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ABSTRAK 
 

Annisa, Hana Nur. 2017. Tutorial Model Pembelajaran Student Teams 
Achievement Divisions Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. Skripsi, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan 

Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I  Drs. Slamet Seno Adi, M.Pd., M.T. ; Pembimbing II 

Dr. Muhammad Harlanu, M.Pd. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, bahwa 

diperlukan model pembelajaran modern untuk mengatasi masalah kurangnya 

aktivitas belajar siswa di dalam proses belajar mengajar. Sehingga dalam 

penelitian ini dirasa perlu menambah inovasi dalam pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Salah satunya penggunaan media 

pembelajaran sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk merancang dan membuat media pembelajaran menggunakan 

model Student Teams Achievement Divisions pada mata pelajaran TIK serta 

mengetahui kelayakan media pembelajaran dan mengetahui hasil belajar siswa 

setelah menerapkan media pembelajaran.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian pre 
experimental designs dengan bentuk penelitian one shot case study. Penelitian 

dilakukan dalam dua tahap yaitu pembuatan produk dan uji coba produk. Tahap 

pembuatan produk terdiri dari observasi, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain dan revisi desain. Tahap uji coba produk dilakukan dengan cara 

mengimplementasikan media pada kelompok eksperimen dan selanjutnya 

menganalisis hasil yang diperoleh. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan ahli media dan materi, 

media pembelajaran tersebut masuk ke dalam kriteria sangat layak. Multimedia 

interaktif ini diimplementasikan pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 

Semarang. Rata-rata hasil belajar siswa sebesar 76,3 dengan  nilai tertinggi 92,5 

dan nilai terendah 60 serta ketuntasan klasikal siswa sebesar 67,74%. Diharapkan 

guru menggunakan media pembelajaran yang dibuat dan dapat diterapkan pada 

mata pelajaran lain. 

Kata Kunci: multimedia interaktif, one shot case study, teknologi informasi dan 

komunikasi, pre experimental design, student teams achievement divisions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

 Model pembelajaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. 

Menurut Komarudin (2010), model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan aktivitas 

pembelajaran. Model pembelajaran lebih mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk didalamnya terdapat tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan 

kelas.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan  peneliti  di SMP N 3 Semarang pada 

tanggal 30-31 Maret 2016 tentang model pembelajaran yang digunakan pada  

mata pelajaran  TIK, menurut guru pengampu yaitu Ibu Asma Nuri, mata 

pelajaran TIK merupakan salah satu  pelajaran  yang  cukup  sulit  bagi  siswa.  

Hal  ini  ditinjau  dari  banyaknya siswa  yang  remidi  saat  adanya  evaluasi  

pelajaran  TIK. Pada saat pembelajaran siswa cenderung kurang aktif dan 

komunikatif dalam pembelajaran. Ketertarikan siswa di dalam pembelajaran juga 

merupakan salah satu kendala yang ada di dalam pembelajaran ini.  
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Model-model pembelajaran yang sudah banyak diterapkan dalam kegiatan 

belajar mengajar diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berorientasi pada 
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kegiatan kelompok dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran 

kooperatif menuntut peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif di dalam setiap 

kegiatan pembelajaran. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang aktif, tentu 

saja diperlukan ide-ide kreatif dan inovatif guru dalam memilih metode dan 

merancang strategi pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan 

aktif diharapkan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya 

Memberdayakan kemampuan akademik berbeda dapat dilakukan melalui 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat memberikan  keuntungan 

baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama 

menyelesaikan tugas-tugas akademik. Siswa kelompok atas dapat menjadi tutor 

bagi siswa kelompok bawah, jadi dalam hal ini mendapat bantuan khusus dari 

teman sebaya, sehingga hasil belajar akan meningkat bagi semua siswa dalam 

kelas.pembelajaran kooperatif (cooperative learning).  Siswa secara rutin bekerja 

dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks (Ibrahim 2000: 1). 

Jadi, hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama 

dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Dengan mengerjakan 

secara bersama-sama, siswa dapat berbagi pengetahuan dan siswa yang dulunya 

belum tahu akan menjadi tahu ketika pembelajaran kooperatif ini diterapkan. 

Pembelajaran kooperatif menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar. Ada banyak 

jenis dari pembelajaran kooperatif salah satunya adalah STAD (Student Teams 

Achivement Divisions). 
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Model pembelajaran cooperative learning tipe STAD merupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan model yang paling 

baik bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif (Salvin,2005: 

4). Model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions dicirikan oleh 

suatu struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif. Siswa bekerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama dan mengkoordinasikan usahanya dalam 

menyelesaikan tugas. Selain itu, model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions dapat membantu siswa memahami materi yang sulit dan menumbuhkan 

kemampuan bekerjasama, berfikir kritis, dan mengembangkan sikap sosial siswa. 

Model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions diharapkan 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Model 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions membuat siswa tersebut 

harus aktif dalam diskusi pada kelompoknya dengan persoalan yang ada. 

Diantaranya guru memerintahkan siswa dengan diskusi kelompok, mengerjakan 

soal, memaparkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, siswa 

dituntut untuk lebih aktif, kreatif dan inovatif. 

 Seiring dengan perkembangan teknologi, salah satu bidang yang 

mendapatkan dampak cukup berarti dalam perkembangan teknologi adalah bidang 

pendidikan, dimana pada dasarnya pendidikan merupakan proses komunikasi dan 

informasi antara guru kepada siswa yang berisi informasi-informasi pendidikan, 

yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai 

sarana penyajian ide, gagasan dan materi pendidikan serta siswa itu sendiri. Salah 
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satu contoh penerapan teknologi dalam dunia pendidikan adalah dengan adanya 

media yang dapat memfasilitasi kinerja guru maupun siswa dalam pembelajaran. 

Salah  satu  fungsi  utama  media  pembelajaran  adalah  sebagai  alat  bantu  

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang di 

tata  dan  di  ciptakan  oleh  guru  (Azhar  Arsyad,  2011).  Maka  dari  itu,  

pemilihan  media  dalam  proses  belajar  mengajar  memiliki  banyak  jenisnya  

tinggal menyesuaikan  antara  tujuan  pembelajaran  dengan  karakteristik  media  

tersebut. Beragam  jenis  media  yang  ada  tersebut  mengalami  perkembangan  

yang  pesat terutama  dari  segi  penyajian  yang  semakin  hari  semakin  inovatif. 

Menurut Sudjana dan Rivai bahwa media pengajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Subherata Wiguna , Ni 

Desak Made Sri Adnyawati, dan Desi Seri Wahyuni dengan judul penelitian 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) Berbantuan LKS Untuk Meningkatkan Motivasi dan 

Hasil Belajar Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) Siswa Di SMA Negeri 1 

Kubutambahan”, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan motivasi dan 

hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

berbantuan LKS.  Sedangkan pada penelitian lain yang di lakukan oleh Nopan 

Rahma Etikhodiyah (2014) berjudul “Media Pembelajaran Merakit Komputer 

Berbasis Adobe Flash CS3 di SMA N 1 Pakem”, diperoleh kesimpulan bahwa 
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media pembelajaran memiliki kualitas yang baik sebagai penunjang pembelajaran 

dan layak digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. 

Dari paparan latar belakang tersebut kiranya perlu adanya penelitian 

mengenai media pembelajaran model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions sebagai sarana pendukung dalam proses pembelajaran yang tujuannya 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di SMP Negeri 3 Semarang, yang 

diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Maka penulis tertarik 

untuk membuat media pembelajaran model Student Teams Achivement Divisions 

dengan menggunakan software pendukung Adobe Flash Proffesional CS6 sebagai 

media interaktif dan mengambil judul  “Tutorial Model Pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisions Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran TIK. 

2. Banyaknya metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

3.   Perlunya model pembelajaran modern diterapkan dalam pembelajaran. 

4.   Pemanfaatan media pembelajaran merupakan salah satu cara untuk 

mempermudah proses penerapan model pembelajaran. 

5. Pemanfaatan media pembelajaran merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

6.  Perlunya dirancang media pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

guru dalam menerapkan model pembelajaran tipe STAD. 
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1.3 Pembatasan Masalah 
 
Pembatasan masalah  yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini,  

adalah sebagai berikut:  

1.  Media dengan model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions hanya  terbatas  pada  kompetensi  dasar  mata  pelajaran  

TIK kelas  VIII  semester  ganjil  dengan  mengacu  pada  Kurikulum  

Tingkat Standar Pendidikan (KTSP). 

2.   Pengamatan  dilakukan  pada  media  pembelajaran  berdasarkan  

model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions dengan  

dilakukan  kajian  para  ahli. 

3.   Pengujian media hanya meliputi kelayakan media untuk menerapkan 

pembelajaran. 

4.  Mata pelajaran TIK yang dimaksud dibatasi hanya pada kompetensi 

dasar 1.4 yaitu pembuatan dokumen pengolah kata sederhana. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat di kemukakan 

yaitu:  

1. Bagaimana cara merancang dan membuat media pembelajaran 

menggunakan model Student Teams Achievement Divisions pada mata 

pelajaran TIK menggunakan  Adobe Flash Professional CS6 ? 
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2. Apakah media pembelajaran model Student Teams Achievement 

Divisions layak digunakan sebagai media pada mata pelajaran TIK 

kelas VIII di SMPN 3 Semarang? 

