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ABSTRAK 
 
 
Saputro, Eko Bambang. 2009. Kontribusi Media Pembelajaran Interaktif Program 

Macromedia Flash Profesional 8 untuk Membantu Meningkatkan 
Pemahaman Konsep Pembiasan Cahaya pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 
Mijen Demak Tahun 2008/2009. Skripsi, Jurusan Fisika, FMIPA, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Achmad Sopyan, M.Pd. 
Pembimbing II : Bambang Subali, M.Pd 

Kata Kunci: Media pembelajaran interaktif, pemahaman konsep, pembiasan cahaya 
 
 

Fisika merupakan cabang ilmu yang lebih banyak memerlukan pemahaman daripada 
penghafalan. Dalam mengajarkan pokok bahasan pembiasan cahaya, terdapat 
kendala yang mendasar di SMA Negeri 1 Mijen Demak, yaitu visualisasi tentang 
jalannya sinar pada peristiwa pembiasan. Oleh karena itu untuk meningkatkan 
pemahaman konsep fisika perlu dilakukan terobosan baru dalam menyajikan pokok 
bahasan ini, salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran 
interaktif. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah media 
pembelajaran interaktif mampu meningkatkan pemahaman konsep pembiasan 
cahaya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi media 
pembelajaran interaktif terhadap peningkatkan pemahaman konsep pembiasan 
cahaya. Penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dimana masing-masing siklus meliputi 4 tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek dalam PTK ini 
adalah siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Mijen Demak Tahun 2008/2009. Adapun 
hasil penelitian pada siklus I nilai rata-rata adalah 63,07 dan ketuntasan klasikal 
64,10 %. Setelah siklus II, nilai rata-rata adalah 74,10 dan ketuntasan klasikal  
menjadi 92,31 %. Dari hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 4,66 dan ttabel sebesar 
1,68. Nilai thitung > ttabel, berarti terjadi peningkatan yang signifikan untuk 
pemahaman siswa dari siklus I ke siklus II. Secara keseluruhan media pembelajaran 
yang dihasilkan layak digunakan sebagai media belajar interaktif dengan kualifikasi 
baik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 
interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep pembiasan cahaya pada kelas X-1 
SMA Negeri 1  Mijen Demak Tahun 2008/2009. Sehingga diharapkan media 
pembelajaran interaktif dijadikan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan 

kepribadian, dan persepsi manusia. Sehingga untuk mencapai peranan tersebut, 

maka perlu dilakukan proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan yang 

harus sesuai dengan tujuan belajar siswa. Tujuan pembelajaran fisika dalam GBPP 

adalah siswa menguasai konsep-konsep fisika dan saling keterkaitannya, serta 

mampu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya, sehingga lebih menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

Fisika merupakan cabang ilmu yang lebih banyak memerlukan pemahaman 

daripada penghafalan. Tentunya untuk mencapai itu menjadi penting bagi seorang 

guru untuk menyajikan materi pelajaran dengan sesuatu yang menarik, sehingga 

pemahaman suatu konsep itu dapat diterima oleh siswa. Ketika seorang guru tidak 

dapat memaparkan dengan menarik, yang sering terjadi adalah kondisi kelas yang 

kurang kondusif. 

Salah satu materi yang diajarkan di kelas X adalah pembiasan cahaya. 

Dalam mengajarkan pokok bahasan pembiasan cahaya, terdapat kendala yang 
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mendasar di SMA Negeri 1 Mijen Demak, yaitu visualisasi tentang jalannya sinar 

pada peristiwa pembiasan. Tentu hal ini berdampak pada pemahaman konsep 

fisika yang rendah. Dalam proses pembelajaran, seorang guru dituntut untuk dapat 

menjelaskan gambaran tentang proses pembiasan yang gambarannya terlalu sulit 

untuk disajikan di mata siswa.  

Oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika perlu 

dilakukan terobosan baru dalam menyajikan pokok bahasan ini, salah satunya 

adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Salah satu fungsi 

utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru. 

Manfaat dan nilai praktis dari media pembelajaran adalah dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikolokgis terhadap siswa (Hamalik dalam Arsyad 1997:15). Penggunaan media 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian dan isi pelajaran. 

Penggunaan media terbukti cukup efektif dengan indikatornya 

meningkatkan rata-rata hasil tes sebagaimana penelitian yang dilakukan 

Puspitorini (2005) dimana media yang digunakan adalah audiovisual (VCD). 

Selain itu, Rezaei (2002) juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan media 

yang berbasis komputer akan lebih efektif dalam pembelajaran fisika daripada 

menggunakan metode konvensional. 
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Program macromedia flash profesional 8 adalah software program animasi 

berbasis vektor. Software ini berfungsi untuk membuat animasi, baik itu objek 

maupun teks. Banyak animasi yang dapat dikerjakan oleh software ini untuk 

keperluan beragam, salah satunya adalah untuk media pembelajaran. 

Dengan menggunakan media pembelajaran yang disajikan dengan 

memanfaatkan program macromedia flash profesional 8, seorang guru dapat 

menerangkan pokok bahasan pembiasan cahaya dengan mudah. Kondisi ini dapat 

mendukung keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh guru, sehingga 

materi dapat diterima dengan baik. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “KONTRIBUSI MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF UNTUK MEMBANTU MENINGKATKAN PEMAHAMAN 

KONSEP PEMBIASAN CAHAYA PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 

1 MIJEN DEMAK TAHUN 2008/2009“ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah media 

pembelajaran interaktif mampu meningkatkan pemahaman konsep pembiasan 

cahaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi media 

pembelajaran interaktif terhadap peningkatan pemahaman konsep pembiasan 

cahaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Guru 

Menambah pengalaman dan inovasi dalam menerapkan strategi 

pembelajaran, khususnya pembelajaran fisika pokok bahasan pembiasan cahaya. 

1.4.2 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan kemampuan 

dalam pemahaman fisika. Di samping itu, siswa juga akan memiliki kemampuan 

bernalar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan fisika khususnya pokok 

bahasan pembiasan cahaya. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang baik pada 

sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran dengan menggunakan media flash 

khususnya pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Mijen Demak. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang 

media pembelajaran dengan memanfaatkan program macromedia flash selama 

mengajar di kelas. 
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1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Pemahaman konsep  

Pemahaman konsep dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal tes pemahaman konsep pembiasan cahaya. Peserta didik 

paham jika telah mencapai skor ≥ 60 secara individual dan 85 % secara klasikal, 

sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMA Negeri 1 Mijen Demak. 

1.5.2 Program macromedia flash profesional 8 

Macromedia flash profesional 8 adalah salah satu program yang mendukung 

pembuatan presentasi secara profesional tanpa meninggalkan sisi seni. Selain 

fasilitas template, program ini juga menghasilkan beberapa animasi sehingga hasil 

presentasi yang dibuat tidak membosankan. Misalnya memindah-mindahkan teks 

dalam layar slide dan menampilkan foto dengan tween motion, atau juga bermain 

dengan transparansi obyek menggunakan animasi alpha. 

Berbagai fitur dan kemudahan yang dimilikinya menyebabkan macromedia 

flash profesional 8 menjadi program animasi vektor yang favorit dan cukup 

populer. Tampilan interface, fungsi, dan pilihan palet yang beragam, serta 

kumpulan tool yang lengkap, sangat membantu dalam membuat karya animasi 

yang menarik. 

