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  SARI 

 

 
Setiawan, Hadi. 2011.  “Efektivitas Penggunaan Animasi Komputer Program 

Macromedia Flash Mx Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Mata Pelajaran IPS Ekonomi Pada Pokok Bahasan Pelaku Ekonomi 

Indonesia Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa Tahun Ajaran 

2010/2011. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Uneversitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si. II. Kusumantoro, S.Pd., M.Si. 

 

Kata kunci : Efektifitas, Media, Macromedia Flash Mx, dan hasil belajar. 

 

Berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 4 Ambarawa pada mata 

pelajaran ekonomi terlihat kegiatan belajar mengajar guru masih menggunakan 

metode ceramah dan belum memanfaatkan media yang berbasis komputer.  Dalam 

kegiatan pembelajaran siswa cenderung pasif,beberapa siswa saja yang terlihat 

aktif. Berdasarkan hal tersebut digunakanlah media pembelajaran Macromedia 

Flash MX mata pelajaran ekonomi pokok bahasan Pelaku Ekonomi Indonesia 

sebagai salah satu media pembelajaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

diketahui data awal bahwa pembelajaran dikelas VIII C memiliki indikasi 

belajarnya masih rendah. Dengan rata-rata hasil belajar 68,83 dan ketuntasan 

klasikalnya mencapai 58,33.tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana sejauh mana efektivitas penggunaan multimedia animasi komputer program 

Macromedia Flash MX dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Amabarawa 

Tahun 2010/2011. Prosedur penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri 

dari tiga siklus. Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi.Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

soal evaluasi tiap akhir siklus dan lembar observasi untuk siswa dan guru serta 

angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran. 

Hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar pada siklus I sebesar 67,11 

dengan ketuntasan klasikal 63,89%. Rata-rata hasil belajar siklus II sebesar 73,28 

dengan ketuntasan klasikal 80,56. Rata-rata hasil belajar siklus III sebesar 80,39 

dengan ketuntasan klasikal 94,44. Adapun hasil observasi pengelolaan 

pembelajaran siklus I sebesar 75,00. Hasil observasi pengelolaan pembelajaran 

siklus II sebesar 82,50. Hasil observasi pengelolaan pembelajaran pada siklus III 

sebesar 86,81. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses 

pembelajaran mata pelajaran IPS ekonomi pokok bahasan pelaku ekonomi 

Indonesia menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx 

berjalan efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Ambarawa. Saran yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu: hendaknya 

guru dalm menyampaikan materi sebaiknya disertai dengan media pembelajaran 

yang berbasis komputer,sehingga akan membantu guru dalam menyampaikan 

materi kepada siswa, dengan demikian proses pembelajaran akan lebih menarik, 

efektif, dan efisien. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam UU No. 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 

latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Jadi, pendidikan merupakan 

usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengamhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 1994:55). Pada dasarnya 

proses pembelajaran mengantar para pelajar memulai belajar, jadi tidak 

menjadikan para pelajar pandai karena harus menjadikan diri pandai sesuai 

dengan kemampuan intelektual yang ada pada diri mereka. Sehingga siswa tidak 

hanya dituntut untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik tetapi mampu meningkatkan kualitas dirinya sehingga mampu 

bersaing di era globalisasi. 

Tujuan belajar merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan 

dalam merencanakan pembelajaran, sebab segala kegiatan pembelajaran 

muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran merupakan salah 

suatu tuntutan agar subyek belajar setelah mengikuti serangkaian kegiatan 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan dapat menguasai sejumlah 
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penegetahuan ketrampilan dan sikap sesuai isi proses pembelajaran tersebut 

(Sugandi,2004:22). 

Berbicara tentang tujuan pembelajarn juga tak lepas dari berbicara tentang 

prestasi belajar. Damana prestasi belajar merupakan gambaran atau patokan 

sebagai tingkat atau keberhasilan penguasaan siswa yang dapat dilihat dari tinggi 

rendahnya nilai yang diperoleh siswa digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa, menentukan kelulusan, selain itu sebagai umpan balik bagi 

guru, tentang jurusan pembelajaran yang telah di laksanakan. 

Dalam lingkup Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ekonomi masuk ke 

dalam kajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terpadu bersama-sama ilmu lain 

seperti geografi, sejarah dan sosiologi. Sesuai dengan konsepnya tersebut, 

ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia pasti mengamalkan ilmu ekonomi. 

Aspek kehidupan ekonomi tidak dapat dikesampingkan. Ekonomi perlu di 

fungsikan sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan kecerdasan, 

kemampuan dan ketrampilan siswa. Namun di sisi lain siswa tidak mampu 

menerapkan teori ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari. Hal itu di mungkinkan 

dari faktor intem dan ekstem siswa ataupun dari proses pembelajaran. Banyak 

siswa merasa jenuh dan kurang memahami dan menagkap materi Ekonomi yang 

telah diajarkan. Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar yang masih 

menggunakkan metode ceramah, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan 

searah. Di samping itu kegiatan siswa di kelas hanya mendengarakan, melihat, 

dan mencatat saja, tanpa melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran 
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tersebut. Sehingga menjadikan siswa kurang berani dalam menyampaikan suatu 

pendapat atau ide-ide. Hal ini yang menunjukkan efektivitas dalam pembelajaran 

masih sangat rendah. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pengajaran Ekonomi, 

dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat. 

Seorang guru atau pengajar membutuhkan kejelian khusus dalam memilih 

metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Salah satu 

metode yang digunakan adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Media 

adalah parantara pengantar pesan dari pemberi kepada penerima pesan. Oleh 

karena itu media pembelajaran sangat dominan fungsinya, bukan sekedar alat 

bantu mengajar guru melainkan juga bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

pembelajaran. Menyadari pentingnya arti media pendidikan maka sudah 

selayaknya guru senantiasa menggunakan media pembelajaran dalam 

menyampaikan materi pelajaran dan merupakan inti dari proses pendidikan. 

Pembelajaran ekonomi di SMP Negeri 4 Ambarawa masih menerapkan 

metode pembelajaran dengan metode ceramah. Padahal dalam mata pelajaran 

ekonomi khusunya pada materi pelaku ekonomi Indonesia besifat teoritis dan 

aplikatif. Guru hanya membawa buku paket dan LKS untuk menerangkan materi 

pelaku ekonomi Indonesia tersebut. Siswa hanya duduk mendengarkan (pasif) dan 

guru menerangkan sampai pelajaran berakhir. Hal ini akan membuat siswa merasa 

bosan dalam kegiatan belajar di kelas. Pada akhirnya siswa kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru. Pada materi pelaku ekonomi Indonesia 

dalam mata pelajaran ekonomi ini tergolong materi yang kurang dipahami di kelas 
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VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tersebut. Akibatnya nilai akhir hasil belajar siswa 

masih dibawah rata-rata yang telah ditetapkan. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti merasa perlu menerapkan program 

media pembelajaran yang berbasis komputer yang sering yang disebut dengan 

Multimediamedia Pembelajaran Interaktif (MPI) yang dapat digunakan guru 

dalam kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 4 Ambarawa untuk mengatasi 

permasalahan pembelajaran ekonomi pada materi pelaku ekonomi Indonesia. 

penggunaan media mempunyai tujuan memberikan rangsangan belajar baru, 

mengaktifkan pembelajaran dalam memberikan rangsangan umpan balik dan juga 

mendorong siswa untuk melakukan praktek-praktek dengan benar. Salah satu 

media pembelajaran yang bebasis komputer digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan media animasi komputer Macromedia Flash MX. Macromedia Flash MX 

adalah salah satu bentuk kecil dan merupakan sarana untuk menghasilkan web 

application yang sifatnya fleksibel, dan dapat memasukkan unsur multimedia 

seperti animasi, dengan adanya animasi yang dapat digunakan untuk 

mempermudah penyampaian materi pada peserta didik. Dengan menggunakkan 

media Macromedia Flash MX sebagai media pembelajaran dapat memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran karena dengan menggunakan media 

ini siswa akan lebih mudah menguasai materi pelajaran, fasilitas Macromedia 

Flash MX menampilkan kreasi animasi yang menarik, materi pelajaran dapat di 

sajikan dengan lebih menarik dan gambar lebih berkesan hidup. Diharapkan 

dengan media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan Observasi yang dilakukan di SMP Negeri 4 Ambarawa ada 190 

siswa kelas VIII yang terdiri dari 5 kelas. Dari perolehan nilai siswa kleas VIII  

masih ada yang mendapatkan nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

SMP Negeri 4 Ambarawa menetapkan KKM untuk mata pelajaran IPS Ekonomi 

adalah 65 dari seluruh siswa dalam kelas sudah mencapai ketuntasan belajar. 