3. Bagaimana impelementasi media pembelajaran menggunakan model 

Student Teams Achievement Divisions pada mata pelajaran TIK kelas 

VIII di SMPN 3 Semarang? 

1.5  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :  

1. Untuk merancang dan membuat media pembelajaran menggunakan 

model Student Teams Achievement Divisions pada mata pelajaran TIK 

kelas VIII. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dibuat dengan 

menggunakan metode  Student Teams Achievement Divisions pada 

mata pelajaran TIK kelas VIII di SMPN 3 Semarang 

3. Untuk mengetahui impelementasi media pembelajaran menggunakan 

model Student Teams Achievement Divisions pada mata pelajaran TIK 

kelas VIII di SMPN 3 Semarang 

1.6 Manfaat Penelitian 
 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan untuk menerapkan model 

pembelajaran, sehingga memberi inovasi yang dapat meningkatkan 
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kemampuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, 

sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 

2. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan bagi sekolah sehingga dapat meningkatkan 

prestasi hasil belajar siswa dan kualitas sekolah. 

3. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman yang baru melalui model pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions serta membantu meningkatkan 

kemampuan pada mata pelajaran TIK. 

4. Bagi penulis 

Mengetahui dan memahami pembuatan media penunjang 

pembelajaran berbasis flash yang interaktif. 

 

1.7 Penegasan Istilah 

 

1.7.1 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin  medius  yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’,  atau  ‘pengantar’.  Dalam  bahasa  arab,  media  adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Berdasarkan  UU  SPN  No.  20  tahun  2003  menyatakan pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar  pada  suatu  

lingkungan  belajar. Dalam proses belajar mengajar di kelas, media berarti sebagai 

sarana yang menyalurkan pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Media 

pembelajaran menurut Latuheru (1988:14) adalah bahan, alat, atau teknik, yang 
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digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses 

komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna 

dan berdaya guna. 

 
1.7.2 Student Teams Achievement Divisions 

Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Model Pembelajaran ini  

merupakan pendekatan Cooperative Learning yang menekankan pada aktivitas 

dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. 

 
1.7.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknol ogi Informasi dan Komunikasi adalah salah satu mata pelajaran 

wajib yang ada pada pembelajaran kelas VIII SMP yang menggunakan KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Definisi Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin  medius  yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’,  atau  ‘pengantar’.  Dalam  bahasa  arab,  media  adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan  

Ely  (1971)  di  dalam  Arsyad  (2014:  3)  mengatakan  bahwa  media  apabila 

dipahami  secara  garis  besar  adalah  manusia,  materi,  atau  kejadian  yang 

membangun  kondisi  yang  membuat  siswa  mampu  memperoleh  pengetahuan, 

keterampilan,  atau  sikap.  Dari  pengertian  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah juga termasuk media. Menurut AECT 

(Association of Educational Communication and Technology,  1977) memberi 

batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan  pesan  dan  informasi.  Istilah  “media”  bahkan  sering  dikaitkan 

atau dipergantikan dengan kata “teknologi”  yang berasal dari kata latin  tekne 

(bahasa Inggris “art”) dan logos (Bahasa Indonesia “ilmu”) (Arsyad 2014: 4). 

Proses belajar mengajar dengan media pembelajaran merupakan dua hal 

yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Menurut 

10 
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Hamalik  (1986)  dalam  Arsyad  (2014:  19)  bahwa  pemakaian  media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan  

minat  yang  baru,  membangkitkan  motivasi  dan  rangsangan  kegiatan belajar,  

dan  bahkan  membawa  pengaruh-pengaruh  psikologis  terhadap  siswa. Dengan  

media  maka  suatu  pesan  dan  informasi  dalam  pembelajaran  bisa teralurkan  

dengan  baik  kepada  peserta  didik  disamping  itu  juga  bisa meningkatkan 

motivasi dan pengaruh psikologis yang baik bagi peserta didik. 

 

2.1.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran mempunyai manfaat  yang  banyak sekali, antara lain 

dapat memberikan penjelasan  yang  lebih konkrit karena  materi  dapat  disajikan 

dengan logis dan jelas, baik media pembelajaran  berupa  gambar,  foto, miniatur, 

film, video, CD interaktif, komputer dan lain sebagainya. Selain itu dengan media 

pembelajaran dapat meningkatkan  motivasi siswa  dalam  mengikuti kegiatan 

pembelajaran, dalam hal ini sesuai dengan pendapa tyang dikemukan oleh Azhar 

Arsyad(2009: 25) “media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi  sehingga  dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar”. Sudjana & Rivai (1992: 2) mengemukakan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa, yaitu:  

1.  Pembelajaran akan lebih menarik  perhatian  siswa  sehingga  dapat  

menumbuhkan motivasi belajar.  

2.   Bahan  pembelajaran  akan  lebih  jelas  maknanya  sehingga  dapat  lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran.  
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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  kalau  guru  mengajar pada  

setiap  jam pelajaran. 

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

mendengarkan  uraian  guru  tetapi  juga  aktivitas  lain  seperti mengamati, 

melakukan, mendemostrasikan, memerankan, dan lain-lain.  

 

Sementara  Encyclopedia  of  Educational  Recsearch  dalam  Hamalik (1994:  

15) merincikan manfaat media pendidikan  sebagai berikut: 

1.   Meletakkan dasar-dasar yang  konkret  untuk  berpikir,  oleh  karena  itu 

mengurangi verbalisme.  

2.   Memperbesar perhatian siswa. 

3.   Meletakkan dasar-dasar  yang  penting  untuk  perkembangan  belajar,  oleh 

karena itu membuat pelajaran  lebih mantap.  

4.   Memberikan pengalaman  nyata  yang  dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa.  

5.   Menumbuhkan pemikiran  yang  teratur  dan  kontinyu,  terutama  melalui 

gambar hidup.  

6.   Membantu  tumbuhnya  pengertian  yang  dapat  membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa.  

7.   Memberikan pengalaman  yang  tidak  mudah diperoleh  dengan  cara  lain, 

dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 
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Selain itu Levie  &  Lentz  (1982)  dalam  Arsyad  (2014:  20)  mengemukakan  

empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu : 

a.  Fungsi Atensi,  merupakan inti dari fungsi media visual yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang 

berkaitan  dengan  makna  visual  yang  ditampilkan  atau  menyertai  teks 

materi pelajaran.   

b. Fungsi  Afektif,  yaitu  media  visual  dapat  terlihat  dari  tingkat  

kenikmatansiswa ketika belajar (atau membaca) teks bergambar. Gambar atau 

lambang visual bisa menggugah emosi dan sikap siswa. 

c.  Fungsi Kognitif,  yaitu media visual baik berupa gambar maupun lambang 

dapat  memperlancar  pencapaian  tujuan  untuk  memahami  dan  mengingat 

informasi  atau  pesan  yang  terkandung  dalam  gambar,  hal  ini  berdasarkan 

dari temuan-temuan penelitian terkait yang dilakukan. 

d. Fungsi  Kompensatori,  yaitu  media  pembelajaran  terlihat  dari  hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memaham teks  

membantu  siswa  yang  lemah  dalam  membaca  untuk mengorganisasikan 

informasi dan teks dan mengingatnya kembali. 

Dari  uraian  dan pendapat beberapa  ahli di  atas,  dapatlah  disimpulkan 

bahwa  media pembelajaran dapat memperjelas penyajian  pesan  dan  informasi 

sehingga  dapat  memperlancar  dan meningkatkan proses  dan hasil  belajar. 

Selain  itu,  media pembelaran juga  dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian  anak  sehingga  dapat menimbulkan  motivasi belajar  dan 
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memungkinkan siswa  uintuk  belajar  sendiri-sendiri  sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya. 

 

2.1.3 Kedudukan Media Dalam Pembelajaran 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran merupakan suatu system, 

karena di dalamnya mengandung komponen-komponen yang saling berkaitan dan 

saling  mempengaruhi  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 

Komponen-komponen  tersebut  meliputi  tujuan,  materi,  metode,  media  dan 

evaluasi.  Masing-masing  komponen  saling  berkaitan  erat  yang  merupakan  

satu kesatuan yang dapat di gambarkan sebagai berikut : 

 

 

    Gambar 2.1 Kedudukan Media Dalam Pembelajaran  

Berdasarkan Gambar di atas dapat di jelaskan bahwa proses perencanaan 

pembelajaran  selalu  di  awali  dengan  perumusan  tujuan  intruksional  khusus 

sebagai pengembangan dari tujuan intruksional umum. Usaha  untuk  menunjang  

pencapaian  tujuan  pembelajaran  di  bantu  oleh penggunaan  alat  bantu  
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pembelajaran  yang  tepat  dan  sesuai  karakteristik komponen  penggunanya.  

Setelah  itu  guru  menentukan  alat  dan  melaksanakan evaluasi.  Hasil  dari  

evaluasi  dapat  menjadi  bahan  masukan  atau  umpan  balik kegiatan yang telah 

dilaksanakan, dan apabila ternyata hasil belajar siswa rendah, maka  perlu  

mengidentifikasi  bagian-bagian  apa  yang  mengakibatkanya.  Khusus dalam 

penggunaan media, apakah media yang di gunakan sudah di pandang tepat atau  

bahkan  perlu  ditinjau  ulang  sehingga  tujuan  pembelajaran  benar-benar 

tercapai. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  betapa 

pentingnya keberadaan atau kedudukan media pembelajaran. 