1.5.3 Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran interaktif dalam penelitian ini adalah media yang 

dibuat dengan menggunakan program macromedia flash profesional 8. Media ini 

digunakan untuk proses belajar mengajar pokok bahasan pembiasan cahaya 

sehingga dapat terjadi hubungan timbal balik antara media dengan pengguna. 
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1.5.4 SMA Negeri 1 Mijen Demak 

SMA Negeri 1 Mijen Demak adalah salah satu sekolah yang sudah 

dilengkapi dengan laboratorium komputer. Jadi untuk proses pembelajaran dengan 

program macromedia flash profesional 8, peneliti menggunakan laboratorium 

komputer. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi, berisi judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Penegasan  

Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Skripsi 

Bab II Landasan teori, berisi: Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis 

Tindakan. Landasan Teori berisi: Pengertian Belajar, Pembelajaran 

Fisika, Media Pembelajaran Interaktif, Macromedia Flash Profesional 8 

Sebagai Program Pembuatan Media, Pembiasan Cahaya, dan 

Pembelajaran Pembiasan Cahaya Menggunakan Media Pembelajaran 

Interaktif. 

Bab III  Metode penelitian, berisi: Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Waktu 

Penelitian, Faktor yang dilihat, Pelaksanaan Penelitian, Teknik 
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Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Analisis Ujicoba Instrumen, 

Teknik Analisis Data, dan Indikator Keberhasilan. 

Bab IV  Hasil penelitian dan pembahasan, berisi semua hasil penelitian yang 

dilakukan dan pembahasannya. 

Bab V  Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi, adalah daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang 

melengkapi uraian-uraian pada bagian isi dan tabel-tabel yang digunakan. 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh pakar psikologi. 

Gagne dan Berliner  menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman (Catharina 

2004:2).  

Belajar merupakan proses perubahan perilaku dalam arti luas, baik 

perubahan perilaku yang bersifat laten (covert behavior) maupun perilaku yang 

tampak (overt behavior). Perubahan perilaku yang disebabkan karena belajar pada 

umumnya bersifat permanen, yang berarti bahwa perubahan itu akan bertahan 

dalam waktu relatif lama, sehingga hasil belajar dapat dipergunakan kembali 

ketika menghadapi situasi baru. 

 

2.2 Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan 

sesuai dengan tujuan belajar siswa. Brockhaus mengemukakan bahwa 

pembelajaran fisika adalah pembelajaran tentang kejadian alam, yang 

memungkinkan penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, 

penyajian secara matematis, dan berdasarkan peraturan-peraturan umum (Druxe  

1983:3). 

8 
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Pembelajaran fisika banyak mengandung konsep, teori dan prinsip yang 

disajikan secara konkret dan abstrak. Seringkali konsep dan teori yang disajikan 

secara abstrak akan membuat siswa kesulitan untuk mempelajarinya. Sehingga 

dalam pembelajaran fisika diperlukan sebuah media untuk memudahkan siswa 

dalam  mempelajarinya. Dengan adanya media dalam pembelajaran fisika, sebuah 

konsep dan teori yang sulit untuk dibuktikan dengan percobaan akan menjadi 

lebih mudah untuk dipelajari. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang 

dilakukan oleh Kiboss (2002), bahwa pembelajaran fisika dengan menggunakan 

multimedia dapat membantu visualisasi siswa pada pokok bahasan mata. 

 

2.3 Media Pembelajaran Interaktif 

Heinich mengemukakan istilah media sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. Apabila media itu membawa pesan-pesan 

atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maskud 

pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran (Arsyad 2007). 

Sedangkan  media pembelajaran interaktif adalah suatu media belajar yang 

memungkinkan terjadi hubungan timbal balik antara media tersebut dengan siswa, 

dimana siswa tidak hanya mendengar dan melihat tetapi juga memberikan respon 

aktif. Menurut Davies, ciri-ciri media pembelajaran interaktif adalah sebagai 

berikut: 

(1) dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, 

(2) terjadi hubungan timbal balik antara media dengan siswa, 

(3) bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa, 
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(4) bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber 

 (Nugrahandini  2005). 

Berdasarkan teori di atas maka media pembelajaran interaktif dalam 

penelitian ini adalah media pembelajaran yang dibuat dengan program 

macromedia flash profesional 8 pada pokok bahasan pembiasan cahaya, sehingga 

diharapkan terjadi hubungan timbal balik antara siswa dengan media 

pembelajaran yang telah dibuat dan membuat siswa lebih interaktif dalam 

pembelajaran pembiasan cahaya.  

Dengan adanya media pembelajaran interaktif, guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dalam pengadaan media 

pembelajaran ini. Sehingga peran guru dalam pembelajaran ini hanya 

mendampingi dan membatu siswa dalam melakukan pembelajaran mandiri. Media 

pembelajaran interaktif ini dapat dioperasikan kapanpun dan dimanapun dengan 

syarat tersedia perangkat komputer pada tempat pembelajarannya. 

 

2.4 Macromedia Flash Profesional 8 Sebagai Program 

Pembuatan Media 

Macromedia flash Proesional 8 adalah software yang dipakai luas oleh para 

ahli programer, karena kemampuannya yang mengagumkan dalam menampilkan 

multimedia. Software  ini berbasis animasi grafik vektor yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan animasi, simulasi, presentasi, game, dan bahkan film 

(Stevano  2007:1). 
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Berdasarkan keunggulan tersebut maka macromedia flash profesional 8 

dapat digunakan sebagai program pembuatan media pembelajaran fisika karena 

banyak menggunakan animasi dan simulasi dalam memvisualisasikan suatu 

kejadian atau menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan fisika dan 

anak dapat belajar mandiri. Keunggulan tersebut didukung dengan adanya 

penelitian oleh Kristanta (2007) dimana penggunaan macromedia flash mampu 

memvisualisasi proses-proses fisika non visible sehingga dapat menigkatkan 

pemahaman siswa tentang konsep listrik statis. 

 

2.5 Pembiasan Cahaya 

2.5.1 Konsep dasar pembiasan cahaya 

Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika cahaya mengenai 

bidang batas antara dua medium. Pembelokan terjadi karena cahaya melewati dua 

medium yang kerapatan optisnya berbeda. Masing-masing medium memiliki 

kerapatan optis yang tidak sama. Karakteristik pembiasan cahaya dapat dipelajari 

dengan hukum Snellius tentang pembiasan. 

1) Hukum Snellius tentang pembiasan 

Terdapat dua hukum Snellius tentang pembiasan, yaitu: 

a) hukum I Snellius : sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak 

pada satu bidang datar. 

b) hukum II Snellius : jika sinar datang dari medium kurang rapat ke 

medium lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis 

normal; dan sebaliknya, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke 
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medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis 

normal. 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Sinar datang dari 
medium lebih  rapat ke medium 
kurang rapat 

Sinar datang Sinar datang 

Sinar bias 

Sinar bias 

θi 

Bidang batas 

θr 
θr 

θi 

air 

udara 

udara 

kaca 

Gambar 2.1 Sinar datang dari 
medium kurang rapat ke medium 
lebih rapat 

 

 

 

 

 

2) Persamaan Snellius 

Ketika seberkas cahaya bergerak dari udara (indeks bias udara nu) dengan 

sudut datang θi, menuju kaca (indeks bias kaca nk) maka cahaya dibelokkan 

mendekati garis normal dengan sudut bias θr. Persamaan Snellius dari keadaan di 

atas adalah nu sin θi = nk sin θr. 