Tabel 1.1 Nilai Ulangan Materi Pelaku Ekonomi Indonesia Kelas VIII 

Kelas 

 

Tuntas 

 

Belum Tuntas 

 

Jumlah Siswa 

 
Jumlah 

 

Jumlah 

 
VIII A 

 

23 

 

17 

 

40 

 
VIII B 

 

28 

 

10 

 

38 

 VIII C 

 

15 

 

21 

 

36 

 
VIII D 

 

25 

 

14 

 

39 

 VIII E 20 17 37 

Sumber: SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/ 2011 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kelas VIII C memiliki tingkat 

ketuntasan belajar terendah dibandingkan dengan kelas lainnya, ini membuktikan 

bahwa kelas VIII C prestasi belajamya masih rendah sehingga dijadikan 

penelitian. 

Berdasarkan maslah di atas maka peneliti ingin menyusun skripsi dengan 

judul "Efektivitas Penggunaan Animasi Komputer Program Macromedia Flash 

MX Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 

Ips Ekonomi Pada Pokok Bahasan Pelaku Ekonomi Indonesia Pada Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 4 Ambarawa Tahun Ajaran 2010/2011". 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah "Apakah 

penggunaan animasi komputer program Macromedia Flash MX sebagai media 

pembelajaran dapat efektif  dalam meningkatkan prestasi belajar IPS Ekonomi 

pada pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 ?" 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

penggunaan multimedia animasi komputer program Macromedia Flash MX dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa belajar IPS Ekonomi pada pokok bahasan 

pelaku ekonomi Indonesia pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Ambarawa 

Tahun Ajaran 2010/2011. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian im diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai alat pengembangan media khususnya dalam pembelajaran 

2. Sumber konfirmasi untuk menyusun strategi pembelajaran 

3. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang bersifat luas 

4. Sebagai bekal bagi guru untuk mengatasi masalah yang terjadi pada 

prosespembelajaran khususnya ekonomi demi meningkatkan mutu 

pendidikan yang lebih baik. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru 

Dapat membantu guru menciptakan suasana belajar yang menarik 

dan interaktif serta memberikan altematif media pembelajaran yang 

dapat di gunakkan guru dalam menyampaikan materi ekonomi. 

2. Bagi siswa 

Meningkatkan minat dan motivasi belajar ekonomi, meningkatkan 

pemahaman serta aktivitas belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengamhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 1994:55). Manusia 

terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, 

misalnya tenaga laboratrorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan 

kapur, fotografi, slide, dan film, audio dan video tape. Fasilitas perlengkapan, 

terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedw, 

meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, ujian, dan 

sebagainya. 

Rumusan tersebut tidak terbatas dalam ruang saja. Sistem pembelajaran 

dapat di laksanakan dengan cara membaca buku, belajar di kelas atau di sekolah, 

karena di warnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai komponen yang 

saling berkaitan, untuk membelajarkan peserta didik. 

Sugandi (2004:9) menyatakan bahwa pembelajaran terjemahan dari kata 

"instruction" yang berarti self intruction (internal) dan external intruction 

(eksternal). Pembelajaran yang berorientasi bagaimana perilaku guru yang efektif, 

beberapa teori belajar mendiskripsikan pembelajaran sebagai berikut: 
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a. Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar (behavioristik)  

b. Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar 

memahami apa yang di pelajari (kognitif) 

c. Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara melajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya 

( Humanistik) 

Sedangkan pembelajaran yang berorientasi bagaimana si belajar berperilaku, 

memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang 

bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam 

sejumlah informasi, yang selanjutyna dapat menyebabakan adanya hasil belajar 

dalam bentuk ingatan jangka panjang. Dapat dijelaskan bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa 

sehingga si belajar iu memperoleh kemudahan dalam berineraksi berikutyna 

dengan linkungan. 

Bila belajar itu di tinjau dari segi intemal dan ekstemal maka teori 

pembelajaran atau instruksional adalah penerapan, prinsip-prinsip teori belajar, 

teori mgkah laku, dan prinsip pengajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar 

dengan penekanan pada prosedur yang telah terbukti secara konsisten. 

2.1.2 Teori Pembelajaran 

Dalam teori pembelajaran tidak menjelaskan bagaimana proses belajar itu 

terjadi, tetapi lebih menekankan pada implementasi prisnsip-prinsip teori belajar, 
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dan berfungsi untuk memecahkan masalah praktis dalam pembelajaran di samping 

itu pembelajaran juga selalu mempersoalkan bagaimana pembelajaran yang 

efektif. 

Teori pembelajaran akan menjelaskan bagaimana menimbulkan pengalaman 

belajar dan bagaimana pula menilai dan memperbaiki metode dan teknik yang 

tepat.menurut Sugandi (2004:9) mengungkapkan teori pembelajaran yang 

demikian itu memungkinkan guru untuk : 

a. mengusahakan lingkungan yang optimal untuk belajar 

b. menyusun bahan ajar dan mengurutkannya 

c. memilih strategi mengajar yang optimal dan apa alasannya 

d. membedakan antara jenis alat AVA yang sifatnya pilihan dan AVA lain 

yang sifatnya esensial untuk membelajarkan para siswa. 

2.1.3  Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2007:5). Untuk memperoleh aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang 

konsep. Maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep. Dalam pembelajaran perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

pembelajar setelah melaksnakan aktivitas belajar dimmuskan dalam tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Anni (2006:7) mengklasifikasikan hasil 

belajar menjadi tiga kategori yang disebut ranah belajar, yaitu : 
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a. Ranah kognitif 

Ranah kognitif meliputi pengetahuan, penerapan, analisis,  sintesis dan 

evaluasi. 

b. Ranah afektif 

Ranah afektif meliputi penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. 

c. Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbisa, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuian 

kreatifitas. 

Hasil belajar memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar. 

Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi sejaun mana 

keberhasilan seorang siswa dalam belajar. Dari informasi tersebut guru dapat 

menganalisis kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan baik untuk keseluruhan 

kelas ataupun individu. 

2.2   Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media secara harfiah mempunyai arti perantara atau pengantar. Dalam 

bukunya Sadiman (1986:8) mengemukakan media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakkan untuk menyalurkan pesan-pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat meraskan pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Apabila menurut Brigs 
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dalam bukunya Sadiman (2003:6) mendefinisikan bahwa media adalah segala alat 

fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

mempakan wahana atau alat bantu yang digunakkan guru untuk menyampaikan 

sebuah materi pelajaran dalam proses pembelajaran. Di samping itu dengan 

penggunaan media memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

telah disampaikan. 

2.1.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Pengguanaan pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada 

saat itu, Ensiklopedia of Education Research dan Hamalik (1994:15), meyatakan 

bahwa manfaat media pembelajaran sebagai berikut: 

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 

b. Memperbesar perhatian siswa. 

c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembngan belajar, oleh 

karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 

d. Memberikkan pengalamn nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa. 

Secara umum manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar 

interaksi guru dan siswa, dengan maksud membantu siswa belajar secara optimal.  
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Namun demikian, secara khusus manfaat media pembelajaran adalah: 

a. Proses pembelajaran lebih menarik  

b. Kualitas belajar dapat ditingkatkan.  

c. Proses belajar menjadi lebih interaktif  

d. Menghemat jumlah waktu belajar mengajar  

e. Sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan.  

2.3  Macromedia Flash MX 

Macromedia Flash MX merupakan sebuah aplikasi yang cukup handal bagi 

para desainer Web serta interaksi dibidang multi media dan pembuatan media 

komunikasi (Wahana komputer, 2004:3). Penggunaan Macromedia Flash MX 

lebih ditekankan pada pembuatan, pengolahan serta manipulasi berbagai jenis data 

meliputi audio, vidio, vektor teks dan gambar serta data. 

Macromedia Flash Mx adalah salah satu bentuk kecil dan merupakan sarana 

untuk menghasilkan web application yang sifatnya fleksibel dan dapat 

memasukkan unsur multimedia seperti animasi, dengan adanya animasi yang 

dapat digunakkkan untuk mempermudah penyampaian materi pada peserta didik. 

Program grafis animasi standar professional untuk menghasilkan halaman web 

yang menarik movieflash atas grafik, teks, animasi dan aplikasi untuk situs web. 