2.1.4  Kualitas Multimedia Interaktif 

Validasi produk dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk yang baru 

dirancang, yaitu ahli media dan ahli materi. Setiap pakar diminta untuk menilai 

desain yang telah dibuat, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan 

kekurangannya. Pada proses validasi digunakan angket untuk mengumpulkan 

data. Untuk mengetahui komponen-komponen kriteria kualitas multimedia yang 

dari aspek media dan materi peneliti menggunakan kriteria kualitas multimedia 

dari Sunaryo Soenarto (2005), sebagai berikut: 

a. Aspek tampilan media  

- Proporsional layout (tata letak teks dan gambar)  

- Kesesuaian pilihan background  

- Kesesuaian proporsi warna  

- Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
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- Kesesuaian pemilihan ukuran huruf  

- Keterbacaan teks 

- Kejelasan musik atau suara 

- Kesesuaian animasi dengan materi  

- Kemenarikan bentuk button atau navigator  

- Konsistensi tampilan button  

b.   Aspek pemrograman  

- Kemudahan pemakaian program  

- Kemudahan memilih menu program 

- Kejelasan petunjuk penggunaan 

- Kebebasan memilih materi untuk dipelajari  

- Kemudahan berinteraksi dengan program 

- Kemudahan keluar dari program 

- Kemudahan memahami struktur navigasi 

- Kecepatan fungsi tombol (kinerja navigasi)  

- Ketepatan reaksi button (tombol navigator)  

- Kemudahan pengaturan menjalankan animasi  

c.   Aspek pembelajaran  

- Kesesuaian kompetensi dasar dengan standar kompetensi  

- Kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator  

- Kesesuaian kompetensi dasar dengan materi program  

- Kejelasan judul program  

- Kejelasan sasaran pengguna  
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- Kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan)  

- Ketepatan penerapan strategi belajar (belajar mandiri)  

- Variasi penyampaian jenis informasi/data  

- Kemenarikan materi dalam memotivasi pengguna  

- Tingkat kesulitan soal latihan/evaluasi  

d. Aspek isi  

- Keterpaduan materi  

- Kedalaman materi  

- Kejelasan isi materi  

- Struktur organisasi/urutan materi  

- Kejelasan contoh yang disertakan  

- Kecukupan contoh yang disertakan  

- Kejelasan bahasa yang digunakan  

- Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna  

- Kejelasan informasi pada ilustrasi gambar  

 

2.1.5 Proses Belajar Mengajar 

 Belajar  pada  hakikatnya  adalah  proses  interaksi  terhadap  semua  situasi 

yang ada di sekitar individu (Rusman 2014:  1). Belajar dapat diartikan sebagai 

proses  perubahan  tingkah  laku  berkat  adanya  pengalaman  (Abdulhak  dan 

Darmawan  2013:  57).  “A learning theory is a systematic integrated outlook in 

regard to the nature of the process whereby people relate to their environment in 

such a way as enhance their ability to use both themselves and their environments 

more effectively” (Bigge 1982:  3),  yang artinya bahwa suatu teori belajar adalah 
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suatu pandangan yang terpadu lagi sistematik dalam hubungannya  dengan  

hakikat  dari  proses  dimana  orang-orang  berhubungan dengan lingkungan 

mereka dalam suatu cara untuk meningkatkan kemampuan mereka  menggunakan  

diri  mereka  sendiri  dan  lingkunganya  secara  lebih efektif.  Dari  pengertian  

tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  belajar  merupakan perubahan tingkah laku 

yang didasari dari proses interaksi yang dilakukan oleh individu  terhadap  

lingkungannya  sehingga  bisa  meningkatkan  kemampuan menggunakan diri dan 

lingkungan secara efektif.  Proses belajar erat kaitannya dengan proses 

pembelajaran. 

 Pembelajaran menurut  Majid  (2013:  4)  bermakna  sebagai  upaya  untuk  

membelajarkan seseorang  atau  kelompok  orang  melalui  berbagai  upaya  

(effort)  dan  berbagai strategi,  metode,  dan  pendekatan  ke  arah  pencapaian  

tujuan  yang  telah direncanakan.  Berdasarkan  UU  SPN  No.  20  tahun  2003  

menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar  pada  suatu  lingkungan  belajar.  Menurut  Rusman  (2014:  

1) pembelajaran  merupakan  suatu  sistem,  yang  terdiri  atas  berbagai  

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi: tujuan,  materi,  metode,  dan  evaluasi.  Keempat  komponen  tersebut  

harus diperhatikan  oleh  guru  dalam  memilih  dan  menentukan  model  

pembelajaran apa  yang  akan  digunakan  dalam  kegiatan  pembelajaran.  Jadi  

pembelajaran merupakan  upaya  membelajarkan  seseorang  atau  kelompok  

dengan perantara pendidik yang mengandung tujuan, materi, metode, dan 

evaluasi. 
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2.1.6 Definisi Model Pembelajaran 

Agar pembelajaran dapat diserap dan dipahami oleh siswa dengan baik, 

selain diperlukan strategi pembelajaran, guru juga perlu dalam memilih metode 

dan model yang dipandang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa. Model 

pembelajaran dimaksudkan adanya interaksi yang terjadi antara guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan belajar mengajar di 

dalam kelas. Menurut Seokamto, dkk (Trianto, 2012: 22) menyatakan bahwa 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

Pendapat lain tentang pengertian model pembelajaran dikemukakan oleh 

Joyce dan Weil (Azhmi, 2011: 13) “model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing di kelas atau yang lain.” 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu prosedur atau pola pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai 

pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang menyangkut 

strategi, pendekatan, motode dan teknik pembelajaran. Beberapa model 

pembelajaran menurut Suprijono (Ilmi, 2011) antara lain adalah model 

pembelajaran langsung (direct instruction), model pembelajaran kooperatif 
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(cooperative learning) dan model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

instruction).  

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama dalam kelompok ada pada bentuk pembelajaran 

kooperatif. “Dalam belajar kooperatif, siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok 

yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi yang 

diberikan guru” Slavin (Trianto, 2012: 56). 

Di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang  siswa secara heterogen baik dari prestasi, 

jenis kelamin, suku atau ras, dan satu sama lain saling membantu. Artzt dan 

Newman (Trianto, 2012: 56) menyatakan bahwa dalam belajar kooperatif siswa 

belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok 

untuk  mencapai tujuan bersama dan setiap anggota kelompok mempunyai 

tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya. 

Menurut Chotimah (Ilmi, 2011:15) menjabarkan bahwa “pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta didik dalam tugas-tugas 

terstruktur”. Sedangkan menurut Isjoni (Rusminah, 2011: 10) menyatakan bahwa 

Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak 

digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada 

digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada 

siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan 
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guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, 

siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bekerja sama dengan peserta didik lainnya dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru untuk mencapai tujuan bersama. 

Menurut Nur (Daryanto dan Muljo Raharjo, 2012: 242), prinsip dasar dalam 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut 

a.      Setiap anggota kelompok siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan dalam kelompoknya. 

b.     Setiap anggota kelompok siswa harus mengetahui bahwa semua anggota 

kelompoknya mempuanyai tujuan yang sama. 

c.      Setiap anggota kelompok siswa harus membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama diantara anggota kelompoknya. 

d.      Setiap anggota kelompok siswa akan dikenai evaluasi. 

e.      Setiap anggota kelompok siswa berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses 

belajarnya. 

f.      Setiap anggota kelompok siswa akan diminta mempertanggung jawabkan 

secara individual materi yang ditangani dalam kelompok. 
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2.1.8 Definisi Model Pembelajaran Tipe STAD  

  Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim 

belajar beranggotakan empat orang yang merupakan campuran menurut tingkat 

kinerjanya, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa 

bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai 

pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan 

catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. 

 Model Pembelajaran Koperatif tipe STAD merupakan pendekatan 

Cooperative Learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara 

siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan 

STAD mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu 

mengunakan presentasi Verbal atau teks. 

 

2.1.9 Komponen Utama Model Pembelajaran Tipe STAD 

a. Penyajian Kelas  

Penyajian kelas merupakan penyajian materi yang dilakukan guru secara 

klasikal dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Penyajian 

difokuskan pada konsep-konsep dari materi yang dibahas. Setelah penyajian 

materi, siswa bekerja pada kelompok untuk menuntaskan materi pelajaran 

melalui tutorial, kuis atau diskusi. 
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b.    Menetapkan siswa dalam kelompok  

Kelompok menjadi hal yang sangat penting dalam STAD karena didalam 

kelompok harus tercipta suatu kerja kooperatif antar siswa untuk mencapai 

kemampuan akademik yang diharapkan. Fungsi dibentuknya kelompok 

adalah untuk saling meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok dapat 

bekerja sama dalam belajar. Lebih khusus lagi untuk mempersiapkan semua 

anggota kelompok dalam menghadapi tes individu. Kelompok yang dibentuk 

sebaiknya terdiri dari satu siswa dari kelompok atas, satu siswa dari 

kelompok bawah dan dua siswa dari kelompok sedang. Guru perlu 

mempertimbangkan agar jangan sampai terjadi pertentangan antar anggota 

dalam satu kelompok, walaupun ini tidak berarti siswa dapat menentukan 

sendiri teman sekelompoknya.  

c.  Tes dan Kuis  

Siswa diberi tes individual setelah melaksanakan satu atau dua kali penyajian 

kelas dan bekerja serta berlatih dalam kelompok. Siswa harus menyadari 

bahwa usaha dan keberhasilan mereka nantinya akan memberikan 

sumbangan yang sangat berharga bagi kesuksesan kelompok.  

d.  Skor peningkatan individual  

Skor peningkatan individual berguna untuk memotivasi agar bekerja keras 

memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil sebelumnya. 