Atau secara umum, persamaan Snellius untuk dua medium adalah:                

         n1 sin θi = n2 sin θr    .............................................................. 2.1)                     

dengan   n1 : indeks bias mutlak medium 1 

 θi  : sudut datang dalam medium 1 

 n2 : indeks bias mutlak medium 2 

 θr : sudut bias dalam medium 2 

(Kanginan 2002:168) 
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3) Hubungan cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang cahaya dengan 

indeks bias 

Cahaya dibiaskan karena adanya beda kerapatan optik antara dua medium. 

Ternyata, cepat rambat dalam kedua medium pun berbeda. Ketika cahaya lewat 

dari satu medium ke medium lainnya, cahaya akan dibiaskan karena cepat rambat 

cahaya berbeda dalam kedua medium. Secara matematis dapat dituliskan 

      v1n1 = v2n2        .............................................................. 2.2)  

dengan   v1 : cepat rambat cahaya pada medium 1 

 n1 : indeks bias pada medium 1 

 v2 : cepat rambat cahaya pada medium 2 

 n2 : indeks bias pada medium 2  (Kanginan 2002:169) 

Ketika cahaya lewat dari satu medium ke medium lainnya, frekuensi cahaya 

tidak berubah sehingga f1=f2=f . Oleh karena hubungan v=λf  berlaku untuk kedua 

medium, maka 

λ1f n1 = λ2f n2 

λ 1n1 = λ 2n2      .............................................................. 2.3)  

dengan    λ 1 : panjang gelombang pada medium 1 

n1 : indeks bias pada medium 1 

λ 2 : panjang gelombang pada medium 2 

n2 : indeks bias pada medium 2 

(Kanginan 2002:170) 
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2.5.2 Pemantulan sempurna 

Sinar yang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat akan 

dibiaskan menjauhi garis normal. Pada gambar 2.3, sinar datang B dengan sudut 

datang i memiliki sinar bias B’ dengan sudut bias r, dan selalu berlaku r>i. Tentu 

saja sinar B juga mengalami pemantulan dalam air dan bagian sinar pantul B’’. 

Sinar C dengan sudut datang ik dibiaskan sejajar dengan permukaan air. Ini berarti 

sudut datang ik (disebut sudut kritis atau sudut batas) menghasilkan sudut bias 

sama dengan 900. 

Jika sinar D dengan sudut datang lebih besar dari pada sudut kritis (i>ik), 

maka tidak mungkin dihasilkan sinar bias dengan sudut bias > 900. Jadi, sinar D 

tidak dapat meninggalkan permukaan air. Dengan kata lain, sinar D akan 

dipantulkan seluruhnya oleh permukaan air kembali ke dalam air. Di sini, bidang 

batas air-udara (permukaan air) bertindak seperti cermin datar sempurna. 

Peristiwa inilah yang disebut pemantulan sempurna. 

 

 

udara 

air 

C 

B’ 

B’’ 

B 

C’ 

C’’ 

D 

D’ 

r 

i ik i > ik 

Gambar 2.3 Proses terjadinya pemantulan sempurna 
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Rumus sudut kritis dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 

Snellius. Sinar datang dari medium indeks bias n1 dengan sudut datang θ1=ik 

dibiaskan ke medium indeks bias n2 (n2<n1) dengan sudut bias θ2=900. Jadi, 

n1 sin θ1 = n2 sin θ2 

n1 sin ik = n2 sin 900

n1 sin ik = n2 

    .............................................................. 2.4)  

         dimana  n2<n1        (Kanginan 2002:174) 

2.5.3 Pembiasan pada lensa 

Lensa adalah bidang bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Dua 

bidang lengkung yang membentuk lensa dapat berbentuk silindris atau bola. Lensa 

silindris memusatkan cahaya dari sumber titik yang jauh pada suatu garis, 

sedangkan permukaan bola yang melengkung ke segala arah memusatkan cahaya 

dari sumber yang jauh pada suatu titik. Lensa tipis adalah lensa dengan ketebalan 

dapat diabaikan terhadap diameter lengkung lensa, sehingga sinar-sinar sejajar 

sumbu utama hampir tepat difokuskan ke suatu titik, yaitu titik fokus. 

1) Jenis-jenis lensa 

a) Lensa cembung 

Lensa cembung (konveks) memiliki bagian tengah lebih tebal 

daripada bagian tepinya. Sinar-sinar bias pada lensa ini bersifat 

mengumpul (konvergen) 
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Sumbu 
Utama 

F2 O F1

f 

Gambar 2.4 Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya 

 

 

 

 

 

b) Lensa cekung 

Lensa cekung (konkaf) memiliki bagian tengah lebih tipis daripada 

bagian tepinya. Sinar-sinar bias pada lensa ini bersifat memencar 

(divergen). 

Sumbu 
Utama 

F1 O F2

f 

Gambar 2.5 Lensa cekung bersifat memencarkan cahaya  

Lensa dibatasi oleh dua bidang. Kedua bidang itu dapat cembung 

atau cekung, atau yang satu cembung dan lainnya cekung, atau yang satu 

datar dan lainnya dapat cembung atau cekung. Berdasarkan hal ini, lensa 

cembung dan cekung dibedakan menjadi tiga golongan. 

 

 

Plan-
konveks 

Konveks - 
konkaf 

bikonkaf Plan-
konkaf 

Konkaf - 
konveks 

Gambar 2.6 Tiga bentuk lensa cembung Gambar 2.7 Tiga bentuk lensa cekung 

bikonveks 
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2) Sinar-sinar istimewa 

Pada lensa, sinar datang dari dua arah sehingga pada lensa ada dua titik 

fokus ( F1 dan F2). Titik fokus F1 di mana sinar-sinar sejajar dibiaskan disebut 

fokus aktif, sedangkan titik fokus F2 disebut fokus pasif. 

Untuk lensa cembung, fokus aktif diperoleh dari perpotongan langsung dari 

sinar-sinar bias sehingga fokus aktif F1 adalah fokus nyata. Oleh karena itu jarak 

fokus lensa cembung (f) bertanda positif, dan lensa cembung disebut juga lensa 

positif. 

Fokus aktif F1 untuk lensa cekung diperoleh dari perpotongan perpanjangan 

sinar-sinar bias, yang dilukis dengan garis putus-putus, sehingga fokus aktif F1 

adalah fokus maya. Oleh karena itu, jarak fokus lensa cekung (f) bertanda negatif, 

dan lensa cekung disebut juga lensa negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O

Gambar 2.8 Tiga sinar istimewa lensa cembung    
a) sinar 1  b) sinar 2  c) sinar 3 

F2 F1OF2 F1O

a) 

F2 F1O

b) c) 

a) 

O

b)

O

c) 

Gambar 2.9 Tiga sinar istimewa lensa cekung 
a) sinar 1  b) sinar 2  c) sinar 3 

F1 F2 F1 F2 F1 F2
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Berdasarkan gambar 2.8 dan 2.9 sinar-sinar istimewa pada lensa 

cembung dan cekung dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Tiga sinar istimewa pada lensa cembung 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus aktif F1. 