Semuanya tetep menggunakkan grafik berbasis vector, jadi aksesnya lebih cepat 

dan akan terlihat halus pada skala resolusi layar berapapun, sistem itujuga 

mempunyai kemampuan mengimpor video, gambar, dan suara dari aplikasi 

luamya. Movie flashnya bisa memasukkan unsur-unsur interaktif movienya 

menggunakan actions script (suatu bahasa pemograman berorientasi obyek) yang 
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akhirnya user bisa berinteraksi dengan movie, menggunakan keyboard,atau mouse 

untuk berpindah kebagian-bagian yang berada disebuah movie, memindahkan 

obyek-obyek, memasukkan form dan operasi-operasi lainya. 

Dengan menggunakan media Macromedia Flash Mx sebagai media 

pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

karena dengan menggunakan media ini siswa akan lebih mudah menguasai materi 

pelajaran, fasilitas Macromedia Flash Mx menampilkan kreasi animasi yang 

menarik, materi pelajaran dapat disajikan dengan lebih menarik dan gambar lebih 

berkesan hidup. 

2.3.1 Keunggulan media Macromedia Flash MX 

Adapun beberapa keunngulan dalam penggunaan Macromedia Flash Mx 

antara lain : 

1. Flash Mx mampu dijalankan pada system operasi Windows 

2. Gambar Flash Mx merupakan vector sehingga tidak akan pemah pecah 

meskipun di zoom beratus kali. 

3. Animasi dapat dibentuk, dijalankan dan dikontrol. 

4. Font tidak akan berubah meskipun PC/ komputer yang digunakan tidak 

memiliki font tersebut. 

5. Hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk avi, gif, waf  

atau dalam bentuk format yang lain. 

6. Flash Mx mampu mengimpor hampir semua file-file audio sehingga 

presentasi dengan flash dapat lebih hidup. 

7. Flash membuat file executable (exe) sehingga dapat dijalankan pada PC 
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manapun tanpa harus menginstal dahulu program Flash.  

(Pramono, 2004:2) 

2.3.2 Konsep Macromedia Flash MX  

Untuk dapat menjalankan program Macromedia Flash MX paling tidak 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

2.3.2.1 Hardware, meliputi: 

1) Prosesor Pentium III atau CPU dengan 200 MHz Intel Pentium 

Prosesor. 

2) Memori 64 MB, direkomendasikan 128 MB 

3) 85 MB sisa ruang hardisk 

4) Resolusi monitor 1024 X 768 

5) Sound card 

6) CD-ROM drive 

7) System operasi Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0, 

Windows 2000, atau Windows XP. 

2.3.2.2 Software, meliputi: 

Untuk menjadikan animasi lebih baik diperlukan kebutuhan tambahan, 

yaitu: 

1)  Perangkat keras tambahan (Hardware), anatara lain : 

a) Tablet: Untuk membuat skets objek gambar. 

b) Scanner : Untuk mengambil citra data gambar. 

c) Camera digital: Untuk mengambil gambar image. 

d) Microphone : Untuk penambahan karakter suara. 
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2)   Perangkat lunak (Software), mencakup aspek : 

a) Audio, memiliki fasilitas antara lain : 

b) Cooledit: digunakan untuk editing suara rekaman digital 

c) Wave edit: berfungsi untuk mendesain suara dan audio editing 

untuk windows PC 

d) Nero sound edit: berfungsi untuk pengeditan sound pada program 

nero. 

3)   Grafis, mencakup fasilitas antara lain: 

a) Adobe photoshop, berfungsi untuk mengedit foto atau gambar. 

b) Adobe Image Ready, berfungsi untuk mengedit foto ulang setelah 

foto tersebut di edit dalam photoshop. 

c) ACDsee, berfungsi untuk penampilan foto atau gambar yang 

disimpan dalam fonnat ACDsee itu sendiri. 

d) Corel, berfungsi untuk mengedit gambar atau membuat gambar.  

2.3.2.3 Action script 

Action script adalah bahasa script Macromedia Flash Mx. dimana funsinya 

untuk menentukan jalannya movie. Action scipt mempunyai aturan sintaks, 

keyword, dan operator. Selain itu bisa digunakan variable-variable untuk 

menyimpan informasi yang kemudian ditampilkan kembali. Dalam Macromedia 

Flash MX dapat digunakkan objek-objek dan fungsi yang disediakan Action 

Script, atau membuat sendiri objek-objek dan fangsi (Yudhiantoro, 2003:232). 

Perintah-perintah dalam Action Script, antara lain : 
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1) Action 

Action dibagi menjadi dua, yaitu Actionframe dan Action objeck. 

2) Action Frame adalah action yang diberikan pada frame yang berisis 

action terdapat tanda pada framenya. 

3) Action Objek alah action yang diberikan pada objek baik bempa tombol   

maupun movie clip. 

4) Action Stop 

Action stop berfungsi untuk menghentikan movie atau animasi. 

5) Action Goto 

Action goto berfungsi untuk melompat danframe yang satu keframe yang 

lain. Action goto dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Go To and Play, berftmgsi untuk melompat ke frame tertentu dan 

memainkan animasi mulai frame tersebut sampai frame yang 

ditentukan. 

b. Go To and Stop, berfungsi untuk melompat ke frame tertentu dan 

berhenti diframe yang ditentukan. 

6) Event mouse 

Event mouse diberikan pada objek atau tombol, yang sama artinya 

dengan memberikan action pada objek atau tombol tersebut. 

7) Action Set Variabel 

Action Set Variabel berfungsi untuk membuat suatu variabel dengan 

nilai tertentu. 
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8) Action Set Property 

Action Set Property berfungsi untuk mendefinisikan suatu nilai bagi 

property movie clip. 

9) Action If 

Action if berfungsi untuk menyeleksi kondisi dari suatu pemyataan, 

artinya berjalanjika kondisi benar. 

10)  Objek Key 

 Objek key berfungsi menyesuaikan dengan tombol di keyboard. Objek 

ini memepunyai beberapa poperty, antara lain : left, right, up, down, 

enter, escape, page up, page down dan sebagainya. 

2.3.2.4 Ketrampilan mencakup aspek : 

1) Imaginasi        :  mambuat jalan cerita dan konsep animasi 

2) Kretivitas        :  menuangkan imajinasi ke dalam stage 

3) Sketsa         :  untuk membuat berbagai objek animasi 

4) Sense of Music :  untuk menghidupkan projek animasi. 

2.3.3 Toolbox 

Tool-tool dalam toolbox menyediakan atau memperbolehkan anda 

menggambar, mewamai, memilih, dan memodifikasi artwork, serta mengubah 

tampilan stage. Toolbox dibagi menjadi 4 bagian : 

a. Bagian Tools berisis tool drawing, painting, dan selection. 

b. Bagian View berisi tool untuk zoom dan Hand dalam jendela aplikasi. 

c. Bagian Colors berisimodiefers untuk wama stroke dan fiil. 

d. Bagian Options merupakan modifiers untuk tool selected, yang akan 
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berpengaruh saat melakukan operasi painting atau editing. 

2.3.4 Penyusunan Produksi Program 

Memproduksi program adalah mengubah naskah menjadi program. Setelah 

rancangan materi dibuat maka langkah selanjutnya adalah membuat langkah-

langkah produksi dalam bentuk CD pembelajaran, langkah-langkah pembuatan 

produksi media, antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Langkah Produksi Media 

Sumber : Haryono (1987:3) 

Naskah dan materi yang telah dirancang diubah ke dalam bentuk 

pembelajaran yang dimulai dengan : 

a. Naskah yang terdiri dari Judul, nama frame, nomor frame, halaman, 

keterangan tampilan, keterangan animasi / video dan narasi. 

Pada tahapan awal dalam membuat media adalah menyusun naskah. 

Dengan naskah akan memudahkan kita melakukan proses produksi 

NASKAH 

 

PEMBUATAN ANIMASI 

CD PEMBELAJARAN 

REVIEW/ AHLI PAKAR 

REVISI 

PRODUK 
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sebuah media. Setelah menjadi sebuah produk awal dalam media 

pembelajaran nantinya akan dikonsultasikan kepada para ahli media dan 

ahli materi untuk divalidasikan.   

b. Setelah menulis naskah diadakan pembuatan animasi melalui program 

Macromedia Flash Mx. 

c. Hasil pembuatan animasi, di edit dan diberi narasi sesuai dengan naskah 

yang dibuat. 

d. Kemudian hasilnya dikonsultasikan atau divalidasikan dengan orang 

yang ahli dalam pembuatan media pembelajaran. Dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara menghadirkan ahli materi adalah guru  IPS 

Ekonomi SMP Negeri  4 Ambarawa, sedangkan ahli media adalah guru 

komputer SMP Negeri 4 Ambarawa. 

e. Setelah direview maka diadakan revisi pada media pembelajaran 

tersebut, kemudian dihasilkan produk dalam bentuk CD pembelajaran 

yang akan digunakan untuk penelitian. 