Skor peningkatan individual dihitung berdasarkan skor dasar dan skor tes. 

Skor dasar dapat diambil dari skor tes yang paling akhir dimiliki siswa, nilai 
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pretes yang dilakukan oleh guru sebelumnya melaksanakan pembelajaran 

kooperatif metode STAD.  

e.  Pengakuan kelompok  

Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan penghargaan atas usaha 

yang telah dilakukan kelompok selama belajar. Kelompok dapat diberi 

sertifikat atau bentuk penghargaan lainnya jika dapat mencapai kriteria yang 

telah ditetapkan bersama. Pemberian penghargaan ini tergantung dari 

kreativitas guru. 

 
2.1.10  Tahap Pelaksanaan Model Pembelajaran Tipe STAD 

a. Persiapan STAD  

(1) Materi  

Materi pembelajaran kooperatif metode STAD dirancang sedemikian rupa 

untuk pembelajaran secara kelompok. Sebelum menyajikan materi 

pembelajaran, dibuat lembar kegiatan (lembar diskusi) yang akan dipelajari 

kelompok kooperatif dan lembar jawaban dari lembar kegiatan tersebut.  

(2) Menetapkan siswa dalam kelompok  

Kelompok siswa merupakan bentuk kelompok yang heterogen. Setiap 

kelompok beranggotakan 4 sampai 5 siswa yang terdiri dari siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Bila memungkinkan harus 

diperhitungkan juga latar belakang, ras dan sukunya. Guru tidak boleh 

membiarkan siswa memilih kelompoknya sendiri karena akan cenderung 

memilih teman yang disenangi saja. Sebagai pedoman dalam menentukan 

kelompok dapat diikuti petunjuk berikut (Maidiyah, 1998:7-8):  
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a. Merangking siswa  

berdasarkan hasil belajar akademiknya di dalam kelas. Gunakan informasi 

apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan rangking tersebut. Salah 

satu informasi yang baik adalah skor tes.  

b. Menentukan jumlah kelompok  

Setiap kelompok sebaiknya beranggotakan 4 sampai 5 siswa. Untuk 

menentukan berapa banyak kelompok yang dibentuk, bagilah banyaknya 

siswa dengan empat. Jika hasil baginya tidak bulat, misalnya ada 42 siswa, 

berarti ada delapan kelompok yang beranggotakan empat siswa dan dua 

kelompok yang beranggotakan lima siswa. Dengan demikian ada sepuluh 

kelompok yang akan dibentuk.  

c. Membagi siswa dalam kelompok  

Dalam melakukan hal ini, seimbangkanlah kelompok- kelompok yang 

dibentuk yang terdiri dari siswa dengan tingkat hasil belajar rendah, 

sedang hingga hasil belajarnya tinggi sesuai dengan rangking. Dengan 

demikian tingkat hasil belajar rata-rata semua kelompok dalam kelas 

kurang lebih sama.  

d.  Mengisi lembar rangkuman kelompok  

isikan nama-nama siswa dalam setiap kelompok pada lembar rangkuman 

kelompok (format perhitungan hasil kelompok untuk pembelajaran 

kooperatif metode STAD).  

(3)  Menentukan Skor Awal  



26 

 

 

 

Skor awal siswa dapat diambil melalui Pre Test yang dilakukan guru 

sebelum pembelajaran kooperatif metode STAD dimulai atau dari skor tes 

paling akhir yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, skor awal dapat diambil 

dari nilai rapor siswa pada semester sebelumnya. 

 

  

(4)  Kerja sama kelompok  

Sebelum memulai pembelajaran kooperatif, sebaiknya diawali dengan 

latihan-latihan kerja sama kelompok. Hal ini merupakan kesempatan bagi 

setiap kelompok untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan saling 

mengenal antar anggota kelompok.  

(5)  Jadwal Aktivitas  

STAD terdiri atas lima kegiatan pengajaran yang teratur, yaitu penyampaian 

materi pelajaran oleh guru, kerja kelompok, tes penghargaan kelompok dan 

laporan berkala kelas.  

b. Mengajar  

Setiap pembelajaran dalam STAD dimulai dengan presentasi kelas, yang 

meliputi pendahuluan, pengembangan, petunjuk praktis, aktivitas kelompok, 

dan kuis.  

Dalam presentasi kelas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:  

(1) Pendahuluan  

a. Guru menjelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari dan mengapa hal 

itu penting untuk memunculkan rasa ingin tahu siswa. Hal ini dapat 
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dilakukan dengan cara memberi teka-teki, memunculkan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan materi dalam kehidupan sehari-hari, dan 

sebagainya.  

b. Guru dapat menyuruh siswa bekerja dalam kelompok untuk menentukan 

konsep atau untuk menimbulkan rasa senang pada pembelajaran.  

(2) Pengembangan  

a.  Guru menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran.   

b. Guru menekankan bahwa yang diinginkan adalah agar siswa mempelajari 

dan memahami makna, bukan hafalan.  

c. Guru memeriksa pemahaman siswa sesering mungkin dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan.  

d. Guru menjelaskan mengapa jawabannya benar atau salah.  

e.  Guru melanjutkan materi jika siswanya memahami pokok masalahnya.  

(3) Praktek terkendali  

a. Guru menyuruh siswa mengajarkan soal-soal atau jawaban pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh guru.  

b. Guru memanggil siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan atau 

menyelesaikan soal yang diajukan. Hal ini akan menyebabkan siswa 

mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan atau soal-soal yang 

diajukan.  

c. Guru tidak perlu memberikan soal yang penyelesaiannya lama dalam 

kegiatan ini. Sebaliknya siswa mengerjakan satu atau dua soal, dan 

kemudian guru memberikan umpan balik.  
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c.  Kegiatan Kelompok  

(1) Pada hari pertama kegiatan kelompok STAD, guru sebaiknya 

menjelaskan apa yang dimaksud bekerja dalam kelompok, yaitu:  

        a.  Siswa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa teman 

dalam kelompoknya telah mempelajari materi dalam lembar 

kegiatan yang diberikan oleh guru.  

b. Tidak seorang pun siswa selesai belajar sebelum semua anggota 

kelompok menguasai pelajaran.  

c. Mintalah bantuan kepada teman satu kelompok apabila seorang 

anggota kelompok mengalami kesulitan dalam memahami materi 

sebelum meminta bantuan kepada guru.  

d.  Dalam satu kelompok harus saling berbicara sopan.  

(2)    Guru dapat mendorong siswa dengan menambahkan peraturan- 

peraturan lain sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya kegiatan yang 

dilakukan guru adalah:  

a.  Guru meminta siswa berkelompok dengan teman sekelompoknya.  

b. Guru memberikan lembar kegiatan (lembar diskusi) beserta lembar 

jawabannya.  

c. Guru menyarankan siswa agar bekerja secara berpasangan atau 

dengan seluruh anggota kelompok tergantung pada tujuan yang 

dipelajarinya. Jika mereka mengerjakan soal-soal maka setiap siswa 

harus mengerjakan sendiri dan selanjutnya mencocokkan 
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jawabannya dengan teman sekelompoknya. Jika ada seorang teman 

yang belum memahami, teman sekelompoknya bertanggung jawab 

untuk menjelaskan.  

d. Tekankanlah bahwa lembar kegiatan (lembar diskusi) untuk diisi dan 

dipelajari. Dengan demikian setiap siswa mempunyai lembar 

jawaban untuk diperiksa oleh teman sekelompoknya. 

(3) Guru melakukan pengawasan kepada setiap kelompok selama siswa 

bekerja dalam kelompok. Sesekali guru mendekati kelompok untuk 

mendengarkan bagaimana anggota kelompok berdiskusi.  

d.  Kuis atau Tes  

Setelah siswa bekerja dalam kelompok selama kurang lebih dua kali 

penyajian, guru memberikan kuis atau tes individual. Setiap siswa menerima 

satu lembar kuis. Waktu yang disediakan guru untuk kuis adalah setengah 

sampai satu jam pelajaran. Hasil dari kuis itu kemudian diberi skor dan akan 

disumbangkan sebagai skor kelompok. Skor yang disumbangkan untuk 

kelompok adalah bentuk skor pengembangan. Untuk siswa yang nilainya 

meningkat daripada hasil tes lalu akan mendapatkan skor pengembangan. 

Yang nantinya akan disumbangkan untuk nilai kelompok. 

e.  Penghargaan Kelompok  

      (1) Menghitung skor individu dan kelompok  

Setelah diadakan kuis, guru menghitung skor perkembangan individu dan 

skor kelompok berdasarkan rentang skor yang diperoleh setiap individu. 

Skor perkembangan ditentukan berdasarkan skor awal siswa.  
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(2) Menghargai hasil belajar kelompok  

Setelah guru menghitung skor perkembangan individu dan skor kelompok, 

guru mengumumkan kelompok yang memperoleh poin peningkatan 

tertinggi. Setelah itu guru memberi penghargaan kepada kelompok 

tersebut yang berupa sertifikat atau berupa pujian. Untuk pemberian 

penghargaan ini tergantung dari kreativitas guru.  

f.   Mengembalikan kumpulan kuis yang pertama 

Guru mengembalikan kumpulan kuis pertama kepada siswa 

Tabel 2.1 

Fase-Fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut 

dan memotovasi siswa. 