(2) Sinar datang melalui titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 

(3) Sinar datang melalui pusat optik O diteruskan tanpa membias. 

b) Tiga sinar istimewa pada lensa cekung 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan berasal dari seakan-akan titik 

fokus aktif F1. 

(2) Sinar datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar 

sumbu utama. 

(3) Sinar datang melalui pusat optik O diteruskan tanpa membias. 

3) Rumus untuk lensa tipis dan perbesaran linier 

Rumus umum untuk lensa tipis menyatakan hubungan antara jarak benda 

(s) dan jarak bayangan (s’) dari lensa, yang dinyatakan sebagai berikut: 

                   .............................................................. 2.5) 

dengan    s  : jarak benda 

 s’ : jarak bayangan 

 f   : jarak titik fokus 

Perbesaran linier didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi bayangan 

dan tinggi benda, atau perbandingan antara jarak bayangan dan jarak benda. 

Sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

      .............................................................. 2.6) 
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dengan    M  : perbesaran linier 

 h  :  tinggi benda 

 h’ :  tinggi bayangan 

(Kanginan 2002:180) 

 

2.6 Pembelajaran Pembiasan Cahaya Menggunakan Media 

Pembelajaran Interaktif 

Pembiasan cahaya adalah salah satu materi pelajaran yang banyak 

menggunakan gambar, sehingga diperlukan suatu media pembelajaran yang 

mampu memvisualisasi tentang pembiasan cahaya. Media pembelajaran interaktif 

pembiasan cahaya ini terdiri dari beberapa tampilan pokok, yaitu pembuka, 

halaman utama, materi, simulasi, dan evaluasi. 

2.6.1 Pembuka  

Merupakan tampilan yang pertama kali muncul ketika program dijalankan. 

Pada pembuka ini terdiri dari logo UNNES dan judul program ”Pembelajaran 

Interaktif Fisika Pembiasan Cahaya”. Navigasi antara halaman pembuka dengan 

halaman utama adalah dengan menggunakan tombol enter. Tampilan untuk 

halaman pembuka dapat dilihat pada gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Tampilan pembuka 
 
2.6.2 Halaman utama 

Halaman utama dalam program ini terdiri dari menu-menu yang 

mempermudah pemakaian  program oleh siswa. Dalam pembelajaran interaktif 

pembiasan cahaya ini ada tujuh pilihan menu yang disediakan yaitu pendahuluan, 

standar kompetensi, materi, simulasi, evaluasi, daftar pustaka, pengembang, dan 

exit. Siswa bisa memilih menu dengan cara tombol tiap menu tadi di-klik. 

Tampilan untuk halaman utama dapat dilihat pada gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.11 Tampilan halaman utama 

2.6.3 Materi 

Menu materi menampilkan materi-materi tentang pembiasan cahaya, antara 

lain adalah konsep dasar pembiasan cahaya, pemantulan sempurna, dan 
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pembiasan lensa. Agar materi disajikan menarik, maka disertakan pula gambar 

dan simulasi tentang pembiasan cahaya. Setiap halaman materi, program 

disertakan dengan tombol ”next, dan ”back”. Tampilan untuk materi dapat dilihat 

pada gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.12  Tampilan materi 
 

2.6.4 Simulasi 

Pada menu simulasi terdapat animasi mengenai kejadian-kejadian 

pembiasan cahaya antara lain adalah pembiasan, pemantulan sempurna, proses 

terbentuknya bayangan pada lensa cembung dan cekung. Setiap animasi diberi 

fasilitas tombol “play”. Tampilan untuk simulasi dapat dilihat pada gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13   Tampilan simulasi 
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2.6.5  Evaluasi 

Menu evaluasi bertujuan untuk mengukur pemahaman anak terhadap materi 

yang telah diterima. Ketika pemakai masuk ke evaluasi, pertama kali pemakai 

harus menuliskan nama ke dalam kotak yang telah disediakan, selanjutnya meng-

klik tombol “enter” untuk masuk ke dalam halaman soal evaluasi. 

Terdapat 10 buir soal di dalam menu evaluasi ini yang berbentuk pilihan 

ganda dengan lima alternatif jawaban. Pemakai diminta untuk memilih salah satu 

jawaban yang dianggap paling tepat. 

Setiap masukan jawaban dari pemakai akan tersimpan secara kolektif yang 

kemudian akan diperlihatkan pada akhir halaman evaluasi. Pada halaman terakhir 

akan ditampilkan nama, jumlah benar, nomor yang salah, nilai, dan komentar 

sesuai dengan hasil yang diperoleh. Skor maksimum dalam evaluasi ini adalah 

100. pemakai dikatakan berhasil jika memperoleh skor ≥ 60 dan gagal jika 

memperoleh skor < 60. Tampilan untuk evaluasi dapat dilihat pada gambar 2.14. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.14 Tampilan evaluasi 
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2.7 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada dapat 

dikemukakan bahwa permasalahan tentang visualisasi pembiasan cahaya pada 

pembelajaran fisika menyebabkan pemahaman siswa yang kurang tentang 

pembiasan cahaya sehingga nilai siswa kurang dari standar ketuntasan minimal. 

Saat ini media pembelajaran interaktif sangat diperlukan dalam dunia 

pendidikan karena siswa dapat belajar mandiri. Media pembelajaran ini dapat 

dibuat dengan program macromedia flash. Dengan adanya media pembelajaran 

interaktif ini maka visualisasi tentang pembiasan cahaya akan lebih mudah 

dipahami oleh siswa. 

Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut di atas maka 

digunakan sebuah media pembelajaran interaktif sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang pembiasan cahaya. 

 

2.8 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis bahwa media 

pembelajaran interaktif berkontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman 

konsep pembiasan cahaya pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Mijen. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Mijen Demak yang 

terletak di Jalan Raya Mijen-Demak Kabupaten Demak. 

 

3.2 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 

Mijen Demak Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

3.3 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari sampai Feberuari 2009 pada 

semester genap tahun ajaran 2008/2009.  

 

3.4 Faktor  yang  Dilihat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi media pembelajaran 

interaktif terhadap peningkatan pemahaman konsep pembiasan cahaya. Adapun 

faktor yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

(1) Hasil belajar kognitif, yang akan diukur dengan tes evaluasi. 

(2) Kelayakan dan tanggapan terhadap media pembelajaran interaktif, yang akan 

diukur dengan angket. 

