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SARI
Zakaria, Aghi Vaiz. (2019). “Efektifitas Media Pembelajaran Berbasis
Multimedia Menggunakan Adobe Flash untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Mahasiswa pada Mata Kuliah Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil
UNNES. Pembimbing: Dr. Nur Qudus, M.T., IPM.
Kata Kunci: Media pembelajaran, Multimedia, Adobe Flash, Teknik
Lingkungan, Hasil Belajar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) efektivitas media pembelajaran
berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash pada mata kuliah Teknik
Lingkungan jurusan Teknik Sipil fakultas Teknik UNNES, (2) perbedaan prestasi
belajar mahasiswa antara rombel yang menggunakan media pembelajaran berbasis
multimedia menggunakan Adobe Flash dengan rombel yang menggunakan media
pembelajaran konvensional pada mata kuliah Teknik Lingkungan jurusan Teknik
Sipil fakultas Teknik UNNES.
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode true experimental
dengan model pretest-posttest control group design dengan satu macam
perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan pada dua kelas pembanding, sehingga dapat
mengetahui perbandingan ketika menggunakan media pembelajaran berbasis
multimedia interaktif. Subyek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang
sedang menempuh mata kuliah Teknik Lingkungan pada semester genap tahun
ajaran 2019.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penggunaan media pembelajaran
berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash terbukti lebih efektif digunakan
pada mata kuliah Teknik Lingkungan yaitu dengan terbuktinya hasil belajar
rombel eksperimen yang lebih besar dibandingkan dengan rombel kontrol. (2)
hasil uji perbedaan dua rata-rata model pembelajaran berbasis multimedia
interaktif memperoleh nilai signifikansi yaitu 0,000 < 0,05 pada output uji paired
samples t test dengan taraf 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ho ditolak dan
Ha diterima, artinya model pembelajaran berbasis multimedia menggunakan
Adobe Flash efektif diterapkan pada mata kuliah Teknik Lingkungan. Selain itu,
rata-rata nilai pre test adalah 68,8 dan rata-rata nilai post test adalah 84,7.
Sehingga terdapat kenaikan sebanyak 15,9%.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Media pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam proses
pembelajaran yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar mahasiswa. Miarso
(2004) menyatakan bahwa, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemauan belajar. Dengan demikian seorang pendidik harus dapat memilih media
pembelajaran yang tepat untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada Jurusan Teknik Sipil UNNES
khususnya pada mata kuliah Teknik Lingkungan yang tercantum dalam Rencana
Pembelajaran Semester (RPS) sudah menggunakan media pembelajaran berupa
modul pembelajaran bagi dosen pengajar dan Power Point bagi mahasiswa.
Namun, penggunaan media pembelajaran tersebut belum maksimal karena
kurangnya sumber referensi lain. Menurut Kristanto dkk (2018) menyatakan
bahwa literatur yang terbatas juga mempengaruhi tingkat hasil belajar mahasiswa
karena mahasiswa hanya mengacu pada literatur yang disarankan oleh dosen.
Selain permasalahan tersebut, penggunaan media pembelajaran saat ini belum
cukup mamadai untuk menunjang pembelajaran yang ada. Hal tersebut pula yang
terjadi pada pembelajaran pada mata kuliah Teknik Lingkungan khususnya pada
materi Analisis Dampak Lingkungan.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2015 yang telah mengambil
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mata kuliah Teknik Lingkungan, mahasiswa hanya diberikan materi oleh dosen
berupa teori dan contoh di sekitar tanpa ada gambaran yang berupa media
pembelajaran interaktif, sehingga pembelajaran terkesan tidak menarik, mengingat
pada mata kuliah Teknik Lingkungan khususnya pada materi Analisis Dampak
Lingkungan ini perlu adanya media pembelajaran berbasis multimedia yang dapat
dengan mudah dipahami oleh mahasiswa. Selain itu proses pembelajaran yang
dilaksanakan sekarang ini masih menggunakan metode konvensional yang hanya
menggunakan komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik.
Berdasarkan uraian pemaparan diatas dapat dirumuskan penelitian tentang
pengembangan

media

pembelajaran

dengan

judul

“Efektivitas

media

pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata kuliah Teknik Lingkungan
jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat
diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:
a. Pengembangan media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menunjang
kemampuan mahasiswa dalam perkembangan teknologi yang sangat
pesat ini.
b. Dalam kegiatan pembelajaran, media pembelajaran yang bersifat
konvensional terkesan kurang menarik.
c. Belum tersedianya media pembelajaran yang dapat memberi ilustrasi dan
interaksi.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan
masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana efektivitas media pembelajaran berbasis multimedia
menggunakan Adobe Flash yang digunakan pada mata kuliah Teknik
Lingkungan?
b. Bagaimana hasil belajar mahasiswa yang menggunakan dan tidak
menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan
Adobe Flash pada mata kuliah Teknik Lingkungan.
1.4 Batasan Masalah
Batasan