Ada beberapa keuntungan menggunakan media pembelajaran antara lain adalah 

jangkauan media pembelajaran yang sangat luas, cepat, merata dan ilmiah sebagai partner 

guru dalam mengajar. Setiap pelajaran yang disampaikan divisualisasikan dengan 

komposisi warna yang lembut, bergambar, dan dilengkapi dengan demo. Pengguna juga 

dapat memilih tujuan dan target ketrampilan yang ingin dicapai. Semua slide materi pada 

media belajar ini dapat dinavigasikan secara urut namun dapat pula dilompati ke slide lain 

yang dikehendaki. 
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2.4  Pokok Bahasan Pelaku Ekonomi Indonesia 

2.4.1 Pelaku Ekonomi Indonesia 

Semua kegiatan ekonomi dalam perekonomian suatu negara mempunyai pelaku 

ekonomi. Pelaku ekonomi mereka adalah mereka., baik perorangan, lembaga-lembaga 

ataupun instansi-instansi pemerintah yangmelakukan kegiatan ekonomi, mulai dari 

produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pelaku ekonomi di Indonesia dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a. Sektor Negara, yaitu pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN, yaitu 

Perum, Perjan,dan Persero. 

b. Sektor Swasta, yaitu pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai usaha 

swasta, yaitu Perusahaan Perorangan, Firma, CV,PT, dan Yayasan. 

c. Sektor Koperasi, yang terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi 

Skunder. 

d. Sektor Informal, antara lain : pedagang keliling, pedagang asongan, 

pedagang kaki lima, home industri, dll. 

Pelaku ekonomi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi: 

2.4.1.1  Rumah Tangga 

Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil dan terpenting. Sebagai pelaku 

kegiatan ekonomi, rumah tangga berperan sebagai konsumen, produsen, dan distributor. 

Sebagai konsumen, rumah tangga membutuhkan barang dan jasa. Oleh karena itu, 

tumah tangga dimasukan dalam kelompok pelaku kegiatan pemakai atau menghabiskan 

barang jasa yang dibutuhkan. 
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Sebagai produsen, rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi yang 

dibutuhkan pelaku ekonomi antara lain seperti modal, tanah, tenaga kerja, dan 

keahlian. Imbalan yang diterima rumah tangga sebagai produsen berupa bunga 

modal, sewa tanah, upah atau gaji, dan laba. Adapun sebagai distributor, rumah 

tangga menyalurkan barang atau jasa kepada pelaku ekonomi lain. 

  2.4.1.2 Masyarakat 

Masyarakat merupakan kumpulan dari rumah tangga. Masayarakat sebagai 

pelaku ekonomi dapat berperan sebagai konsumen, produsen, dan distributor. 

Sebagai konsumen, masyarakat membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sebagai produsen masyarakat dapat membuka usaha sendiri, 

misalnya menjadi nelayan, atau membuka usaha butik pakaian. Adapun sebagai 

distributor, masyarakat menyalurkan barang dan jasa kepada para konsumenya 

dengan menjadi pedagang kaki lima atau keliling. 

2.4.1.3  Perusahaaan 

Perusahaan adalah kesatuan teknis yang menghasilkan barang dan jasa. 

Sebagai berikut : 

a. Perusahaan sebagai produsen 

Perusahaan mempunyai fungsi dan peran dalam menghasilkan barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan harus dapat 

memproduksi barang dan jasa secara afektif dan efisien, karen ajenis dan 

kualitas barang yang diproduksi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

selera masyarakat.  
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b. Perusahaan sebagai distributor  

Untuk menjamin barang dan jasa agar sampai kepada konsumen, 

beberapa perusahaan melakukan kegiatan distribusi. Sebagai distributor, 

kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah mengadakan promosi, 

membuka agen yang dekat dengan konsumen, dan mengadakan kegiatan 

perdagangan.  

c. Perusahaan sebagai konsumen 

Merupakan pihak yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk 

mengahasilkan barang dan jasa serta memberikan lapangan pekerjaan 

bagi pemilik faktor produksi. Hal tersebut terjadi karena sataa 

menggunakan sejumlah lahan untuk membangun pabrik, perusahaan 

telah menyerap tenaga kerja. Bakan perusahaan pun memberikan 

kesempatan kepada para wiraswasta untuk bekerja sebagai pengelola 

perusaaan. 

 2.4.1.4  Negara  

Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dan 

mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan kehendaknya kepada 

warganya. Karena negara memiliki kekuasaan. Maka negara berperan sebagai 

pelaku ekonomi juga sebagai pengatur perekonomian. 

Peran negara sebagai pelaku ekonomi sama seperti pelaku ekonomi lainnya, 

yakni sebagai konsumen, produsen, dan distributor. 
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a. Negara sebagai konsumen 

Sebagai konsumen negara membutuhkan barang dan jasa untuk 

menjalankan roda pemerintahan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan 

negara antara lain: 

1) Membayar gaji pegawai 

2) Menggunakan energi listrik untuk penerangan  

3) Memeakai kertas untuk kegiatan administrasi 

4) Membayar utang luar negeri 

5) Menggunakan kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas 

b. Negara sebagai produsen 

sebagai produsen negara memproduksi barang dan jasa yang tidak 

boleh dilakukan oleh swasta atau swasta tidak mau memproduksi 

karena dianggap tidak menguntungkan. Untuk itu negara mendirikan 

Badan Usaha  Milik Negara (BUMN) seperti : Perusahaan Listrik 

Negara, PT Telkom, PT Pertamina,dan PT Kereta Api Indonesia(PT 

KAI). 

Kegiatan produksi yang dilakukan negara adalah: 

1) Membangikt tenaga air untuk memenuhi kebutuhan listrik 

warganya. 

2) Membangun sarana transportasi darat, laut, dan udara. 

3) Membangun perusahaan pengolahan air minum untuk memenuhi 

kebutuhan air warganya.  
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c. Negara sebagai distributor  

Sebagai distributor negara memiliki kewajiban untuk mendistribusikan 

barang dan jasa dariprodusen kepada konsumen. Untuk melakukan 

kegiatan distribusi, negara mendirikan lembaga-lembaga tertentu, 

anatara lain : 

1) Negara melalui bulog menyalurkan sembilan bahan pokok kepada 

masyarakat 

2) Negara melalui PT PLN menyalurkan energi listrik kepada 

masyarakat 

3) Negara melalui PT Telkom menyalurkan jasa telepon 

2.4.1.5 Masyarakat Luar Negeri 

Seiring dengan era globalisasi perkonomian dunia, peran masyarakat luar 

negeri memiliki peranan penting. Salah satu contoh perannya antara lain adanya 

kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan suatu negara dalam 

mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Ekspor adalah kegiatan suatu 

negara dalam mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Impor adalah 

masuknya barang dagangan dari luar negeri ke dalam negegeri. Kegiatan ekspor 

Indonesia menghasilkan devisa yang besar untuk pemasukan negara. Sedangkan 

kegiatan impor  Indonesia adalah membantu negara untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. 

2.4.1.6 Koperasi 

Koperasi yaitu suatu badan uasaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-
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prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakabn ekonomi rakyat yang berlandasakan 

atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia didirikan berdasarkan : 

a) Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian. 

b) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

Berdasarkan anggotanya koperasi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a) Koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakkan orang-orang 

(sekurang-kurangnya 20 orang) dengan daerah kerja pada satuan unit 

ekonomi/lembaga. 

b) Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang beranggotakan badan hukum-

hukum koperasi. Koperasi sekunder dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : 

Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan, Koperasi Induk. 

Berdasarkan keluasan usahanya, koperasi dibedakan menjadi: 

a) Koperasi tuggal usaha (single purpose) yaitu koperasi yang usahanya 

hanya satu macam jenis usaha saja. Contoh : Koperasi Kredit, Koperasi 

Jasa, Koperasi Produksi. 

b) Koperasi serba usaha (multi purpose), yaitu koperasi yang usahanya 

meliputi berbagai bidang uasaha koperasi(kredit, konsumsi, produksi, 

dan jasa). Contoh : Koperasi Unit Desa (KUD). 

Organisasi koperasi memiliki perangkat, antara lain: Rapat Anggota 

Koperasi, Pengurus koperasi,dan Pengawas koperasi. 