24 
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3.5 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penelitian berdasarkan 

pada prinsip Kemmis S dan MC Taggart yang mencakup kegiatan perencanaan 

(planning), pelaksanaan tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi 

(reflection). Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang dalam bentuk 

siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus utama, yaitu siklus I dan 

siklus II, adapun gambaran pelaksanaannya sesuai dengan desain 

penelitiantindakan kelas sebagai berikut : 

Refleksi 1 
 

Permasalahan 

Perencanaan 2 
 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Perencanaan 1 
 

Pelaksanaan 
Tindakan 2 

Refleksi 2 
 

Observasi 2 
 

Observasi 1 
 

Pelaksanaan 
Tindakan 1 

Terselesaikan

Gambar 3.1 Model PTK Kemmis S dan MC Taggart 
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Secara rinci tahapan-tahapan dalam masing-masing siklus adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Siklus I 

1) Perencanaan 

a) Melakukan observasi awal untuk mengetahui pemahaman siswa pada 

pokok bahasan pembiasan cahaya. 

b) Membuat media pembelajaran interaktif dengan program macromedia 

flash profesional 8 

c) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

d) Menyusun tes evaluasi tentang konsep dasar pembiasan cahaya dan 

pemantulan sempurna yang telah diujicobakan terlebih dahulu untuk 

mengukur tingkat kognitif siswa. 

e) Menyusun angket media pembelajaran interaktif yang akan digunakan 

untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif yang 

dihasilkan. 

2) Pelaksanaan tindakan 

a) Menguji kelayakan media pembelajaran dengan mengisi angket oleh 

dosen ahli. 

b) Peneliti menerangkan secara singkat tentang konsep dasar dari 

pembiasan cahaya dan pemantulan sempurna sesuai dengan RPP. 

c) Anak melakukan pembelajaran tentang konsep dasar pembiasan 

cahaya dan pemantulan sempurna dengan media pembelajaran 

interaktif didampingi oleh peneliti. 
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d) Melakukan tes evaluasi untuk mengukur pemahaman konsep siswa 

tentang pembiasan cahaya dan pemantulan sempurna. 

3) Observasi 

a) Menilai hasil tes pemahaman konsep siswa tentang pembiasan cahaya 

dan pemantulan sempurna. 

b) Memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui tanggapan 

terhadap media pembelajaran interaktif yang telah digunakan.  

4) Refleksi Siklus I 

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi 

pada siklus I dilaksanakan setelah tahap observasi selesai. Selanjutnya, hasil 

refleksi ini digunakan untuk mengetahui berhasil tidaknya tindakan yang 

dilakukan dan untuk menarik kesimpulan yang selanjutnya digunakan 

sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan ulang pada siklus II. 

3.5.2 Siklus II 

1) Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi yang diperoleh dari siklus I dilakukan 

perencanaan ulang, yaitu : 

a) Memperbaiki media pembelajaran interaktif dengan program 

macromedia flash profesional 8. 

b) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

diperbaiki 

c) Menyusun tes evaluasi tentang pembiasan pada lensa yang telah 

diujicobakan terlebih dahulu untuk mengukur tingkat kognitif siswa. 
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2) Pelaksanaan tindakan 

a) Peneliti menerangkan secara singkat tentang pembiasan pada lensa 

sesuai dengan RPP. 

b) Anak melakukan pembelajaran tentang pembiasan pada lensa dengan 

media pembelajaran interaktif yang telah diperbaiki didampingi oleh 

peneliti. 

c) Melakukan tes evaluasi untuk mengukur pemahaman konsep siswa 

tentang pembiasan pada lensa. 

3) Observasi 

a) Menilai hasil tes pemahaman konsep siswa tentang pembiasan pada 

lensa. 

b) Memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui tanggapan 

terhadap media pembelajaran. 

4) Refleksi Siklus II 

Refleksi pada siklus II dilaksanakan setelah tahap observasi selesai. 

Berdasarkan hasil observasi dan tes siklus II, jika sudah memenuhi indikator 

penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian dihentikan dan jika belum 

memenuhi indikator yang telah ditetapkan maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus III. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Dokumentasi  

Metode ini dilaksanakan dengan mengambil data nama dan nilai ulangan 

harian siswa pokok bahasan pembiasan cahaya pada siswa kelas X semester 2 

SMA Negeri 1 Mijen Demak tahun ajaran 2007/2008. Data ini digunakan sebagai 

sumber data awal penelitian. 

3.6.2 Tes 

Menurut F.L.Goodenough, tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas 

yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu, dengan maksud untuk 

membandingkan kecakapan mereka satu dengan yang lain (Sudijono 1996:67). 

Instrumen tes dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep pembiasan 

cahaya untuk mengetahui hasil belajar tiap siklus. 

3.6.3 Angket 

Angket pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kelayakan dan 

tanggapan terhadap media pembelajaran interaktif. 

 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Materi dan bentuk tes 

Materi dalam penelitian ini meliputi: konsep dasar pembiasan cahaya, 

pemantulan sempurna, dan pembiasan pada lensa. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah tes pemahaman fisika pokok bahasan 

pembiasan cahaya dan angket kelayakan media. Tes pemahaman fisika berbentuk 
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tes obyektif bentuk multiple choice dengan lima alternatif jawaban, untuk jawaban 

yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Angket terdiri dari 

lima pilihan skala sikap yaitu : sangat setuju (SS) diberi skor 5, setuju (S) diberi 

skor 4, ragu-ragu (RR) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat 

tidak setuju (STS) diberi skor 1. 

3.7.2 Metode penyusunan perangkat 

Langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan perangkat tes 

pemahaman adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

2) Menentukan tipe soal. 

3) Menentukan jumlah butir soal. 

4) Menentukan waktu mengerjakan soal. 

5) Menentukan komposisi atau jenjang. 

6) Membuat kisi-kisi soal. 

7) Menulis petunjuk pengerjaan soal dan kunci jawaban. 

8) Menulis butir soal. 

9) Mengujicobakan instrumen. 

10) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

dan taraf kesukaran. 

11) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang dilakukan. 
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3.7.3 Analisis Instumen Penelitian 

1) Validitas butir soal tes 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu 

instrumen. Validitas butir dihitung dengan mengkorelasikan skor butir dengan 

skor total, kriteria valid tidaknya suatu instrument tes dibandingkan dengan rtabel, 

jika rhitung > rtabel maka butir tes dapat dikatakan valid (Sudijono 1996:190). 

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, 

dengan mengkorelasikan jumlah skor butir dengan skor total. 

   

Keterangan : 

rxy  : koefisien korelasi 

N : banyak peserta tes 

∑X : jumlah skor butir 

∑Y : jumlah skor total 

(Sudijono 1996:181) 

2) Reliabilitas soal 

Reliabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data 

(pengukuran) kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang 

yang sama dalam waktu yang berlainan atau kalau instrumen itu digunakan oleh 

kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang 

berlainan. 
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Adapun rumus yang digunakan adalah rumus K-R 20. 

          

Keterangan : 

r11  : reliabilitas tes secara keseluruhan  

n : banyaknya item 

p  : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

s2 : varians total 

∑pq : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

kriteria tes instrumen dikatakan reliabel jika r11 > rtabel   

(Sudijono 1996:252) 

3) Taraf kesukaran 

Taraf kesukaran butir soal diperlukan untuk mengetahui apakah taraf 

kesukaran butir soal sesuai dengan yang telah direncanakan dalam spesifikasi 

instrumen. 

Kriteria yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah butir-butir soal 

yang berdistribusi normal, artinya tes tersebut mencakup semua tingkat kesukaran 

baik itu mudah, sedang, maupun sukar. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui taraf kesukaran tes adalah : 

              

Keterangan : 

P : taraf kesukaran 
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B : siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : banyaknya peserta tes 

Klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai berikut: 

0,00 ≤ P ≤ 0,30 : soal sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 : soal sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 : soal mudah 

(Sudijono 1996:372) 

4) Daya pembeda 

Daya pembeda soal diperlukan untuk mengetahui seberapa akurat butir 

pertanyaan itu membedakan subjek yang kurang mampu. 