Fase 2 

Menyajikan atau menyampaikan 

informasi 

 

Menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan mendemonstrasikan atau lewat bahan 

bacaan. 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar 

 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya untuk membentuk kelompok belajar 

dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien. 

Fase 4 

Membimbing kelompok bekerja 

 

Membimbing kelompok-kelompok belajar 
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dan belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 5 

Evaluasi 

 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah diajarkan atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya   

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

 

Mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya mapun hasil belajar individu atau 

kelompok 

Sumber: Ibrahim (Trianto, 2012: 71) 

2.1.11 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Tipe STAD 

Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan, begitu 

juga dengancooperative learning. Menurut Slavin dalam Hartati (1997:21) 

cooperative learning mempunyai kelebihan sebagai berikut:  

a. Dapat mengembangkan prestasi siswa, baik hasil tes yang dibuat guru maupun 

tes baku.  

b. Rasa percaya diri siswa meningkat, siswa merasa lebih terkontrol untuk 

keberhasilan akademisnya.  

c. Strategi kooperatif memberikan perkembangkan yang berkesan pada hubungan 

interpersonal di antara anggota kelompok yang berbeda etnis.  

Keuntungan jangka panjang yang dapat dipetik dari pembelajaran kooperatif 

menurut Nurhadi (2004:115-116) adalah sebagai berikut :  

a. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial.  
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b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan.  

c. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian.  

d. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen.  

e.  Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan egois.  

f.  Membangun persahabatan yang dapat berkelanjutan hingga masa dewasa.  

g. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan 

saling membutuhkan dapat diajarkan dapat dipraktekkan.  

h.  Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia.  

i. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai 

perspektif.  

j. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih 

baik.  

k. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, 

jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama, dan orientasi tugas.  

Sedangkan keuntungan model pembelajaran kooperatif metode STAD untuk 

jangka pendek menurut Soewarso (1998:22) sebagai berikut :  

a. Model pembelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi 

pelajaran yang sedang dibahas.  

b. Adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa 

mendapat nilai rendah, karena dalam tes lisan siswa dibantu oleh anggota 

kelompoknya.  
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c. Pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar 

mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat 

untuk kepentingan bersama-sama.  

d.  Pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi 

menambah harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan teman 

sebaya.  

e.  Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan bagi 

siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi.  

f.    Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu pengetahuan.  

g.  Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk memonitor 

siswa dalam belajar bekerja sama 

Menurut Slavin dalam Hartati (1997 : 21) cooperative learning mempunyai 

kekurangan sebagai berikut:  

a. Apabila guru terlena tidak mengingatkan siswa agar selalu menggunakan 

keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok maka dinamika 

kelompok akan tampak macet.  

b. Apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan, yaitu kurang dari empat, 

misalnya tiga, maka seorang anggota akan cenderung menarik diri dan kurang 

aktif saat berdiskusi dan apabila kelompok lebih dari lima maka 

kemungkinan ada yang tidak mendapatkan tugas sehingga hanya 

membonceng dalam penyelesaian tugas.  

c. Apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang timbul 

secara konstruktif, maka kerja kelompok akan kurang efektif. 
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Selain di atas, kelemahan-kelemahan lain yang mungkin terjadi menurut 

Soewarso (1998:23) adalah bahwa pembelajaran kooperatif bukanlah obat yang 

paling mujarab untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok kecil, 

adanya suatu ketergantungan, menyebabkan siswa yang lambat berpikir tidak 

dapat berlatih belajar mandiri. Dan juga pembelajaran kooperatif memerlukan 

waktu yang lama sehingga target mencapai kurikulum tidak dapat dipenuhi, tidak 

dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat, serta penilaian terhadap individu 

dan kelompok dan pemberian hadiah menyulitkan bagi guru untuk 

melaksanakannya.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas bahwa untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif metode 

STAD, sebaiknya dalam satu anggota kelompok ditugaskan untuk membaca 

bagian yang berlainan, sehingga mereka dapat berkumpul dan bertukar informasi. 

Selanjutnya, pengajar mengevaluasi mereka mengenai seluruh bagian materi. 

Dengan cara inilah maka setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugasnya agar berhasil mencapai tujuan dengan baik. 

2.1.12 Adobe Flash Professional 

        Adobe Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan 

produk unggulan Adobe Systems. Adobe Flash digunakan untuk 

membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang 

dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension .swf dan dapat 

diputar di penjelajah website yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash 
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menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript yang muncul pertama 

kalinya pada Flash 5.  

 Sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia. Flash 1.0 diluncurkan 

pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program animasi vektor 

bernama FutureSplash. Versi terakhir yang diluncurkan di pasaran dengan 

menggunakan nama 'Macromedia' adalah Macromedia Flash 8. Pada tanggal 3 

Desember 2005 Adobe Systems mengakuisisi Macromedia dan seluruh 

produknya, sehingga nama Macromedia Flash berubah menjadi Adobe Flash. 

        Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe 

dan program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan untuk 

membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan 

situs web yang interaktif dan dinamis. Flash didesain dengan kemampuan untuk 

membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak 

digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD 

Interaktif dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk 

membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada website , tombol 

animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-card, screen saver dan 

pembuatan aplikasi-aplikasi website lainnya. Dalam Flash, terdapat teknik-teknik 

membuat animasi, fasilitas action script, filter, custom easing dan dapat 

memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback FLV. Keunggulan yang 

dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu diberikan sedikit code pemograman baik 

yang berjalan sendiri untuk mengatur animasi yang ada di dalamnya atau 

digunakan untuk berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan 



36 

 

 

 

Database dengan pendekatan XML, dapat dikolaborasikan dengan website, karena 

mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya 

Movie-movie Flash memiliki ukuran file yang kecil dan dapat ditampilkan 

dengan ukuran layar yang dapat disesuaikan dengan keingginan. Aplikasi Flash 

merupakan sebuah standar aplikasi industri perancangan animasi website dengan 

peningkatan pengaturan dan perluasan kemampuan integrasi yang lebih baik. 

Banyak fitur-fitur baru dalam Flash yang dapat meningkatkan kreativitas dalam 

pembuatan isi media yang kaya dengan memanfaatkan kemampuan aplikasi 

tersebut secara maksimal. Fitur-fitur baru ini membantu kita lebih memusatkan 

perhatian pada desain yang dibuat secara cepat, bukannya memusatkan pada cara 

kerja dan penggunaan aplikasi tersebut. Flash juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan secara cepat aplikasi-aplikasi website yang kaya dengan 

pembuatan script tingkat lanjut. Di dalam aplikasinya juga tersedia sebuah alat 

untuk men-debug script. Dengan menggunakan Code hint untuk mempermudah 

dan mempercepat pembuatan dan pengembangan isi Action Script secara 

otomatis. Untuk memahami keamanan Adobe Flash dapat dilihat dari beberapa 

sudut pandang, berdasarkan beberapa sumber referensi bahwa tidak ada perbedaan 

menyolok antara HTML dan JavaScript di mana di dalamnya terdapat banyak 

tools yang dapat diambil dari SWF termasuk ActionScript. Sehingga kode data 

dapat terjamin keamanannya. Oleh sebab itu, semua kebutuhan data yang terdapat 

dalam SWF dapat diambil kembali melalui server. Keuntungan menggunakan 

metode yang sama dengan menggunakan aplikasi website yang standar adalah 

akan menjamin dan mengamankanpenyimpanan dan perpindahan data. 
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2.1.13 Perkembangan Macromedia atau Adobe Flash 

Seiring dengan perkembangannya, Flash berkembang dan mempunyai 

beberapa versi yang diciptakan hingga tahun ini. Adapun riwayat produk 

perkembangan flash mulai dari tahun 1996 hingga perkiraan tahun 2010 adalah 

sebagai berikut: 

1.    FutureSplash Animator 

Versi flash dengan tool editing dan timeline dasar Future Splash Animator 

diluncurkan pada10 April 1996. 

2.    Macromedia Flash 1 

Versi ulang dari FutureSplash Animator. Dirilis pada November 1996 

3.    Macromedia Flash 2 

Dirilis pada Juni 1997 dengan Flash Player 2, termasuk fitur baru, object 

library atau tempat penyimpanan objek yang di import dari luar. 

4.    Macromedia Flash 3 

Dirilis pada 31 Mei 1998 dengan Flash Player 3, termasuk fitur-fitur baru, 

seperti: movie klip elemen, JavaScript plug-in terintegrasi, transparansi. 

5.    Macromedia Flash 4  

Dirilis pada 15 Juni 1999 dengan Flash Player 4, fitur baru termasuk: variable 

internal, sebuah field input, ActionScript yang lebih maju, dan streaming 

MP3. 

6.    Macromedia Flash 5  

Dirilis pada 24 Agustus 2000 dengan Flash Player 5, fitur-fitur baru 

termasuk: ActionScript 1.0 (berdasarkan ECMAScript, sehingga sangat mirip 
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dengan JavaScript di sintaks), XML support, Smartclips (pendahulu untuk 

komponen dalam Flash), HTML tambahan format untuk teks dinamis 

(dynamic text) 

7.    Macromedia Flash MX 

Dirilis pada 15 maret 2002 sebagai macromedia Flash versi 6, dengan Flash 

Player 6, termasuk fitur baru seperti: Video codec, Unicode , UI Components , 

compression , ActionScript vector drawing API. 

