi yang 

dijelaskan sehingga memudahkan siswa untuk 

memahami peristiwa fisika. Kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih menarik dengan tampilan animasi. Selain 

memudahkan dalam penyampaian materi pembelajaran, 

media macromedia flash juga memungkinkan guru 

untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang 

dengan metode eksperimen. Kegiatan praktikum dapat 

dilakukan dengan simulasi virtual yang dapat dibuat 

dengan program macromedia flash. Jadi, selain dapat 

menyajikan pembelajaran secara langsung, media 

macromedia flash juga dapat digunakan sebagai media 

praktikum melalui simulasi virtual sehingga dapat 

diterapkan tidak hanya pada satu model pembelajaran 

saja.Jadi, dapat disimpulkan bahwa media macromedia 

flash merupakan suatu program aplikasi yang dapat 

digunakan untuk membuat atau mendesain media ajar 

interaktif. Dengan demikian,diharapkan penerapan 

model pembelajaran direct instruction dengan media 

macromedia flash dapat meningkatkan hasil belajar 

fisika siswa. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2008).  Lebih 

lanjut Setyosari (2012) menjelaskan bahwa penelitian 

eksperimen adalah peneliti memberikan perlakuan 

kepada subjek atau sekelompok subjek untuk 

menentukan apakah perlakuan tersebut memiliki 

dampak atau pengaruh pada variabel tertentu.. Desain 

penelitian yang digunakan yaitu posttest only control 

group design dimana kelompok eksperimen diberikan 

perlakuan berupa kegiatan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran direct instruction dengan media 

macromedia flash sedangkan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional. Kedua 

kelompok kemudian diberikan tes akhir untuk melihat 

pengaruh perlakuan yang diberikan. 
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Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2016 

sampai bulan Januari 2017. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 1 

Kopang dengan jumlah siswa 83 orang yang terdiri dari 

3 kelas. Sampel dalam penelitian yang digunakan yaitu 

kelas XI IPA 2sebagai kelas ekperimen dan kelas XI 

IPA 1 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik cluster 

random sampling. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes pilihan ganda (multiple choice) yang sudah 

diuji validitas, realibilitas, daya beda dan taraf 

kesukarannya. Berdasarkan hasil uji coba 30 soal, 

sebanyak 20soal yang sesuai kriteria dan digunakan 

sebagai soal tes akhir.Data hasil belajar kedua kelas 

dianalisis menggunakan statistik parametris yaitu t-test 

polled varians,yang sebelumnya sudah diuji normalitas 

data menggunakan uji chi kuadrat dan uji homogenitas 

sampel menggunakan uji-F.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan model pembelajaran direct instruction 

dengan media macromedia flash terhadap hasil belajar 

fisika siswa kelas XI SMAN 1 Kopang tahun ajaran 

2016/2017. Terdapat dua kelas yang digunakan sebagai 

sampel yakni kelas XI IPA 2 sebagai kelas ekperimen 

dan kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol. Kelas 

eksperimen diberikan perlakukan dengan menerapkan 

model pembelajaran direct instruction dengan media 

macromedia flash sedangkan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional yang biasa 

diterapkan di sekolah. 

Analisis data penelitian menunjukkan bahwa hasil 

tes akhir kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 70,71 sedangkan rata-rata kelas 

kontrol sebesar 62,04. Berikut adalah tabel hasil belajar  

dan grafik hasil belajar fisika kedua kelas sampel: 

 

 

Tabel  2 Analisis Hasil Belajar Fisika Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1 Grafik Rata-Rata Hasil Belajar Fisika Siswa

Komponen  
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

Jumlah siswa 28 27 

Nilai tertinggi 85 85 

Nilai terendah 35 35 

Rata-rata 70,71 62,04 

Standar Deviasi 14,25 13,32 

Varians 203,17 177,42 

Uji homogenitas Homogen 

Uji  Normalitas Normal Normal 

Uji Hipotesis 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  

H0 ditolak dan Ha 

diterima 



Adapun perbandingan rata-rata persentase perolehan skor setiap sub materi antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 2 berikut: 

Tabel 3 Persentase Perolehan Skor Setiap Sub Materi 

Sub materi Kelaseksperimen Kelaskontrol 

Impuls dan  Momentum 78% 66% 

HukumKekekalan Momentum 44% 38% 

Tumbukan 72% 67% 

 

Gambar berikut menunjukkan rata-rata persentase oerolehan skor tiap sub materi: 

 
Gambar 2 Grafik rata-rata perolehan skor setiap sub materi

 

 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya 

pengaruh pemberian perlakuan terhadap hasil belajar siswa, 

salah satunya adalah pemberian perlakuan berupa model 

pembelajaran direct instructiondengan media macromedia 

flashpada kelas eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan metode 

ceramah. Media yang digunakan  disesuaikan dengan 

kondisi nyata siswa, sehingga dapat mempermudah siswa 

dalam mempelajari dan memahami materi yang diajarkan. 