Dalam penelitian ini peneliti mencari daya pembeda dengan menggunakan 

metode Split Half yaitu dengan membagi kelompok yang dites menjadi dua 

bagian, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. 

Adapun rumus yang peneliti gunakan untuk mencari daya pembeda tes 

adalah:  

                    

Keterangan : 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal  dengan benar 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal  dengan benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab  benar 
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Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut. 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 : jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 : cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 : baik 

0,70 < D ≤ 1,00 : baik sekali 

D = negatif  : semuanya tidak baik  

(Sudijono 1996:389) 

 

3.8 Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji coba soal tiap siklus dilakukan dua kali, yaitu untuk soal siklus I dan 

siklus II.  

3.8.1 Siklus I 

1) Validitas soal 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus korelasi product moment, maka 

diperoleh soal yang valid adalah soal nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 

15, 17,  18,  20, 21, 23, 24, 25. Adapun soal yang tidak valid adalah soal nomor: 

9, 12, 16, 19, 22. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 6 

halaman 62. 

2) Reliabilitas 

Setelah dilakukan peritungan dengan rumus KR-20 terhadap hasil uji 

coba tes diperoleh r11 = 0,75, dan jika diambil tingkat kesalahan (α) = 5%, dengan 

jumlah item (n) = 25 soal, maka diperoleh  rtabel = 0,32. Karena r11>rtabel , maka 
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dapat disimpulkan bahwa tes tersebut adalah reliabel. Untuk perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 6 halaman 62. 

3) Taraf kesukaran 

Setelah dilakukan analisis taraf kesukaran pada uji coba siklus I 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Butir soal dengan kriteria mudah yaitu soal nomor: 1, 3, 4, 7, 21, 24, 25 

Butir soal dengan kriteria sedang yaitu soal nomor: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 

Butir soal dengan kriteria sukar yaitu soal nomor: 22 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 6 halaman 62. 

4) Daya pembeda soal 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Butir soal dengan daya pembeda baik yaitu soal nomor: 2, 3, 4, 5, 11, 14, 18 

Butir soal dengan daya pembeda cukup yaitu soal nomor: 1, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 

20, 21, 23, 24, 25 

Butir soal dengan daya pembeda jelek yaitu soal nomor: 9, 12, 16, 19, 22. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 6 halaman 62. 

5) Penentuan instrumen 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

daya beda soal, maka item soal uji coba siklus I yang dipilih sebagai instrumen tes 

pemahaman sebanyak 20 buah item soal, yaitu soal nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 13, 14, 15, 17,  18,  20, 21, 23, 24, 25 
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3.8.2 Siklus II 

1) Validitas soal 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus korelasi product moment, maka 

diperoleh soal yang valid adalah soal nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Adapun soal yang tidak valid adalah soal nomor: 11, 

12, 15, 24, 25. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 18 

halaman 82. 

2) Reliabilitas 

Setelah dilakukan peritungan dengan rumus KR-20 terhadap hasil uji 

coba tes diperoleh r11 = 0,75, dan jika diambil tingkat kesalahan (α) = 5%, dengan 

jumlah item (n) = 25 soal, maka diperoleh  rtabel = 0,32. Karena r11>rtabel, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tes tersebut adalah reliabel. Untuk perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran 18 halaman 82. 

3) Taraf kesukaran 

Setelah melakukan analisis taraf kesukaran pada uji coba siklus II 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Butir soal dengan kriteria mudah yaitu soal nomor: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 

18, 19, 21. 

Butir soal dengan kriteria sedang yaitu soal nomor: 5, 7, 9, 10, 20, 22, 23, 24. 

Butir soal dengan kriteria sukar yaitu soal nomor: 11, 14, 15, 25. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 18 halaman 82. 
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4) Daya pembeda soal 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Butir soal dengan daya pembeda baik yaitu soal nomor: 1, 3, 4, 13, 23. 

Butir soal dengan daya pembeda cukup yaitu soal nomor: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

Butir soal dengan daya pembeda jelek yaitu soal nomor: 7, 11, 14, 15, 24, 25. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 18 halaman 82. 

5) Penentuan instrumen 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya beda soal, maka item soal uji coba siklus II yang dipilih sebagai 

instrumen tes pemahaman sebanyak 20 buah item soal, yaitu soal nomor: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Menghitung rata-rata klasikal 

Untuk menghitung rata-rata klasikal digunakan rumus : 

    

(Sudjana, 1996:67) 

3.9.2 Data penilaian kognitif 

Untuk menghitung prosentase keberhasilan pada penilaian kognitif 

digunakan rumus : 

       



 38

Keterangan : 

% = Prosentase kebehasilan 

n = jumlah skor  

N = jumlah skor total 

(Ali,2002) 

3.9.3 Data kelayakan media pembelajaran interaktif 

Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif dengan 

menggunakan program macromedia flash profesional 8 digunakan rumus: 

      

Keterangan : 

% = Prosentase kebehasilan 

n = jumlah skor 

N = jumlah skor total 

(Ali,2002) 

Tabel 3.1    range prosentase dari kriteria kualitatif program 

No Interval Kriteria 
1 76 % < nilai ≤ 100 %  Baik 
2  51% < nilai ≤ 75 % Cukup 
3 26 % < nilai ≤ 50 % Kurang Baik 
4   0 % < nilai ≤ 25 % Tidak Baik 

               (Arikunto, 1998) 

3.9.4 Signifikasi data hasil belajar 

Untuk mengetahui peningkatan dan hasil belajar kognitif pada siklus I dan 

siklus II digunakan rumus t-tes dengan hipotesis. 

H0 =  tidak terdapat peningkatan yang signifikan antara siklus I dan siklus II 
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Ha = terdapat peningkatan yang signifikan antara siklus I dan siklus II 

    

Keterangan : 

MD  :  mean dari perbedaan siklus I dan siklus II 

d  :  deviasi masing-masing subjek 

∑d2  :  jumlah kuadrat deviasi 

N  :  subjek penelitian 

(Arikunto 2006:306) 

Harga t yang diperoleh dibandingkan dengan tabel dengan taraf 

signifikansi 5%. Jika thitung > ttabel, maka Ha diterima atau terdapat peningkatan 

yang signifikan antara siklus I dan siklus II. 

 

3.10 Indikator Keberhasilan 

Indikator untuk aspek kognitif dikatakan berhasil jika mencapai 60% 

secara individual dan 85% secara klasikal (KKM SMA Negeri 1 Mijen Demak). 

Untuk kelayakan media pembelajaran interaktif dikatakan berhasil jika mencapai 

rata-rata persentase 76 % atau dalam kategori Baik (Dr. Achmad Sopyan, M.Pd). 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Tes Pemahaman 

Hasil tes pemahaman siswa pada siklus I setelah melakukan pembelajaran 

dengan media interaktif pada pokok bahasan pembiasan cahaya mempunyai rata-

rata 63,07, ketuntasan klasikal adalah 64,10 %, sementara nilai terendahnya 

adalah 45, dan nilai tertingginya adalah 85. 

Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II, hasil tes pemahaman siswa 

mempunyai rata-rata 74,10, ketuntasan klasikal 92,31 %, sementara nilai 

terendahnya adalah 55, dan nilai tertingginya adalah 100. Berikut ini adalah tabel 

yang menunjukkan perbandingan hasil tes pemahaman siklus I dan siklus II . 

Tabel 4.1   hasil tes pemahaman siklus I dan siklus II 

Kritetia Siklus I Siklus II 

Nilai terendah 45 55 

Nilai tertinggi 85 100 

Rata-rata 63,07 74,10 

Ketuntasan klasikal 64,10 % 92,31 % 

 

4.1.2 Hasil Kelayakan dan Tanggapan terhadap Media 

Hasil analisis masing-masing kriteria diperoleh dari hasil angket kelayakan 

dan tanggapan terhadap media pembelajaran yang dilakukan tiap akhir siklus. 

40 
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Hasil analisis ini digunakan sebagai perbaikan media pembelajaran. Media 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila nilai rata-rata persentase mencapai 76 % 

atau dalam kategori baik (Dr. Achmad Sopyan, M.Pd). 

Uji kelayakan dan tanggapan terhadap media pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel 4.2 untuk kriteria pendidikan, tabel 4.3 untuk 

kriteria tampilan, dan tabel 4.4 untuk kriteria teknik.  

 
Tabel 4.2   hasil analisis kelayakan media kriteria pendidikan 

Siklus I Siklus II 
Kategori 

% Kriteria % Kriteria 

Pembelajaran     

Dapat digunakan sebagai sumber referensi belajar 83 Baik 82 Baik 

Dapat digunakan sebagai pengganti guru 73 Cukup 81 Baik 

Bermanfaat bagi siswa  87 Baik 78 Baik 

Isi materi     

Isi materi lengkap 73 Cukup 74 Cukup 

Isi materi menarik dan interaktif 75 Cukup 76 Cukup 

Interaksi     

Struktur media fleksibel terhadap pemakai 81 Baik 80 Baik 

Mempunyai balikan terhadap input yang diberikan 76 Baik 79 Baik 

Balikan     

Balikan bersifat positif dan tidak membuat pemakai putus asa 74 Cukup 80 Baik 

Balikan bersifat korektif 75 Cukup 85 Baik 

Rata-rata 77,49 Baik 79,43 Baik 

 

Hasil kelayakan dan tanggapan terhadap media pembelajaran untuk kriteria 

pendidikan mencapai 77,49 % pada siklus I. Nilai persentase ini menunjukkan 

bahwa kriteria pendidikan dalam media pembelajaran ini sudah baik. 
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Setelah dilakukan siklus II, hasil kelayakan dan tanggapan terhadap media 

untuk kriteria pendidikan meningkat menjadi 79,43 %. Nilai persentase ini 

menunjukkan bahwa kriteria pendidikan mempunyai kriteria nilai yang baik. 

Tabel 4.3   hasil analisis kelayakan media kriteria tampilan 
Siklus I Siklus II 

Kategori 
% Kriteria % Kriteria 

Pewarnaan     

Penampilan warna tidak mengacaukan tampilan 70 Cukup 88 Baik 

Pemakaian kata dan bahasa     

Bisa dibaca dengan jelas 75 Cukup 73 Cukup 

 Mudah dipahami 72 Cukup 85 Baik 

Pemakaian hipertext     

Membantu pemakai menjelajah program 69 Cukup 82 Baik 

Grafis     

Grafis membuat informasi lebih interaktif 75 Cukup 80 Baik 

Grafis membantu untuk memvisualisasi hal yang sulit teramati 79 Baik   82 Baik 

Animasi     

Animasi membantu pemakai  melihat kejadian yang sulit teramati 83 Baik 77 Baik 

Animasi memotivasi pemakai  mempelajari pembiasan cahaya 80 Baik 75 Cukup 

Tombol, menu, dan icon     

Sederhana dan mudah dipahami 76 Cukup 77 Baik 

Desain tampilan     

Desain tampilan menarik 74 Cukup 89 Baik 

Rata-rata 75,28 Cukup 80,77 Baik 

 

Hasil kelayakan dan tanggapan terhadap media pada kriteria tampilan 

mencapai 75,28 % pada siklus I. Dengan hasil tersebut maka pada kriteria 

tampilan masih dalam kriteria nilai cukup. 

Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, hasil kelayakan dan tanggapan 

untuk kriteria tampilan meningkat menjadi 80,77 %. Sehingga termasuk dalam 

kriteria nilai yang baik. 
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Tabel 4.4   hasil analisis kelayakan media kriteria teknik 

Siklus I Siklus II 
Kategori 

% Kriteria % Kriteria 

Pengoperasian program     

Program dapat dimulai dengan mudah 74 Cukup 88 Baik 

Dapat keluar dari program setiap saat 78 Baik 80 Baik 

Respon user     

Pemakai merasa senang menggunakan program 75 Cukup 83 Baik 

Pemakai tidak merasa bosan menggunakan program 75 Cukup 79 Baik 

Fasilitas program     

Fasilitas program sudah lengkap 70 Cukup 75 Cukup 

Penanganan masalah     

Program bebas dari kesalahan(error)  66 Cukup 86 Baik 

Rata-rata 73,07 Cukup 81,79 Baik 

Hasil kelayakan dan tanggapan terhadap media untuk krtieria teknik 

mencapai 73,07 % pada siklus I, sehingga termasuk dalam kategori cukup. Setelah 

dilakukan perbaikan pada siklus II, maka hasilnya meningkat menjadi 81,79 % 

dan termasuk dalam kategori baik. 

Dari hasil jawaban responden tentang kelayakan dan tanggapan terhadap 

media didapat bahwa media ini sudah baik, menarik, dan interaktif sehingga layak 

digunakan sebagai media pembelajaran fisika pokok bahasan pembiasan cahaya. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Tes Pemahaman Siswa 

Indikator keberhasilan untuk aspek kognitif dapat dilihat dari hasil 

evaluasi tes pemahaman yang dicapai oleh siswa pada setiap akhir siklus. Jika 

hasil tersebut mencapai 60 % secara individual dan 85 % secara klasikal, maka 
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hasil belajar dikatakan tuntas. Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh nilai rata-rata tes 

pemahaman siklus I sebesar 63,07 dengan ketuntasan klasikal 64,10 %. Hasil ini 

diperoleh setelah pelaksanaan tes pemahaman selesai atau pada tahap observasi. 

Pada siklus I siswa yang dikatakan tuntas sejumlah 25 siswa dari 39 siswa, 

sehingga ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 64,10 %. Berdasarkan data 

tersebut, hasil belajar kognitif pada siklus I belum memenuhi indikator yang 

ditentukan karena hasil belajar secara klasikal belum tuntas.  

Pada proses pembelajaran siklus I siswa mengoperasikan komputer yang 

telah diberi aplikasi media pembelajaran interaktif. Aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran masih terfokus pada bimbingan guru dan 

belum terjadi hubungan interaktif antara siswa dengan media. Selain itu ada 

beberapa faktor lain yang menyebabkan hasil belajar secara klasikal belum tuntas, 

salah satunya adalah sebagian siswa kurang tertarik dengan media yang 

digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan perbaikan media 

pembelajaran agar siswa lebih tertarik dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan tanggapan siswa, media pembelajaran yang digunakan pada 

siklus I masih terdapat kekurangan pada kriteria tampilan dan teknik. Sehingga 

perlu dilakukan perbaikan media pembelajaran interaktif pada kegiatan 

perencanaan siklus II. 