Modal koperasi, terdiri dari 3 (tiga) macam, antara lain: Simpanan pokok, 

Simpanan wajib, danSimpanan sukarela/manasuka. 
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Lambang koperasi terdiri atas gambar-gambar, antara lain : 

1. Gigi roda melambangkan kerja koperasi yang secara terus-menerus. 

2. Rantai melambangkan persahabatan yang kuat dan kokoh. 

3. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran yang ingin dicapai. 

4. Timbangan melambangkan keadilan sosial 

5. Bintang dan perisai melambangkan Pancasila sebagai landasan idiil. 

6. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan yang berakar. 

7. Wama merah putih melambangkan sifat nasionalisme. 

2.4.1.7  Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 

Jenis-jenis bidang usaha yang dilakukan oleh sektor swasta antara lain : 

a. Bidang usaha jasa ekstraktif, yaitu badan usaha yang kegiatannya 

mengambil langsung dari alam. Misalnya; pertambangan, pencarian kayu 

hutan, penangkapan ikan,dll. 

b. Bidang usaha agraris, yaitu bidang usaha yang kegiatannya berhubungan 

dengan pengolahan lahan atau pengembangan sumber daya hayati dan 

hewani. Misalnya; pertanian, petemakan, perkebunan, dan kehutanan. 

c. Bidang usaha pengolahan atau industri, yaitu bidang usaha yang 

berhubungan dengan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi atau 

bahan setengah jadi. Misalnya; industri pakaian jadi, industri mebel, 

industri elektronik, industri otomotif,dll. 

d. Bidang usaha perdagangan, yaitu usaha untuk memasarkan hasil produksi 

agar dapat dinikmati oleh konsumen. 
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e. Bidang usaha jasa, yaitu kegiatan yang tujuan utamanya menghasilkan 

jasa-jasa. Misalnya; notaris, pendidikan, konsultan,dll. 

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu yang relevan 

No Peneliti Judul Tahun Hasil penelitian 

1 Mai Neo 

& Ken 

Neo Tse 

Kian. 

 

Developing a Student-

Centered Learning 

Environment in The 

Malaysian Classroom - A  

Multimedia Learning 

Experience.  

2003 Hasil yang ditunjukkan dalam 

proyek ini menunjukkan dengan 

jelas bahwa teknologi 

multimedia  sangat 

mempengaruhi siswa 

proses belajar dan memperlebar 

lingkup keterampilan belajar 

dan pengetahuan. teknologi 

multimedia dapat memberi 

kontribusi nyata terhadap 

meningkatkan belajar siswa dan 

proses belajar. 

2 Wahyudin, 

Sutikno, 

A. Isa 

 

Kefektifan Pembelajaran 

Berbantuan Multimedia 

Menggunakan Metode 

Inkuiri Terbimbing 

Untuk Menigkatkan 

Minat   dan   Pemahaman 

Siswa. 

2010 Peneliti memanfaatkan software 

Macromedia Flash 8 

Professional sebagai media 

pembelajaran. Data hasil belajar 

kognitif diperoleh melalui tes 

dan minat belajar siswa 

diperoleh dari lembar 

kuesioner. Peningkatan rata-rata 

hasil belajar siklus II cukup 

signifikan, mencapai ketuntasan 

belajar meningkat dari 13 siswa 
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menjadi 38 siswa. Pemahaman 

siswa meningkat dari 60% 

siswa yang dinyatakan tidak 

paham pada siklus I menjadi 

5% siswa yang dinyatakan tidak 

paham untuk siklus II. Hasil 

analisis tanggapan siswa 

terhadap pengajaran diperoleh 

rata – rata tanggapan siswa 

sebelum tindakan sebesar 

72,90%. Setelah tindakan, nilai 

rata – rata tanggapan siswa 

meningkat menjadi 76,81%. 

3 Dwi 

Purwono 

 

Keefektifan penggunaan 

program Animasi Adobe 

Flash Cs3 Dalam 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (studi kelas 

X SMA Setiabudhi 

Semarang Tahun Ajaran 

2009/ 2010). 

2010 Berdasarkan hasil tes evaluasi 

diperoleh rata-rata kelompok 

eksperimen adalah 73,15 dan 

rata-rata kelompok control 

adalah 72,15. Berdasarkan hasil 

analisis uji t perbedaan dua 

rata-rata hasil belajar, hasil 

perhitungan menunjukan bahwa 

        = 1,58 dan        = 2,10.  

Sehingga          <         maka 

hipotesis diterima. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Dalam proses belajar mengajar apabila seorang guru menggunakkan media 

pendidikan sebagai alat bantu mengajar, dan dapat berkomunikasi dengan baik 
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pada saat menyajikan pelajaran, siswa akan lebih mudah menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. Selain itu pembelajaran dengan menggunakan  media 

dapat mengatasi keterbatasan pengalaman siswa dan membuat keseragaman 

pengamatan, membangkitkan motivasi belajar siswa. dan konsep dasar dapat 

dijelaskan secara benar, konkrit dan realistik. Pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar Dalam hal ini 

Maromedia Flash Mx adalah salah satu media pembelajaran yang diharapkan 

akan menjadi media yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

menerima materi pelajaran Ekonomi. Macromedia Flash Mx menghasilkan 

gambar-gambar ataupun suara yang menggambarkan isi dan materi singkat 

tentang pembelajaran Ekonomi. Penggunaan Macromedia Flash Mx selain untuk 

membantu proses pembelajaran agar efektifdan efisien juga untuk mengenalkan 

teknologi komputer kepada siswa agar tidak ketinggalan dengan perkembangan 

zaman. 

Proses belajar mengajar dengan menggunakan Macromedia Flash MX siswa 

akan dapat belajar sambil mengetahui gambar secara langsung, siswa juga tidak 

merasa jenuh dengan materi yang disampaikan oleh guru. Siswa akan lebih aktif 

dalam belajar memahami dan mengetahui langsung tentang materi yang 

disampaikan dengan belajar sambil menonton gambar secara langsung, siswa akan 

merasa senang dan bergairah dalam belajar. Siswa akan mendapat pengalaman 

langsung dengan melihat gambar yang sesuai dengan materi yang disampaikan 

oleh guru. Melalui pengalaman langsung siswa akan memperoleh perhatian yang 

lebih baik untuk sesuatu yang dilihatnya dari pada sesuatu yang didengarnya. 
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Pembelajaran Ekonomi dengan menggunakan media Macromedia Flash MX, 

maka intelektual dan perasaan siswa akan dapat berkembang. Sehingga hasil 

penggunaan Macromedia Flash MX melalui aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik pada diri siswa akan berkembang. Hal ini akan menjadi lebih jelas dalam 

mendalami materi yang disampaikan guru, sehingga hasil belajar meningkat. 
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Bagan 2.2  Kerangka Berpikir 

 

Guru 

a. Tingkat pemahaman 

siswa terhadap konsep 

materi masih kurang  

b. Proses pembelajaran 

kurang melibatkan 

keaktifan siswa 

c. Siswa bersifat 

heterogen dengan latar 

belakang psikologis 

yang berbeda. 

d. Hasil belajar siswa 

belum tercapai dengan 

standard ketuntasan 

belajar.  

a. Metode 

pembelajaran yang 

digunakan dengan 

ceramah 

b.  Guru kesulitan 

dalam menemukan 

metode 

.pembelajaran yang 

tepat. 

Siswa Pelaku Ekonomi 

Indonesia 

Materi bersifat 

teoritis dan 

aplikatif. 

Siswa menjadi aktif dalam pembelajaran 

Tercapai ketuntasan belajar siswa 85% 

Materi lebih mudah untuk di pahami 

Pembelajaran menggunakan  media pembelajaran 

Macromedia Flash MX 
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2.7  Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir tersebut, maka dapat 

ditarik sebuah dugaan yang bersifat sementara bahwa : 

Ada peningkatan prestasi belajar ekonomi pada pokok bahasan pelaku 

ekonomi Indonesia dengan menggunakkan animasi komputer program 

Macromedia Flash MX sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa 

mata pelajaran IPS ekonomi pada pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa Tahun Ajaran 2010/2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Setting Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Ambarawa yang beralamat di 

Jalan Rejosari, Pojoksari Ambarawa. Pada siswa kelas VIII yang berjumlah 190 

yang terdiri dari 5 kelas pada tahun ajaran 2010/2011. 

3.2  Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C yang berjumlah 36 orang 

yang teriri dari 24 siswa putra dan 12 untuk siswa putri. 

3.3  Faktor Yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam hal ini adalah : 

a. Faktor guru yaitu cara guru dalam merencanakan pemebelajaran dan cara 

guru dalam proses belajar menggunakan media Macromedia Flash MX. 

b. Faktor siswa yaitu : 

1. Perhatian dan sikap siswa, respon siswa dalam bertanya, mengemukakan 

pendapat, meringkas materi pelajaran pelaku ekonomi Indonesia yang 

telah disampaikan guru dengan menggunakaan Macromedia Flash Mx.  

2. Hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran yang berasal dari nilai 

tes pada setiap akhir siklus. 

3.4  Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian tindakan kelas yang 

berkolaborasi dengan melibatkan guru mata pelajaran untuk bersama-sama  
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melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti sebagai bertindak sebagai 

pengajar, sedangkan guru mata pelajaran sebagai observer. Pelaksanaan penelitian 

ini dibatasi oleh waktu, apabila tujuan dari penelitian ini belum tercapai sesuai 

dengan waktu yang ditentukan maka penelitian tersebut dianggap tidak berhasil 

atau dengan kata lain metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak cocok. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus ada 4 (empat) 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Perincian 

langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Perencanaan 

Perencanaan  yaitu kegiatan menetapkan tindakan yang akan dilakukan 

dalam proses pembelajaran. Pada tahap perencanaan dilakukan penyususnan 

Rencana Pembelajarn yang mencakup rumusan tujuan pembelajaran. 

3.4.2 Pelaksanaan  

Tindakan yaitu pelaksanaan dari rencana yang telah disiapkan. Tindakan 

yang akan dilaksanakan adalah melaksankan pembelajaran dengan menggunkan 

media pembelajaran Macromedia Flash MX  sesuai dengan langkah-langkah kerja 

seperti telah direncanakan dalam rencana pembelajaran. 

3.4.3 Pengamatan 

Pengamatan yaitu mengamati jalannya proses belajar mengajar yang 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi untuk mengamati kinerja 

guru dan aktivitas siswa serta tes disetiap akhir siklus. 
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3.4.4 Refleksi 

Refleksi yaitu mengevaluasi dan menganalisis hasil observasi tentang 

kekurangan dan kelebihan menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 

MX yang telah dilaksanakan. Hasil refleksi dari siklus I digunakan sebagai dasar 

untuk memperbaiki dan merencanakan tindakan pada siklus berikutnya. 

Tahapan dalam setiap siklus dijelaskan dalam gambar 3.1 sebagai berikut: 

   SIKLUS 1 

 

 

 

  SIKLUS II 

 

 

 

 

   SIKLUS III 

 

 

 

 

Sumber : Arikunto (2009:16) 

 

 

Perencanaan Pelaksanaan Tindakan 

Refleksi Observasi 

Perencanaan Pelaksanaan Tindakan 

Refleksi Observasi 

Pelaksanaan Tindakan 

Observasi 

Perencanaan 

Refleksi 
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3.5  Prosedur Penelitian  

3.5.1  Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian digunakan untuk menjaring data dalam penelitian ini 

yang terdiri dari alat evaluasi yaitu tes tertulis, dokumentasi, wawancara dan 

lembar observasi. Validasi instrument melalui beberapa penyajian yaitu uji 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

3.5.5.1  Tes Tertulis  

Tes tertulis digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Tes yang 

digunakan adalah obyektif untuk siklus I, siklus II dan siklus III. Pengambilan 

data melalui tes dalam penelitian ini dilakukan setelah proses pembelajaran pada 

tiap siklusnya. Untuk memperoleh data yang akurat, soal tes yang digunakan 

sebagai alat evaluasi terlebih dahulu diuji cobakan untuk mengetahui validitas, 

reliablitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

a. Validitas  

Untuk menentukan validitas item digunakan rumus sebagai berikut: 

      
     

  
√

 

 
  

Keterangan: 

     :   koefisien korelasi biserial 

          :    rerata skor subjek yangmenjawab betul bagi item     yang   dicari 

    :   rerata skor total 

    :   standar deviasi dari skor totak 
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   :   proporsi siswa yang menjawab benar 

         
                          

                    
 ) 

         :   proporsi siswa yang menjawab salah 

      (q= 1-p) 

Apabila        >       maka butir soal valid(arikunto, 2006:79) 

Soal uji coba yang diberikan sebanyak 50 butir soal dan dari hasil uji coba 

yang termasuk kategori valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. 

Sedangkan yang tidak valid soal nomor 5, 13, 25, 35, dan 42. 

b. Reliabilitas 

Untuk menentukan reliabilitas tes digunakkan rumus sebagai berikut: 

 
    (

 

   
)(  

     )

   
)
 

Keterangan: 

     :  reliabilitas seluruh soal 

  :  banyaknya butir soal 

           :  rata-rata skor varians (Y) 

            :   Varians skor total  =  kuadrat simpangan baku   skor total 

Dari 50 soal yang diujicobakan diperoleh reliabilitas tes sebesar 0,914. Berarti 

ini menunjukan bahwa soal-soal tersebut reliable. 
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c. Tingkat kesukaran 

Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks 

kesukaran. Untuk mencari indeks kesukaran digunakkan rumus sebagai berikut: 

p = 
 

  
 

Keterangan: 

P   :   indeks kesukaran 

B   :   jumlah siswa yang menjawab benar 

JS   :   jumlah soal  

Soal dengan P 0,00 sampai 0,10 adalah sangat sukar 

Soal dengan P 0,11 sampai 0,10 adalah sukar 

Soal dengan P 0,31 sampai 0,10 adalah sedang 

Soal dengan P 0,71 sampai 0,10 adalah mudah 

Soal dengan P > sampai 0,10 adalah sangat mudah 

Berdasarkan hasil uji coba dari 50 soal terdapat 2 soal dengan kategori mudah yaitu 

soal nomor 23 dan 49. Soal dengan tingkat kategori sedang ada 39 soal yaitu nomor 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18,19, 20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47,dan 48. Soal dengan kategori sukar ada 9 

soal yaitu nomor 1, 9, 13, 16, 17, 33, 37, 42  

dan 45. 
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d. Daya pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). 

Untuk mencari daya pembeda soal digunakan dengan rumus  sebagai berikut: 

D =  
  

  
  -  

  

  
  

Keterangan: 

JA  :   banyaknya peserta kelompok atas 

JB  :   banyaknya kelompok peserta bawah 

BA            :   banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan  

     benar 

BB :  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab    soal dengan  

                     salah 

D :   daya pembeda 

Klasifikasi daya pembeda (D) : 

D : 0,00- 0,20 = kategori soal jelek 

D : 0,21- 0,40 = kategori soal cukup 

D : 0,41- 0,70 = kategori soal baik 

D : 0,71- 1.00 = kategori soal baik sekali 

D : < negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Dari 50 soal yang diuji cobakandiperoleh daya pembeda dalam kategori jelek 

sebanyak 5 soal yaitu soal nomor 5, 13,  25, 35, dan 42. Soal dengan daya 
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pembeda dalam kategori cukup sebanyak 29 soal yaitu nomor 2, 3, 4, 6, 8, 9, 

14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 

dan 50.soal dengan daya pembeda dengan kategori baik sebanyak 15 yaitu 

nomor 2, 7, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 26, 32, 34, 39, 44, 46, dan 47. 

soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.Butir-butir soal 

yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai indeks diskriminasi 0,4 

sampai 0,7 (Arikunto, 2006:213-218). 

3.5.5.2  Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengambil data-data pendukung penelitian 

yang meliputi data awal yaitu nilai siswa, yaitu nilai ulangan murni yang didapat 

siswa. Nilai tersebut untuk melihat kondisi awal dari hasil belajar siswa. 

3.5.5.3  Lembar Observasi 

Observasi atau pengamatan yaitu mengamati meliputi perhatian siswa saat 

dijelaskan, bertanya tentang materi yang dipelajari, antusias dalam menyelesaikan 

tugas, mengemukakan pendapat, membuat rangkuman. Pedoman observasi 

memuat jenis aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, termasuk semua 

aktivitas kegiatan guru. 