masalah

digunakan

untuk

membatasi

dan

menghindari

perkembangan permasalahan yang terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian
ini meliputi:
a. Objek Penelitian
Objek Penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh mata
kuliah Teknik Lingkungan.
b. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah dalam bentuk media pembelajaran bebrbasis
multimedia menggunakan Adobe Flash pada mata kuliah Teknik
Lingkungan.
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c. Parameter Penelitian
Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas
penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan
Adobe Flash pada mata kuliah Teknik Lingkungan yang ditinjau dari
mahasiswa.
d. Materi Pelajaran
Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
Dampak Lingkungan pada mata kuliah Teknik Lingkungan.
e. Kajian Penelitian
Penelitian ini akan meniliti tentang efektivitas media pembelajaran berbasis
multimedia menggunakan Adobe Flash yang digunakan untuk mengatahui
hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Teknik Lingkungan.

1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat
disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis multimedia
menggunakan Adobe Flash yang digunakan pada mata kuliah Teknik
Lingkungan.
b. Untuk mengetahui hasil belajar dari kelompok yang menggunakan media
pembelajaran berbasis multimedia mengunalan Adobe Flash dengan
kelompok yang tidak menggunakan media pembelajaran berbasis
multimedia menggunakan Adobe Flash pada mata kuliah Teknik
Lingkungan.
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1.6 Manfaat Penelitian
Dalam penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat.
Manfaat dari penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka yang dapat
mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Teknik Lingkungan.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat
mengetahui pembuatan media pembelajaran menggunakan Adobe Flash
yang sesuai dengan materi ajar dalam perkuliahan khususnya pada mata
kuliah Teknik Lingkungan.
2. Bagi Perguruan Tinggi
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kajian bagi mahasiswa
Universitas Negeri Semarang.
3. Bagi Tenaga Pendidik
Diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan
sebagai pelengkap media pembelajaran yang sudah ada.
4. Bagi Mahasiswa
Dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa pada mata
kuliah Teknik Lingkungan.

BAB II
Kajian Teori
2.1 Media Pembelajaran
Penggunaan media sebagai sarana embelajaran telah lama dilakukan, yaitu
sejak manusia melaksanakan proses aktivitas belajar. Media, yang memuat
informasi dan pengetahuan, pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk
membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien (Benny,2017).
Selanjutnya “ada empat klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran
yaitu: (1) Berbagai jenis alat-alat visual yang dapat dilihat secara langsung. (2)
Alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengarkan. (3) Alat-alat yang
bias dilihat dan didengar. (4) Dramatisasi, bermain peranan, sosiodrama,
sandiwara boneka, dan sebagainya” (Hamalik 1985: 63).
Kata media berasal dari Bahasa latin Medius yang secara harfiah berarti
tengah, perantara, atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus, pengertian media
dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis,
atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi
visual atau verbal (Robertus & Kosasih,2007). (Menurut Rohani 1997:3) yang
dikutip oleh Mudlofir dan Evi lebih lanjut mengemukakan beberapa pengertian
media instruksional edukatif (media pembelajaran) sebagai berikut:
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a) Segala jenis sarana Pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam
proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan instruksional. Mencakup media grafis, media yang
menggunakan alat penampil, peta, model, globe dan sebagainya.
b) Peralatan fisik untuk menyampaikan isi instruksional, termasuk buku,
film ,video, tape, sajian slide, guru dan perilaku nonverbal. Dengan kata
lain media instruksional edukatif mencakup perangkat lunak (software)
dan/atau perangkat keras (hardware) yang berfungs sebagai alat
belajar/alat bantu belajar.
c) Media yang digunakan dan diintegrasikan dengan tujuan dan isi
intruksional yang biasanya sudah dituangkan dalam Garis Besar
Pedoman Intruksional (GBPI) dan dimaksudkan untuk mempertinggi
mutu belajar mengajar.
d) Sarana

Pendidikan

yang

digunakan

sebagai

perantara,

dengan

menggunakan alat penampil dalam proses belajar mengajar untuk
mempertinggi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan intruksional,
meliputi kaset, audio, slide, film-strip, OHP, film, radio, televisi dan
sebagaianya.
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen
yang saling berhubungan satu dengan yang lain, komponen tersebut meliputi:
tujuan, meteri, metode, dan evaluasi pembelajaran. Keempat komponen
pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam melakukan kegiatan
pembelajaran, baik dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
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maupun dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas ataupun diluar kelas
(Rusman,2017)
2.1.1 Komponen–komponen Media Pembelajaran
Menurut