8.    Macromedia Flash MX 2004 

Dirilis pada 9 September 2003 sebagai macromedia Flash versi 7, dengan 

Flah Player 7, termasuk fitur baru seperti: Actionscript 2.0 (yang 

memungkinkan sebuah pemrograman yang berorientasi objek model untuk 

Flash) (meskipun itu kurang dalam fungsi membantu script versi lainnya, 

berarti Actionscript hanya bisa mengetik secara manual), perluasan layer 

(JSAPI), alias text support, timeline effects. 

9.    Macromedia Flash 8 

Dirilis pada tanggal 13 September 2005, Macromedia Flash Basic 8 adalah 

sebuah kekurangan yang kaya fitur versi pada tool flash authoring yang 

targetnya pada pengguna baru yang hanya ingin melakukan gambar dasar, 

animasi dan interaktif.) dengan Flash Player 8, produk versi ini memiliki 

dukungan yang terbatas untuk video dan grapik yang lebih lanjut serta efek 

animasi. fitur yang ditambahkan terfokus pada ekspresif, kualitas, video, dan 

mobile authoring. 

10.   Adobe Flash CS3 Professional 
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Flash CS3 merupakan versi pertama flash yang dirilis dibawah nama Adobe. 

Namanya berubah dikarenakan Macromedia yang merupakan produsen 

pembuat flash profesional kini telah marger dengan adobe corp. Sebagai 

versi 9 dari flash sebelumnya dirilis pada tanggal 16 April 2007. Fitur CS3 

dukungan penuh untuk ActionScript 3.0, memungkinkan seluruh aplikasi 

untuk dikonversi menjadi ActionScript, penambahan integrasi lebih baik 

menambahkan dengan produk Adobe lainnya seperti Adobe Photoshop, dan 

juga menyediakan gambar Vector yang lebih baik, menjadi lebih seperti 

Adobe Illustrator dan Adobe Fireworks. 

11.  Adobe Flash CS4 Professional 

Dirilis pada 15 oktober 2008 sebagai versi 10 pada flash sebelumnya, 

memiliki fitur baru diantaranya: dasar manipulasi animasi 3 dimensi, objek 

berbasis animasi, penyempurnaan text, dan perkembangan lebih lanjut untuk 

ActionScript 3.0. Flash CS4 ini memungkinkan pengembang untuk lebih 

efisien dan cepat membuat animasi dengan banyak peningkatan fitur yang 

tidak disertakan dalam versi sebelumnya. 

12.   Adobe Flash CS5 Professional 

Sebagai versi 11, yang akan dirilis pada musim semi tahun 2010, dengan 

nama kode “Viper” ini Berisi format teks yang lebih ditingkatkan, editor kode 

yang diperbaiki, dan yang lebih extensible. 

13.  Adobe Flash CS6 Professional 

 Merupakan versi terbaru dari Adobe Flash. 

 

2.1.14 Adobe Flash Professional CS6 
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  Adobe Flash Professional CS6 adalah salah satu produk/software dari 

Adobe (dahulu bernama Macromedia sebelum dibeli oleh perusahaan Adobe) 

yang digunakan untuk proses membuat dan mengolah animasi atau gambar yang 

menggunakan vektor untuk skala ukuran kecil.  

 

 
 

Gambar 2.2. Opening Adobe Flash Professional CS6 
 

Bahasa pemrogramman yang digunakan di Adobe Flash menggunakan 

bahasa Action Script. Umumnya banyak  yang menggunakan Action Script 

2.0(ditujukan untuk penggunaan platform desktop) dan Action Script 

3.0(ditujukan untuk penggunaan platform mobile). 

 Adobe Flash CS6 merupakan software yang banyak digunakan sekarang ini 

yang merupakan versi lanjutan dari Adobe Flash yang sebelumnya yaitu Creative 

Suite 5. Melalui Adobe Flash CS6 dapat membuat atau mengembangkan game, 

media pembelajaran atau bahan ajar, serta kuis, banner iklan dan lain-lain. 
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2.1.15 Tampilan Awal Adobe Flash Professional CS6 

Berikut ini adalah tampilan awal ketika membuka program Adobe Flash 

CS6. 

 

Gambar 2.3. Tampilan Awal Adobe Flash Professional CS6 

 

a. Create from template digunakan untuk membuka template-template yang 

sudah disediakan di Adobe Flash Professional CS6. 

b. Create New digunakan untuk membuat atau membuka file dokumen baru 

dengan beberapa script yang tersedia.. 
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c. Learn pada bagian ini akan di jelaskan dasar-dasar  penggunaan yang ada di 

Adobe Flash, pengguna nanti akan diarahkan ke Situs Website Adobe.com 

ketika memilih. 

d. Open a Recent Item digunakan untuk membuka file dokumen yang baru saja 

dibuat dan disimpan. 

e. Open digunakan untuk membuka file yang tersimpan di direktori folder 

pada komputer. 

f. Don't show again ketika di centang maka akan berfungsi untuk 

menyembunyikan  tampilan awal Adobe Flash Professional CS6. 

 

2.1.16 Lembar Kerja Adobe Flash Professional CS6 

Lembar kerja merupakan tempat untuk memulai pembuatan program. 

Berikut ini adalah bentuk tampilan lembar kerja Adobe Flash Professional CS6. 

 

 

 

1 2 4 3 5 6 
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Gambar 2.4. Lembar Kerja Adobe Flash CS6 

Keterangan gambar:  

(1) Tool box: dipergunakan untuk membuat dan mengedit, menyeleksi, 

mewarnai, mentransforamasi objek-objek yang akan animasikan. 

(2) Menu bar : berisi kumpulan menu-menu perintah dalam Adobe Flash 

Professional CS6 

(3) Timeline : Berfungsi untuk mengontrol lama sebuah animasi akan 

dimainkan dan kapan sebuah objek animasi akan ditampikan. 

Timeline terdiri dari Frame, dan Keyframe. 

(4) Work space: berfungsi untuk mengatur tampilan jendela kerja sesuai dengan 

keinginan pengguna. 

(5) Adobe CS online : tombol yang dipergunakan untuk terhubung denga 

bantuan online ataupun dengan komunitas Adobe di internet 

(6) Tab document : berisi dokumen yang sedang aktif dan berfungsi untuk 

berpindah dari satu dokumen ke dokumen yang lainnya jika sedang bekerja 

dengan lebih dari satu dokumen.  

(7) Zoom control : dipergunakan untuk memperbesar/memperkecil tampilan 

jendela kerja Flash 

(8) Stage : Adalah tempat untuk obyek-obyek animasi yang sedang dikerjakan. 

Stage dapat berisi gambar, teks, symbol, dan video. 

(9) Scroll bar : berfungksi untuk menggulung jendela kerja. 

8 7 9 10 11 
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(10) Panel : Berisi informasi dan properti pada setiap objek tertentu. Beberapa 

panel penting dalam Adobe Flash CS5 antara lain adalah  panel: Properties, 

Filters & Parameters, Actions, Library, Color dan Align & Info dan 

Transform. 

(11) Layer : adalah komponen pada Flash yang berfungsi untuk menampung 

gambar dan/atau script perintah pada Flash. Layer bisa diibaratkan sebagai 

tumpukan objek pada sebuah Stage. 

 

2.1.17 Toolbox Adobe Flash Proffesional CS6 

 Toolbox adalah sebuah panel yang menampung tombol-tombol yang 

berguna untuk membuat suatu desain animasi mulai dari tombol seleksi, pen, 

pensil, text, 3D Rotation, dan lain-lain. 
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Gambar  2.5 Toolbox Adobe Flash Professional CS6 

Keterangan gambar: 

(1)      Selection Tool berfungsi untuk menyeleksi objek. 

(2)      Subselection Tool berfungsi untuk menyeleksi bagian objek untuk proses 

editing. 

(3)      Free Transform Tool berfungsi untuk mengubah bentuk objek secara bebas. 

(4)      3D Rotation Tool berfungsi untuk melakukan rotasi 3D pada objek  

berdasarkan sumbu X, Y dan Z. 

(5)      Lasso Tool berfungsi untuk menyeleksi objek dengan pola seleksi bebas. 

(6)      Pen Tool berfungsi untuk menggambar objek. 

(7)      Text Tool berfungsi untuk mengetik teks dan paragraf. 



46 

 

 

 

(8)      Line Tool berfungsi untuk menggambar objek garis lurus. 

(9)      Rectangle Tool berfungsi untuk menggambar objek kotak. 

(10)   Pencil Tool berfungsi untuk menggambar dengan bentuk goresan pensil. 

(11)  Brush Tool berfungsi untuk menggambar dengan bentuk polesan kuas. 

(12)  Deco Tool berfungsi untuk menggambar corak dekorasi dengan     

menggunakan simbol graphic. 

(13) Bone Tool berfungsi untuk membuat animasi pertulangan dengan   

menambahkan titik sendi pada object. 

(14)  Paint Bucket Tool berfungsi untuk memberi warna bidang objek. 

(15) Eyedropper Tool berfungsi untuk mengambil sampel warna dari sebuah     

object. 