3.5.2  Langkah-langkah Penelitian  

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

3.5.2.1  Siklus I 

a. Perencanaan 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

materi Menggolongkan pelaku ekonomi utama dalam 



 

 

42 

perkonomian indonesia  

2. Mempersiapkan media sebagai sarana implementasi tindakan. 

3. Guru menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan materi 

pelaku ekonomi Indonesia 

4. Guru menyiapkan lembar observasi pengelolaan pembelajaran 

Macromedia Flash MX  

5. Guru menyiapkan lembar observasi keaktifan siswa saat 

penggunaan Macromedia Flash MX 

b. Tindakan 

1. Guru membuka pelajaran dan melakukan absensi pada siswa 

2. Guru menginformasikan media pembelajaran yang akan 

dilakukan 

3. Guru menyiapkan Macromedia Flash MX sebagai media dalam 

melaksanakan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran 

5. Guru menjelaskan materi dengan bantuan media Macromedia 

Flash MX  selama pembelajaran berlangsung 

6. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa apabila ada 

materi yang kurang jelas 

7. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai 

materi yang telah dipelajari 

8. Guru memberikan soal evaluasi siklus I 
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c. Pengamatan 

Dalam kegiatan ini peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran IPS 

ekonomi sebagai observer dalam melaksanakan pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dengan menggunakan 

Macromedia Flash MX sebagai media pembelajaran selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.Aspek yang diamati adalah sebagai berikut : 

1. Guru 

Dalam aspek ini yang diamati adalah kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan Macromedia 

Flsah Mx ini meliputi: cara mempersiapkan materi bahan ajar, 

mempersiapkan alat/media dalam pembelajaran, penggunaan alat 

dalam pembelajaran ,kreatifitas guru dalam menyampaikan materi, 

mengorganisasi siswa, membimbing siswa, kemampuan guru 

dalam memberi kesimpulan dan mendiskusikannya, dan dalam 

menutup pelajaran. 

2. Siswa 

Pengamatan terhadap siswa meliputi perhatian siswa saat 

dijelaskan, bertanya tentang materi yang dipelajari, antusias dalam 

menyelesaikan tugas, mengemukakan pendapat, membuat 

rangkuman. 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil pengamatan 

serta hasil evaluasi tes siswa sehingga mengetahui hal apa saja yang 
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kurang dan apa saja yang perlu diperbaiki pada siklus I. Hasil ananlisis 

data yang diperoleh selanjutnya akan digunakan sebagai acuan pada 

siklus II. 

3.5.2.2  Siklus II  

a. Perencanaan 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

materi Mengidentifikasikan peranan dan tujuan keberadaan 3 

sektor usah formal (BUMN, BUMS, dan Koperasi) 

2. Mempersiapkan media sebagai sarana implementasi tindakan. 

3. Guru menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan materi 

Mengidentifikasikan peranan dan tujuan keberadaan 3 sektor 

usah formal (BUMN, BUMS, dan Koperasi) 

4. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran 

5. Guru menyiapkan lembar observasi pengelolaan pembelajaran 

Macromedia Flash MX  

6. Guru menyiapkan lembar observasi keaktifan siswa saat 

penggunaan Macromedia Flash Mx 

b. Tindakan 

1. Guru membuka pelajaran dan melakukan absensi pada siswa 

2. Guru menginformasikan media pembelajaran yang akan 

dilakukan 

3. Guru menyiapkan Macromedia Flash MX sebagai media dalam 

melaksanakan pembelajaran 



 

 

45 

4. Guru menjelaskan materi dengan bantuan media Macromedia 

Flash MX  selama pembelajaran berlangsung 

5. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa apabila ada 

materi yang kurang jelas 

6. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai 

materi yang telah dipelajari 

7. Guru memberikan soal evaluasi siklus II 

c. Pengamatan 

Dalam kegiatan ini peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran IPS 

ekonomi sebagai observer dalam melaksanakan pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dengan menggunakan 

Macromedia Flash Mx sebagai media pembelajaran selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati adalah sebagai 

berikut : 

1. Guru 

Dalam aspek ini yang diamati adalah kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan Macromedia 

Flsah Mx ini meliputi: cara mempersiapkan materi bahan ajar, 

mempersiapkan alat/media dalam pembelajaran, penggunaan alat 

dalam pembelajaran ,kreatifitas guru dalam menyampaikan materi, 

mengorganisasi siswa, membimbing siswa, kemampuan guru 

dalam memberi kesimpulan dan mendiskusikannya, dan dalam 

menutup pelajaran. 
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2. Siswa 

Pengamatan terhadap siswa meliputi perhatian siswa saat 

dijelaskan, bertanya tentang materi yang dipelajari, antusias dalam 

menyelesaikan tugas, mengemukakan pendapat, membuat 

rangkuman. 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari setiap 

tahap. Refleksi dilaksanakan segera setelah implementasi usai. Siklus 

berikutnya dilaksanakan dengan tahapan yang sama dengan siklus II 

ini, dimana perencanaan pembelajaran dilakukan dengan 

memperhatikan hasil refleksi siklus sebelumnya. Kendal-kendal yang 

dihadapi pada pelaksanaan siklus II diupayakan untuk diantisipasi 

dalam penyusunan rencana pembelajaran pada siklus III. 

3.5.2.3 Siklus III 

a. Perencanaan 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

materi mengidentifikasi pokok-pokok perkoperasian di Indonesia 

(pengertian, landasan, azas, sejarah, keangotaannya, prinsip-

prinsip). Mengidentifikasi rentang cara pendirian, tujuan, 

peranan, manfaat, RAT, cara pembagian SHU, pembubaran, dan 

jenis-jenis usaha koperasi. Mampu menampilkan simulasi dalam 

tata cara pendirian koperasi. 

2. Mempersiapkan media sebagai sarana implementasi tindakan. 
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3. Guru menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan materi  

4. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran 

mengidentifikasi pokok-pokok perkoperasian di Indonesia 

(pengertian, landasan, azas, sejarah, keangotaannya, prinsip-

prinsip) .Mengidentifikasi rentang cara pendirian, tujuan, 

peranan, manfaat, RAT, cara pembagian SHU, pembubaran, dan 

jenis-jenis usaha koperasi. Mampu menampilkan simulasi dalam 

tata cara pendirian koperasi 

5. Guru menyiapkan lembar observasi pengelolaan pembelajaran 

Macromedia Flash MX  

6. Guru menyiapkan lembar observasi keaktifan siswa saat 

penggunaan Macromedia Flash MX 

b. Tindakan 

1. Guru membuka pelajaran dan melakukan absensi pada siswa 

2. Guru menginformasikan media pembelajaran yang akan 

dilakukan 

3. Guru menyiapkan Macromedia Flash MX sebagai media dalam 

melaksanakan pembelajaran 

4. Guru menjelaskan materi dengan bantuan media Macromedia 

Flash MX  selama pembelajaran berlangsung 

5. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa apabila ada 

materi yang kurang jelas 

6. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai 
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materi yang telah dipelajari 

7. Guru memberikan soal evaluasi siklus III. 

c. Pengamatan 

Dalam kegiatan ini peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran IPS 

ekonomi sebagai observer dalam melaksanakan pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dengan menggunakan 

Macromedia Flash MX sebagai media pembelajaran selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.Aspek yang diamati adalah sebagai berikut : 

1. Guru 

Dalam aspek ini yang diamati adalah kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan Macromedia 

Flsah MX ini meliputi: cara mempersiapkan materi bahan ajar, 

mempersiapkan alat/ media dalam pembelajaran, penggunaan alat 

dalam pembelajaran ,kreatifitas guru dalam menyampaikan materi, 

mengorganisasi siswa, membimbing siswa, kemampuan guru 

dalam memberi kesimpulan dan mendiskusikannya, dan dalam 

menutup pelajaran. 

2. Siswa 

Pengamatan terhadap siswa meliputi perhatian siswa saat 

dijelaskan, bertanya tentang materi yang dipelajari, antusias dalam 

menyelesaikan tugas, mengemukakan pendapat, membuat 

rangkuman. 
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d. Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari setiap 

tahap. Refleksi dilaksanakan segera setelah implementasi usai. Pada 

siklus III ini merupakan siklus terakhir, maka dari itu siklus III harus 

bisa berhasil yaitu kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus 

sebelumnya dilaksanakan dalam siklus III. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. 

b. Jenis data yang diperoleh adalah data hasil belajar siswa data kreativitas 

siswa yang meliputi : perhatian siswa saat dijelaskan, bertanya tentang materi 

yang dipelajari, antusias dalam menyelesaikan tugas, mengemukakan 

pendapat, membuat rangkuman. 

c. Cara pengambilan data 

1. Kreativitas siswa diambil melalui lembar observasi kreativitas siswa. 

2. Hasil belajar siswa diambil dengan memberikan evaluasi (tes) tertulis 

padses pembelajaran siswa yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. 

3. Tentang tanggapan siswa selama proses pembelajaran dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung. 

4. Kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran dicatat secara langsung 

melalui lembar observasi guru. 

3.7 Metode Analisis Data 

Data yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif dengan membandingkan prestasi belajar siswa sebelum tindakan dengan 
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prestasi belajar sesudah tindakan. Data dihitung dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung nilai rerata dan persentase prestasi belajar siswa sebelum 

tindakan. 