Masitoh

dalam

bukunya

yang

berjudul

“Perencanaan

Pembelajaran” (2005), bahwa komponen–komponen perencanaan pembelajaran
terdiri dari:
a. Tujuan pembelajaran
b. Isi (materi pembelajaran)
c. Kegiatan pembelajaran (kegiatan belajar mengajar)
d. Media dan sumber belajar
e. Evaluasi
2.1.2 Tujuan Media Pembelajaran
Menurut (Achsin:1986) menyatakan bahwa tujuan penggunaan media
pembelajaran adalah:
a. Agar proses mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan
tepat guna dan berdaya guna.
b. Untuk mempermudah bagi guru/pendidik dalam menyampaikan
informasi materi kepada anak didik.
c. Untuk mmpermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima
serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru/pendidik.
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d. Untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengatahui lebih
banyak dan mendalam tentang meteri atau pesan yang disampaikan oleh
guru/pendidik.
e. Untuk menghindarkan salah pengertian atau salah paham antara anak
didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang
disampaikan oleh guru/pendidik.
2.1.3 Pembelajaran Konvensional
Menurut Djamarah (1996), metode konvensional adalah metode
pembalajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak
dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru
dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran
sejarah metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan
penjelasan serta pembagian tugas latihan.
Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran biasa yang paling
sering dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Pada pembelajaran ini guru
memberikan penerangan atau penuturan secara lisan kepada sejumlah siswa.
Siswa mendengarkan dan mencatat seperlunya. Pada umumnya siswa bersifat
pasif, karena siswa hanya menerima apa yang dijelaskan oleh guru saja yang
dijelaskan hanya dengan lisan saja tanpa ada media sebagai alat bantu dalam
kegiatan belajarnya.
Pembelajaran konvensional lebih banyak menggunakan metode ceramah.
Pada metode ini, guru berperan sebagai sumber informasi bagi siswa. Guru lebih
mendominasi proses pembelajaran yang meliputi menerangkan materi pelajaran,
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memberikan contoh-contoh penyelesaian soal-soal serta menjawab semua
pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Berhubungan dengan metode ceramah yang
digunagakan ini, Nasution (1982) memberikan gambaran ciri-ciri pembelajaran
konvensional yaitu (1) bahan pelajaran disajikan kepada kelompok siswa di kelas
sebagai keseluruhan tanpa memperhatikan siswa secara individual, (2) kegiatan
pembelajaran umumnya berbentuk ceramah, tkuliah tugas tertulis, dan media lain
menurut pertimbangan guru, (3) siswa umumnya bersifat pasif, karena harus
mendengarkan penjelasan guru, (4) kecepatan belajar siswa umumnya ditentukan
oleh kecepatan guru dalam mengajar, (5) keberhasilan belajar umumnya ditenukan
oleh guru secara subyektif, (6) diperkirakan hanya sebagian kecil saja dari siswa
yang menguasai materi pelajaran secara tuntas.

2.1.3 Multimedia
Secara etimologis multimedia berasal dari kta multi (Bahasa latin) yang
artinya banyak, bermacam-macam, dan medium (Bahasa latin) yang berarti
sesuatu yang bias dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu.
Voughan (1994:4) Menyatakan bahwa, multimedia adalah berbagai
kombinasi dari teks, grafis, suara, animasi, dan video yang disampaikan dengan
menggunakan computer atau alat elektronik lainnya.
Menurut Nugroho,Sofyan (2011) multimedia adalah suatu kombinasi dari
beberapa elemen (audio, animasi, teks, gambar video, grafik, dan suara) yang
dapat menciptakan satu presentasi yang dinamis dan interaktif serta mempunyai
tool untuk melakukan navigasi bagi pemakai dan bias berupa online dan offline.
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Multimedia dalam hal ini juga dapat menyediakan lebih banyak teks juga
menghidupkan teks dengan menyertakan bunyi, gambar, music, animasi dan video.

2.1.4 Adobe Flash
Flash adalah software yang memiliki kemampuan menggambar sekaligus
menganimasikannya, serta mudah dipelajari (M. Amrullah Akbar et al, 2008).
Flash tidak hanya digunakan dalam pembuatan animasi , tetapi pada saat ini flash
juga banyak diaplikasikan dalam proses pembuatan game, presentasi, membangun
web, media pembelajaran, bahkan untuk membuat sebuah film.
Animasi yang dihasilkan flash merupakan animasi yang berbentuk file movie.
Movie yang dihasilkan dapat berupa grafik atau teks. Selain itu flash juga memiliki
kemampuan untuk mengimpor file suara, video, maupun gambar dari aplikasi lain.