Pada siklus II, siswa yang dikatakan tuntas sejumlah 36 siswa dari 39 

siswa dan nilai rata-rata tes pemahaman siswa meningkat menjadi 74,10 dengan 

ketuntasan klasikal mencapai 94,31 %. Ternyata dengan memperbaiki media 

pembelajaran yang terjadi pada siklus I, siswa menjadi lebih interaktif dan tertarik 
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dalam proses pembelajaran sehingga hasil kognitif pada siklus II mengalami 

peningkatan dan memenuhi indikator yang telah ditentukan. Dari hasil uji t 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,66 dan ttabel sebesar 1,68. Nilai thitung > ttabel, berarti 

terjadi peningkatan yang signifikan untuk pemahaman siswa dari siklus I ke siklus 

II. 

Adanya peningkatan pemahaman siswa dari siklus I ke siklus II 

menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif berkontribusi positif dalam 

meningkatkan pemahaman siswa. Selama pembelajaran berlangsung siswa dapat 

berpikir aktif dan belajar mandiri. 

Media pembelajaran interaktif sangat berguna dalam proses pembelajaran. 

Bagi pengajar, media mempermudah dalam pembelajaran sehingga pengajar 

berfungsi sebagai konselor dan fasilitator bagi siswa. Dari hasil analisis diperoleh 

kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran intraktif dapat meningkatkan 

pemahaman fisika pokok bahasan pembiasan cahaya. Hal ini disebabkan 

pembelajaran dapat merangsang pikiran dan perhatian siswa terhadap materi. 

Dengan media ini siswa dapat mempelajari sendiri materi di layar monitor 

komputer, sehingga penyampaian materi lebih efektif dan efisien. 

Prinsip belajar mandiri sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya 

dengan keaktifan. Belajar mandiri memberikan hasil belajar yang lebih cepat 

dalam pemahaman materi. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian dimana media 

pembelajaran interaktif dapat meningkatkan pemahaman fisika pokok bahasan 

pembiasan cahaya. 
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4.2.2 Kelayakan dan Tanggapan terhadap Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dalam penelitian ini dibuat dengan memanfaatkan 

program macromedia flash profesional 8. Media yang dihasilkan dapat digunakan 

secara mandiri oleh siswa atau masyarakat umum. 

Sebelum melakukan pembelajaran pada siklus I, media dibuat terlebih 

dahulu dan diuji kelayakannya oleh dosen ahli. Setelah dilaksanakan 

pembelajaran pada siklus I didapatkan respon bahwa media pembelajaran yang 

digunakan masih ada beberapa kekurangan, terutama pada kriteria tampilan  

(75,28 %) dan teknik (73,07 %) sehingga masih dalam kategori cukup atau belum 

memenuhi indikator yang telah ditentukan. Sedangkan untuk kriteria pendidikan 

sudah termasuk dalam kategori baik (77,49 %). Sehingga pada tahap refleksi 

siklus I dilakukan perbaikan media pembelajaran terutama pada kriteria tampilan 

dan teknik. 

Pada kriteria tampilan yang perlu diperbaiki adalah kategori pewarnaan, 

pemakaian kata, dan pemakaian hyper text. Sedangkan pada kriteria teknik yang 

perlu diperbaiki adalah kategori respon user, fasilitas program, dan penanganan 

masalah.  

Pada kategori pewarnaan, warna tulisan dan background dibuat saling 

kontras agar terlihat jelas dan mudah dibaca. Pemakaian kata yang digunakan 

dibuat menjadi sederhana agar mudah dimengerti oleh siswa. Sedangkan pada 

pemakaian hyper text dilakukan perbaikan dengan menambah beberapa link agar 

lebih memudahkan siswa mengoperasikan. Untuk kategori respon user ditambah 
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suatu balikan pada menu silmuasi kuis berupa komentar, sehingga anak akan 

mendapatkan komentar apakah jawaban yang dipilih benar atau tidak. 

Setelah media pembelajaran diperbaiki maka dilakukan pembelajaran 

siklus II dan didapatkan bahwa siswa sudah mencapai kekuntasan klasikal      

(9,31 %). Dari hasil angket, program media ini mencapai peningkatan khususnya 

pada kriteria tampilan (80,77 %) dan kriteria teknik (81,79  %). Sehingga media 

pembelajaran yang digunakan sudah berhasil dan termasuk kriteria baik karena 

sudah memenuhi indikator yang telah ditentukan. Selain kriteria tampilan dan 

teknik, program media ini juga tergolong baik (79,43 %) pada kriteria pendidikan, 

dimana media dapat berfungsi sebagai referensi belajar (82 %). Hal ini sesuai 

dengan tujuan utama dari penggunaan media pembelajaran yang berbasis 

komputer yaitu sumber yang dapat membantu siswa menambah informasi dan 

pengetahuan sesuai dengan kemajuan jaman (Arsyad 2005:32). Selain itu dengan 

menggunakan media pembelajaran, tugas guru menjadi lebih ringan. Peran guru 

berubah ke arah yang positif yaitu sebagai konsultan dan fasilitator (Arsyad 

2005:23). 

Berdasarkan hasil analisis setelah perbaikan media pembelajaran, 

diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif dapat 

meningkatkan pemahaman fisika pokok bahasan pembiasan cahaya, dan 

memberikan gambaran kepada kita bahwa penelitian pengembangan media 

pembelajaran yang interaktif dan menarik perlu terus dilakukan dan ditingkatkan. 

 



BAB V 

PENUTUP  

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan terhadap data-data hasil 

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif dapat 

meningkatkan pemahaman konsep pembiasan cahaya. Sehingga media 

pembelajaran interaktif berkontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman 

konsep pembiasan cahaya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan hasil tes 

pemahaman siswa. Pada siklus I nilai rata-rata adalah 63,07 dan ketuntasan 

klasikal 64,10 %. Setelah siklus II, nilai rata-rata adalah 74,10 dan ketuntasan 

klasikal  menjadi 92,31 %. Secara keseluruhan media pembelajaran yang 

dihasilkan layak digunakan sebagai media belajar interaktif dengan kualifikasi 

baik. 

 

5.2  Saran 

Adapun saran dari penelitian tindakan kelas di kelas X SMA Negeri 1 Mijen 

Demak adalah sebagai berikut. 

1. Penggunaan media pembelajaran interaktif hendaknya dipertimbanhkan 

untuk dijadikan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran. 

2. Hendaknya penggunaan media pembelajaran lebih ditingkatkan untuk 

mengoptimalkan pemahaman konsep siswa. 
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3. Pengembangan media pembelajaran interaktif sebagai sarana belajar sangat 

diperlukan, mengingat perkembangan teknologi yang berkembang dan 

tuntutan bahwa belajar dapat dimana saja dan kapan saja. 

4. Perlu perhatian lebih lanjut agar diketahui faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar menggunakan media pembelajaran interaktif. 
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