(16)  Eraser Tool berfungsi untuk menghapus bidang object. 

(17) Hand Tool berfungsi untuk menggeser area lembar kerja atau stage. 

(18) Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar 

kerja atau stage. 

(19)  Stroke Color berfungsi untuk menentukan warna garis. 

(20) Fill Color berfungsi untuk menentukan warna bidang object. 

(21) Black and White berfungsi untuk mengubah warna garis dan bidang menjadi   

hitam dan putih. 

(22)  Swap Color berfungsi untuk membalikan warna antara warna garis dan 

warna bidang object. 

(23) Snap to Object berfungsi untuk mengaktifkan atau mematikan fungsi Snap to 

Object. 
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2.1.18  Library Adobe Flash Professional CS6 

Fungsi Library pada Adobe Flash Professional CS6 adalah sebagai wadah 

untuk menyimpan program-program terpisah yang sudah jadi, seperti tombol, 

audio, objek grafis, video, dan lain-lain. Berikut adalah tampilan panel library. 

 

Gambar 2.6. Tampilan Library pada Adobe Flash Professional CS6 

2.1.19 Action Script Adobe Flash Professional CS6 

Action Script merupakan bahasa scripting yang terdapat di dalam program 

Flash. Tujuan penggunaan Action Script ialah untuk mempermudah pembangunan 

suatu aplikasi atau animasi. Biasanya semakin kompleks animasi pada Flash, 

maka akan semakin banyak memakan frame. Dengan Action Script, penggunaan 

frame tersebut dapat dikurangi, bahkan dapat membuat animasi yang kompleks 

hanya dengan satu frame saja (Pranowo, 2011: 11). Action Script juga merupakan 

sebuah kumpulan dari action, function, event dan event handler yang 

memungkinkan untuk dikembangkan oleh para developer untuk membuat Flash 

movie atau animasi yang lebih kompleks dan lebih interaktif. Selain itu Action 
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Script juga dapat mengubah kebiasaan linier pada Flash. Sebuah Action Script 

dapat menghentikan sebuah movie atau animasi di frame tertentu lalu berulang 

ke frame sebelumnya atau frame mana saja tergantung masukan yang diberikan 

oleh user (Sunyoto, 2010: 9). 

Bahasa Action Script pada Flash hingga saat ini telah mengalami 

perkembangan dari versi 1, versi 2, dan versi 3. Pranowo (2011: 13-14) 

menjelaskan bahwa bahasa Action Script awalnya berasal dari Action Script 1.0 

yang dirilis pertama kali pada tahun 2000 di Macromedia Flash 5 (saat 

Macromedia belum diakuisisi oleh Adobe) yang merupakan pengembangan dari 

Action di Macromedia Flash 4 dan masih digunakan hingga Flash MX atau Flash 

6. Bahasa scripting ini berisi semua kode dan perintah lainnya yang berbasis 

web pengembang bahasa, seperti Macromedia Director Lingo dan Sun Java. 

Namun kecepatan dan kekuatannya sangat pendek. 

Pada Macromedia Flash MX 2004 atau yang dikenal juga sebagai Flash 7 

dirilis ActionScript 2.0. Versi ini tetap digunakan hingga Macromedia Flash 8. 

Kelebihan ActionScript 2.0 dibandingkan dengan ActionScript 1.0 ialah memiliki 

kemampuan compile time checking, strict-typing pada variabel, dan class-based 

syntax. ActionScript 2.0 juga didasarkan pada ECMA Script yang merupakan 

standar untuk bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Asosiasi Produsen 

Komputer Eropa. ECMA Script juga merupakan dasar yang digunakan oleh Java 

Script (Pranowo, 2011: 14). 

Action Script 3.0 baru mulai digunakan pada Adobe Flash CS3 atau Flash 

9 hingga yang paling terbaru adalah Adobe Flash CS6. Action Script 3.0 ini 
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merupakan restrukturisasi fundamental dari model pemrograman sebelumnya. 

Penggunaannya yang luas terutama dalam pengembangan Rich Internet 

Application (RIA) dengan hadirnya Flex yang menawarkan hal serupa dengan 

AJAX, JavaFX, dan Microsoft Silverlight. Flex memungkinkan pengembang 

untuk membangun suatu aplikasi yang membutuhkan Flash Player. Namun Flash 

juga menawarkan interface yang lebih visual untuk mengembangkan aplikasi 

sehingga lebih cocok untuk membangun aplikasi game (Pranowo, 2011: 13). 

Pada Flash, Action Script memiliki beberapa fungsi dasar, antara lain 

(Sunyoto, 2010: 9-10): 

(1) Animasi 

Animasi yang sederhana memang tidak membutuhkan Action Script. 

Namun untuk animasi yang kompleks, Action Script akan sangat 

membantu. Sebagai contoh, animasi bola yang memantul di tanah yang 

mengikuti hukum fisika akan membutuhkan ratusan frame. Namun dengan 

menggunakan Action Script, animasi tersebut dapat dibuat hanya dalam 

satu frame. 

(2) Navigasi 

Pergerakan animasi pada Flash secara default bergerak ke depan dari 

satu frame ke frame lainnya hingga selesai. Namun dengan Action Script, 

jalannya animasi dapat dikontrol untuk berhenti di suatu frame dan 

berpindah ke sembarang frame sesuai dengan pilihan dari user. 

(3)  User Input 
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Action Script dapat digunakan untuk menerima suatu masukan 

dariuser yang kemudian informasi tersebut dikirimkan kepada server 

untuk diolah. Dengan kemampuan ini, Action Script dapat digunakan 

untuk membangun suatu aplikasi web berbasis Flash. 

(4)  Memperoleh Data 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Action Script dapat melakukan 

interaksi dengan server. Dengan demikian kita dapat mengupdate 

informasi dan mengirimkannya pada sever. 

(5) Kalkulasi 

Action Script dapat melakukan kalkulasi, misalnya seperti yang diterapkan 

pada aplikasi shoping chart. 

(6)  Grafik 

Action Script dapat mengubah ukuran sebuah grafik, sudut rotasi, 

warna movie clip dalam movie,  

(7) Mengenali Environment 

Action Script dapat mengambil nilai waktu dari sistem yang digunakan 

oleh user. 

(8) Memutar Musik 

Selain animasi yang berupaka gerakan, pada program Flash juga dapat 

diinputkan sebuah musik sehingga animasi yang dihasilkan menjadi lebih 

menarik. Pada hal ini, Action Script dapat digunakan untuk mengontrol 

balance dan volume dari aplikasi tersebut. 
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Anggra (2008: 55-57) membagi Action Script menjadi 3 jenis berdasarkan 

letaknya. Jenis-jenis Action Script tersebut ialah: 

(1) Frame Script 

Frame Script merupakan Action Script yang diletakkan pada frame. Frame 

Script tidak memiliki aturan tertentu dalam penulisannya. Namun yang 

perlu diperhatikan ialah penulisan Frame Script ini hanya bisa dilakukan 

di keyframe atau blank keyframe yang terdapat pada timeline. Ciri-

ciri keyframe atau blank keyframe yang telah diberikan ActionScript ialah 

adanya tanda berupa huruf ‘a‘ kecil. 

(2)  Movie Script 

Movie Script merupakan Action Script yang diletakkan pada movie clip. 

Aturan penulisan syntax Movie Script ialah sebagai berikut: 

 

 

 

onClipEvent(event) 

{ 

baris statement atau perintah; 

} 

Ada beberapa jenis event yang dapat digunakan pada Movie Script, antara 

lain load, enterFrame, unLoad, MouseUp,MouseDown, KeyDown, KeyUp

dan Data. 

(3)  Action Script pada Button 
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Selain dapat diletakkan pada frame dan movie clip, Action Script dapat 

pula diletakan pada objek button. Aturan penulisan syntax untuk Action 

Script pada button ialah sebagai berikut: 

on(event) 

{ 

    baris statement atau perintah; 

} 

Ada beberapa jenis event yang dapat digunakan pada button, antara lain 

release, rollOver, rollOut, dragOver, dragOut, dan Keypress. 

Action Script seperti halnya bahasa pemrograman yang lain memiliki 

beberapa komponen penyusun. Pranowo (2011: 59-62) menjelaskan beberapa 

komponen tersebut antara lain: 

 

 

(1) Komentar 

Komentar merupakan bagian program yang tidak akan diproses atau 

dijalankan oleh compiler. Penulisan komentar selalu didahului oleh tanda 

dua buah garis miring (//). 

Contoh: 

// ini adalah sebuah komentar 

(2) Identifier 
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Identifier atau pengenal pada ActionScript bersifat case-sensitive yang 

berarti membedakan penggunaan huruf besar dan kecil. Selain 

menggunakan huruf, identifier juga dapat menggunakan angka 

atau underscore (_). 

(3) Variabel dan Konstanta 

Variabel merupakan nama untuk sebuah lokasi penyimpanan. Variabel 

harus dideklarasikan dengan menyebutkan nama dan tipe data dari 

informasi yang akan disimpan. Sedangkan konstanta 

merupakan identifier yang serupa dengan variabel, namun digunakan 

untuk menyimpan nilai yang tidak dapat berubah. 