Flash merupakan program grafis yang di produksi oleh Macromedia corp,
yang merupakan vendor software yang bergerak dibidang animasi web.
Macromedia Flash di produksi pertama kali pada tahun 1996. Macromedia Flash
telah beberapa kali mengalami perubahan versi, dan yang terakhir adalah versi
Macromedia Flash 8. Dan sekarang telah berpindah vendor menjadi Adobe.
Adobe merupakan vendor software yang membeli Flash dari vendor
sebelumnya yaitu Macromedia. Sejak saat itu, Macromedia berganti nama
menjadi Adobe Flash. Pada pembuatan media pembelajaran kali ini penulis
menggunakan Adobe Flash CS6 sebagai aplikasinya.
Adobe Flash CS6 merupakan software yang didesain khusus oleh Adobe
dan program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan untuk
membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembuatan
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media pembelajaraan berbasis multimedia interaktif. Adobe Flash CS6 telah
mampu membuat dan mengolah teks maupun objek dengan efek tiga dimensi,
sehingga hasilnya terlihat lebih menarik.
2.1.5 Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana
Sudjana (2009: 3) mendifinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah
perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Menurut Hamalik (2006:30), hasil belajar adalah bila seseorang telah
belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari
tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.
Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil
belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dmiliki siswa etelah menerima
proses atau pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Instrumen yang digunakan untuk
mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes.
2.2 Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Penelitian yang
dilakukan oleh Nurul Anggraeni yang berjudul “ Pengembangan media
pembelajaran interaktif menggunakan adobe flash cs5 untuk kelas XI kompetensi
keahlian administrasi perkantoran pada kompetensi dasar menguraikan system
informasi menejemen”. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa menggunakan
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media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan semangat belajar dan
mempermudah pembelajaran.
2.3 Kerangka Pikir
Penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe
Flash pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknik Lingkungan jurusan
teknik sipil UNNES bertujuan untuk membantu pengajar dan mahasiswa agar dengan
mudah memahami isi materi, karena dengan menggunakan sebuah media
pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash ini mahasiswa lebih
mudah memahami materi karena selain penampilannya yang menarik, isi materi yang
disampaikan juga mudah dipahami karena dipadukan dengan gambar.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan hasil belajar
mahasiswa dalam penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia
menggunakan Adobe Flash.
Media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash
merupakan salah satu cara untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar, selain
model pembelajaran yang menjadi semakin menarik karena tampilan yang
berbeda disini pengajar juga menjadi semakin mudah, karena pengajar dapat
memberikan materi dalam bentuk aplikasi. Dengan menggunakan media
pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
5.1.1 Media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash dapat
meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Teknik Lingkungan
jurusan Teknik Sipil UNNES. Hal ini dapat dilihat dari hasil peningkatan
rata-rata post-test pada rombel eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan
rombel kontrol ditunjukkan dengan selisih nilai rata-rata post-test pada
rombel eskperimen sebesar 84,7 sedangkan selisih nilai rata-rata post-test
pada rombel kontrol sebesar 75,4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe
Flash dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil belajar yang
lebih tinggi sebesar 9,3%.
5.1.2 Media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash untuk
meningkatkan hasil beljar mahasiswa pada mata kuliah Teknik Lingkungan
jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES dapat disimpulkan efektif
digunakan dalam mata kuliah Teknik Lingkungan jurusan Teknik Sipil
UNNES. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa terdapat kenaikan nilai data tes
awal dan tes akhir yang dihitung menggunakan uji paired samples t test.
Hasil uji perbedaan dua rata-rata model pembelajaran berbasis multimedia
menggunakan Adobe Flash memperoleh nilai signifikansi yaitu 0,000 < 0,05
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pada output uji paired samples t test dengan taraf 5%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya model pembelajaran
berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash efektif diterapkan pada mata
kuliah Teknik Lingkungan.
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang diberikan peneliti sebagai
berikut.
5.2.1 Dosen mata kuliah Teknik Lingkungan disarankan menerapkan model
pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash karena sudah
diuji keefektifannya dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional.
5.2.2 Jika dosen akan menggunakan model model pembelajaran berbasis
multimedia menggunakan Adobe Flash hendaknya memperhatikan kendala
yang dapat terjadi, yakni mengelola waktu dengan baik dan menggunakan
media pembelajaran ini yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
5.2.3 Mahasiswa hendaknya memiliki motivasi dalam kegiatan perkuliahan
dengan model pembelajaran yang diterapkan peneliti.
5.2.4 Peneliti dalam bidang pendidikan khususnya pada jurusan Teknik Sipil
sebaiknya menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian
selanjutnya serta meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar.
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