Selama proses pembelajaran, siswa kelas 

eksperimen cenderung lebih menikmati pembelajaran yang 

dipadukan dengan media yang baru mereka lihat. Siswa 

merasa lebih mudah memahami konsep-konsep yang 

dipelajari dengan mengamati animasi yang disiapkan 

sebagai media bantu ajar. Hal ini karena siswa lebih mudah 

memvisualisasikan konsep yang sedang dipelajari karena 

dibantu dengan media animasi sehingga konsep tersebut 

lebih mudah dipahami dan diingat. 

 Di kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional, guru hanya menjelaskan dan siswa kemudian 

mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Cara ini ternyata 

menyebabkan siswa kesulitan untuk memahami konsep 

yang dipelajari. Kesulitan ini disebabkan kurangnya 

kemampuan siswa untuk memvisualisasikan konsep-

konsep fisika. Kurangnya kemampuan memvisualisasi 

konsep ini tidak dapat diatasi oleh siswa dengan sendirinya. 

Siswa membutuhkan alat bantu atau media yang dapat 

memvisualisasikan konsep yang dipelajari. 

Model pembelajaran direct instruction yang 

diterapkan pada kelas eksperimenmemiliki keunggulan 

dalam mempelajari bahan keterampilan dasar (pengetahuan 

prosedural) dan memperoleh informasi (pengetahuan 

deklaratif) yang diajarkan selangkah demi selangkah. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Arends (dalam Sahidu, 2013) 

dimana model pengajaran langsung adalah salah satu 

pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk 

menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 

pengatuhan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dengan baik, artinya pengajaran dirancang 

sangat sistematis sehingga dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi secara bertahap. Selain itu, siswa 

juga terlibat aktif dan antusias dalam sistem pembelajaran, 

karena pada prinsip model pembelajaran direct instruction 

selalu melibatkan siswa dalam melakukan demonstrasi 

pengetahuan dan siswa akan diberikan umpan balik untuk 

mengetes pemahaman siswa terhadap suatu materi yang 

sudah dipelajari. Selain itu, penggunaan model 

pembelajaran direct instruction tersebut, juga 

menggunakan bantuan media yaitu berupa animasi berbasis 

macromedia flash. Media  ini disusun secara sistematis dan 

teratur serta substansi materinya dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa yaitu tentang konsep impuls 

dan momentum, sehingga dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang diajarkan.  

Pembelajaran konvensional dengan metode ceramah 

yang diterapkan pada kelas kontrol adalah metode belajar 

yang cara penyajiannya dihadapkan hanya kepada suatu 

masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang 

bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama 

atau secara kolektif. Proses pembelajaran di dalamnya 

siswa hanya mendengar dan mencatat setiap informasi yang 

disampaikan oleh guru. Hal ini membuat siswa kurang 

berperan secara aktif dan antusias belajar siswa rendah, 

sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi 

rendah pula.  
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Data hasiltes akhir menunjukkan terdapat perbedaan 

rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol, meskipun hasil tes kedua kelas berada di atas 

KKM. Pencapaian hasil belajar di atas KKM bukanlah 

menjadi tolak ukur utama dalam penelitian ini, melainkan 

data hasil belajar setelah diberikan perlakuan (tes akhir) 

pada kedua kelas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

rumus uji-t. yang merupakan uji beda. Hasil uji hipotesis tes 

akhir menunjukkan bahwa𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙di mana 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,33, 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,00 itu artinya terdapat perbedaan 

hasil belajar antara kelas yang diberikan perlakuan dengan 

kelas yang tidak diberikan perlakuan.Berdasarkan kriteria 

pengujian hipotesis maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya bahwa terdapat pengaruh pemberian model 

pembelajaran direct instructiondengan media macromedia 

flash terhadap hasil belajar fisika siswa kelas XI SMAN 1 

Kopang tahun ajaran 2016/2017. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  seperti 

yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran direct instruction dengan media 

macromedia flash pada materi pokok impuls dan 

momentum berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa 

kelas XI SMAN 1 Kopang tahun ajaran 2016/2017. 
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