Contoh: 

var timing:Boolean = false; 

(4) Tipe Data 

    Jenis-jenis tipe data pada ActionScript antara lain sebagai berikut: 

a.   Integer: berisi data semua bilangan bulat. 

b.   Array: disebut juga data bertingkat atau data yang mengandung 

beberapa data lagi di dalamnya dan diindeks berdasarkan data numerik 

atau string. 

c.   String: digunakan untuk menampung angka atau huruf. 

d.   Boolean: tipe data yang hanya terdiri dari dua kemungkinan nilai, 

yaitu true (benar) atau false (salah). 
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e.   Movie Clip: merupakan tipe data yang digunakan untuk mengontrol 

simbol movie clip dengan menggunakan method dari Movie Clip Class. 

f.     Null: tipe data yang tidak menyimpan suatu data apa pun atau kosong 

(null). 

g.   Number: dapat mewakili integer maupun bilangan floating point. 

h.   Object: tipe data yang digunakan untuk memberi definisi kepada suatu 

Object Class. 

i.     Undefined 

j.     Void 

2.1.20 Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah salah satu mata pelajaran 

wajib pada SMP yang menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memuat semua 

pembelajaran teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. 

Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi, TIK adalah teknologi yang 

berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

penyebaran, dan penyajian informasi. 

Ditinjau dari susunan katanya, teknologi informasi dan komunikasi tersusun 

dari 3 (tiga) kata yang masing-masing memiliki arti sendiri. Kata pertama, 

teknologi, berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses 

yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Istilah teknologi sering 
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menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses 

penemuan saintifik. 

Kata kedua dan ketiga, yakni informasi dan komunikasi, erat kaitannya 

dengan data. Informasi berarti hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian 

sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan (knowledge) bagi 

penggunanya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, 

ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan saling 

mempengaruhi di antara keduanya. 

Jadi dapat di simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah 

hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses 

penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain sehingga 

lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan merupakan bagian yang berisi uraian mengenai 

kajian-kajian penelitian terdahulu yang sejenis atau relevan dengan penelitian  ini. 

Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini, yaitu 

penelitian dari Nyoman Subherata Wiguna , Ni Desak Made Sri Adnyawati, dan 

Desi Seri Wahyuni (2013) tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan penelitian yang dilakukan oleh Nopan Rahma Etikhodiyah (2014) 

tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis flash. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Subherata Wiguna , Ni Desak 

Made Sri Adnyawati, dan Desi Seri Wahyuni (2013) berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) 
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Berbantuan LKS Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Teknologi 

Infomasi dan Komunikasi (TIK) Siswa Di SMA Negeri 1 Kubutambahan” 

Penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daya serap siswa pada 

siklus I diperoleh sebesar 62% untuk nilai psikomotor,73% untuk afektif dan 76% 

untuk nilai kognitif dengan kategori tidak tuntas pada nilai psikomotor dan afektif 

danhanya tuntas untuk nilai kognitif dan pada siklus II meningkat menjadi 76% 

untuk nilai psikomotor,  81% untuk afektif dan 81% untuk nilai kognitif dengan 

kategorituntas, sedangkan ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus I 

diperoleh sebesar 16,13% untuk nilai psikomotor, 41,49% untuk afektif dan 

64,52% untuk nilai kognitif dengan kategori tidak tuntas dan pada siklus II 

meningkat menjadi 74,19% untuk nilai psikomotor, 83,87% untuk afektif dan 

90,32% untuk nilai kognitif dengan kategori tuntas pada , dan untuk nilai rata-rata 

kelas sebesar 68,25 pada siklus I meningkat menjadi 78,35 pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan LKS dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas XI.IPA3 pada mata pelajaran TIK di SMA Negeri 1 

Kubutambahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nopan Rahma Etikhodiyah (2014) berjudul 

“Media Pembelajaran Merakit Komputer Berbasis Adobe Flash CS3 di SMA N 1 

Pakem”. Penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian pengembangan 

(Research and Development). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

pembelajaran menurut expert ahli media memperoleh presentase total sebesar 
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82,7%, sedangkan menurut expert ahli materi memperoleh presentase total 

sebesar 88,3%, dan hasil ujicoba pengguna dilapangan memperoleh presentase 

sebesar 79%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki 

kualitas yang baik sebagai penunjang pembelajaran dan layak digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

Kedua penelitian diatas relevan dengan penelitian ini. Kesamaan terletak 

pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar siswa, serta pembuatan dan implementasi media 

untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Nyoman Subherata Wiguna , Ni Desak Made Sri Adnyawati, dan 

Desi Seri Wahyuni (2013) dengan penelitian ini terletak pada penggunaan media 

sebagai alat bantu pembelajaran. Dimana dalam penelitian ini menggunakan 

multimedia interaktif dengan menggunakan flash dalam pembelajaran. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan peneltian yang dilakukan oleh Nopan Rahma 

Etikhodiyah (2014) terletak pada penggunaan model pembelajaran modern yang 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan penelitian yang sudah 

pernah dilakukan, maka dilakukan penelitian tentang pembuatan media 

pembelajaran berbasis flash untuk menunjang guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif Student Teams Achivement Divisions pada mata 

pelajaran TIK kelas VIII. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD serta menambah pengetahuan 

tentang pembuatan dan penggunaan media pembelajaran berbasis flash dalam 

menunjang proses belajar mengajar. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

 Dalam proses pembelajaran diperlukan suatu model pembelajaran yang 

dapat mempermudah dalam proses belajar mengajar. Untuk menerapkan suatu 

model pembelajaran guru membutuhkan penunjang dalam penerapan model 

pembelajaran tersebut. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, untuk 

mempelajari sesuatu tidak hanya terpacu pada buku-buku sebagai media. Salah 

satu media interaktif yang dapat digunakan adalah media berbasis flash. 

 Pembuatan media pembelajaran berbasis flash ini dilatarbelakangi oleh 

perlunya guru menerapkan model pembelajaran modern yang dapat memicu 

siswanya untuk lebih aktif dan termotivasi dalam proses belajar mengajar di 

dalam kelas dan merasa bertanggung jawab terhadap prestasi belajar individu 

maupun kelompoknya. Sehingga diharapkan, dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

 Dalam skripsi ini, media pembelajaran berbasis flash dibuat dengan 

software pendukung Adobe Flash Professional CS6 yang mempunyai keunggulan 

dibandingkan dengan program lainnya, yaitu pengguna dapat dengan mudah dan 

bebas berkreasi dalam membuat materi-materi yang dikemas dalam suatu scene 

yang dapat ditambahkan dengan animasi yang dilengkapi dengan action script, 

sehingga media yang dibuat lebih interaktif dan mudah dipahami. 

 Dengan dikembangkannya media pembelajaran ini diharapkan dapat 

menjadi penunjang guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada mata pelajaran TIK kelas VIII. Selain itu media pembelajaran ini 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga berpengaruh 
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terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Berikut ini disajikan bagan kerangka 

berfikir. 
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Kondisi Awal 

Media Pembelajaran model STAD 

pada Mata Pelajaran TIK kelas VIII 

Pelaksanaan pembelajaran TIK 

kelas VIII di SMP Negeri 3 

Semarang menemui kendala 

Pembuatan Media Model 

Pembelajaran Tipe STAD pada 

Mata Pelajaran TIK kelas VIII Tindakan 

Kondisi Akhir 

� Kurangnya aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran TIK 

� Banyaknya metode yang dapat digunakan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

� Perlunya model pembelajaran modern 

diterapkan dalam pembelajaran 

� Pemanfaatan media pembelajaran merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan nilai hasil 

belajar siswa 

� Perlunya dirancang media pembelajaran yang 

dapat memfasilitasi guru dalam pembelajaran  

� Solusi meningkatkan aktivitas belajar siswa  
� Solusi untuk menerapkan model pembelajaran 

modern 
� Solusi untuk meningkatkan nilai hasil belajar 

siswa 
� Solusi untuk menunjang pelaksanaan 

pembelajaran 

Gambar 2.8. Bagan Kerangka Berfikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan 

simpulan penelitian sebagai berikut. 

1. Media pembelajaran model Student Teams Achievement Divisions dibuat 

melalui beberapa tahapan meliputi observasi, penentuan konsep dan tema 

media pembelajaran, pembuatan flowchart media, pengembangan media, 

validasi media dan implementasi. 

2. Media pembelajaran model Student Teams Achievement Divisions pada mata 

pelajaran TIK kelas VIII sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran 

menurut ahli media dan ahli materi. Ahli materi memberikan penilaian 

dengan persentase sebesar 88,9% dan ahli media sebesar 95,8% yang masuk 

pada kategori sangat layak. 

3. Implementasi media pembelajaran model Student Teams Achievement 

Divisions pada mata pelajaran TIK kelas VIII  KD 1.4 Membuat dokumen 

pengolah kata sederhana di SMP Negeri 3 Semarang menunjukkan hasil rata-

rata nilai sebesar 76,3 dengan nilai tertinggi 92,5 dan nilai terendah 60 dan 

menunjukkan ketuntasan klasikal siswa sebesar 67,74%. 
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5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1.  Multimedia interaktif dapat dikembangkan dengan menggunakan software 

lain selain  Adobe Flash Professional CS6. 

2.   Persiapan yang matang dan pengelolaan waktu yang baik sangat diperlukan 

dalam penerapan media pembelajaran model Student Teams Achievement 

Divisions pada mata pelajaran TIK kelas VIII. 

3.  Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat  memilih dan menganalisa 

metode atau model pembelajaran yang tepat, serta tidak hanya berpatokan 

pada satu model pembelajaran saja. 
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