2. Menghitung nilai tes setelah tindakan. 

3. Menghitung nilai rerata dan persentase prestasi belajar siswa setelah 

tindakan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar. 

4. Menghitung rata-rata nilai secara klasikal digunakan rumus rata-rata 

nilai (Arikunto, 2006:264). 

Rumus :       ̅  
∑ 

 
 

Keterangan: 

X = nilai rerata 

X  = jumlah nilai seluruh siswa 

N = banyaknya siswa yang mengikuti tes 

5. Menghitung data tentang ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan  

6. Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal digunakan rumus teknik 

analisis deskriptif 

Rumus :      
 

 
      

Keterangan: 

% = Tingkat persentase yang dicapai 

n = jumlah siswa tuntas 

N = Jumlah seluruh siswa (Ali, 1993:136). 



 

 

51 

 

7. Menghitung data hasil observasi 

a. Data hasil observasi keaktifan siswa 

Data observasi digunakan untuk menilai kemampuan aktivitas 

belajar siswa. Dalam penilaian hasil belajar siswa menggunakan 

dengan skala 1 sampai dengan 5. Dengan demikian jika dalam 

penelitian ini ada 4 aspek yang harus diamati, maka skor maksimum 

100 dan skor minimum 5. Apabila dalam penelitian aktivitas siswa 

dibagi dalam lima kategori maka penentuan kriteria dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

1) Persentase maksimal  =  (5 : 5) x 100% = 100% 

2) Persentase minimal    =   (1: 5) x 100% = 20% 

3) Rentang  = 100 -20%= 80% 

4) Interval % tiap kategori = 80 %:5 = 16%  

Tabel 3.1 Kriteria Deskriptif Persentase Aktivitas Siswa 

No Rentang % Skor Kriteria 

1 85%-100% Sangat baik 

2 69%-84% Baik 

3 53%-68% Cukup baik 

4 37%-52% Kurang baik 

5 20%-36% Tidak baik 

Sumber: Data primer yang diolah 2010 
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Aspek yang di amati antara lain : 

No Aspek pengamatan 

 1 Antusias belajar 

2 Bertanya 

3 Mengemukakan pendapat 

4 Membuat rangkuman 

 

b. Data hasil observasi pengelolaan pembelajaran 

Data hasil pengelolaan pembelajaran kelas digunakan untuk 

mengukur tingkat kinerja guru dalam setiap siklus. Perhitungannya 

ditinjau dari tiap-tiap aspek, antara lain: 

No. Aspek Penilaian 

I. Pengamatan PBM 

A. Pendahuluan 

1. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran 

sebelumnya 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Memotivasi siswa 

B. Kegiatan Inti 

1. Mempresentasikan alat dalam pembelajaran 

a. Penggunaan alat dalam pembelajaran 

Aspek penilaian  
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b. Kreatifitas guru dalam menyampaikan materi 

2. Mengorganisasi siswa 

3. Membimbing siswa 

a. Mengajukan pertanyaan 

b. Menjawab/menanggapi pertanyaan 

c. Menyampaikan ide/pendapat 

d. Mendengarkan secara aktif 

e. Bensinja dan belajar bersama 

C. Penutup 

Membimbing siswa merangkum pelajaran 

II. D. Suasana kelas 

1. Siswa antusias 

2. Guru antusias 

3. Waktu sesuai dengan alokasi 

4. PBM sesuai dengan skenario dalam RPP 

Jumlah skor 

Pesentase skor 

 

Kriteria penilaian :  

1 = Sangat baik 

2 = Baik 

3 = Cukup baik 

4 = Kurang baik 

5 = Tidak baik 
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3.8 Indikator Keberhasilan 

Di dalam menentukan indikator keberhasian haruslah berpedoman pada 

KKM(kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan oleh masing-masing 

pihak sekolah. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Ketuntasan hasil belajar dari keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut 

yaitu 85%, dengan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 65. 

b. Adanya peningkatan prestasi atau hasil belajar pada masing-masing siklus.  

 Adapun alat ukurnya dengan menganalisis presentase ketuntasan belajar 

siswa dari setiap siklus yang telah mereka kerjakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Penelitian tindakan kelas berupa peningkatan prestasi belajar IPS Ekonomi 

pada pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia menggunakan animasi komputer 

program Macromedia Flash Mx sebagai media pembelajaran pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 ini dilakukan dalam 3 

siklus. Hasil penelitian ini terdiri dari hasil tes dan nontes. Hasil tes siklus I, siklus 

II dan siklus III berupa hasil tes tertulis setelah mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx. 

Sedangkan hasil nontes berupa hasil observasi keaktifan siswa selama 

pembelajaran, hasil observasi kemampuan pengelolaan pembelajaran oleh guru 

dan jurnal atau cacatan-catatan penting yang dibuat guru selama pembelajaran. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I  

Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian tentang peningkatan prestasi 

belajar IPS Ekonomi pada pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia menggunakan media 

animasi komputer program Macromedia Flash Mx pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ambarawa tahun ajaran 2010/2011. Hasil yang dicapai siswa pada siklus I terdiri dari 

hasil tes dan nontes dapat disajikan sebagai berikut ini: 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes yang dimaksud adalah hasil tes tertulis pada pokok bahasan 

pelaku ekonomi Indonesia setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media animasi komputer program Macromedia Flash Mx 
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Tabel 4.1 Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No. Hasil Tes Data Awal Siklus I 

1. Rata-rata 65.83 67.11 

2. Nilai terendah 55 40 

3. Nilai tertinggi 85 87 

4. Persentase ketuntasan belajar klasikal 58,33% 63,89% 

Sumber : Data Penelitian tahun 2011 

Lebih jelasnya hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa 

tahun ajaran 2010/2011 sebelum dilakukan perlakukan dan setelah dilakukan 

perlakukan berupa pembelajaran menggunakan media animasi komputer program 

Macromedia Flash Mx pada siklus I dapat dilihat pada grafik berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 41. Diagram Batang Perolehan Nilai Tes Siklus I 

 Berdasarkan diagram batang tersebut di atas diketahui bahwa sebelum 

digunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx rata-rata 

hasil belajar siswa mencapai 65,83 dengan nilai terendah 55, nilai tertinggi 85 dan 

ketuntasan belajar secara klasikal 58,33% sedangkan setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash 
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Mx pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 67,11 dengan 

nilai terendah 40, nilai tertinggi 87 dan ketuntasan belajar secara klasikal 63,89%. 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 63,89% ini masih 

jauh di bawah batas minimimal ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 85%. 

4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil nontes ini menyajikan data tentang hasil observasi aktivitas belajar siswa, 

dan observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru. 

1. Hasil Obsevasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Observasi terhadap aktivitas yang dilakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 selama pembelajaran menggunakan media animasi 

komputer program Macromedia Flash Mx pada siklus I berlangsung difokuskan pada 

observasi terhadap antusias belajar siswa dalam mengikuti pelajaran, keaktifan siswa 

dalam bertanya, keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat dan keaktifan siswa 

dalam membuat rangkuman materi pelajaran yang penting. Adapun hasil dari observasi 

aktivitas siswa pada siklus I dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Rentang % Skor Kriteria Fekuensi Prosentase 

1 85% - 100% Sangat baik 2 5.56% 

2 69% - 84% Baik  9 25.00% 

3 53% - 68% Cukup baik 13 36.11% 

4 37% - 52% Kurang baik 8 22.22% 

5 20% - 36% Tidak baik 4 11.11% 

Jumlah 36 100.00% 

Sumber : Data Penelitian tahun 2011 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash  
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Mx pada siklus I sebagian besar yaitu 13 siswa (36,11%) dalam kategori cukup 

baik, selebihnya 2 siswa (5,23%) dalam kategori sangat baik,  9 siswa (25,00%) 

dalam kategori baik, 8 siswa (22,22%) dalam kategori kurang baik dan 4 siswa 

(11,11%) dalam kategori tidak baik. Berdasarkan hasil ini dapat dijelaskan bahwa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan media animasi komputer 

program Macromedia Flash Mx pada siklus I baru dalam kategori cukup baik. 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada diagram batang berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.2 Distribusi Aktivitas Siswa Siklus I 

Ditinjau dari tiap-tiap aspek penilaian aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash 

Mx pada siklus I dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Tiap Aspek Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Aspek Pengamatan Jml Skor Prosentase Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

Antusias belajar 

Bertanya 

Mengemukakan pendapat 

Membuat rangkuman 

129 

115 

106 

112 

71,67% 

63,89% 

58,89% 

62,22% 

Baik 

Cuku 

Cukup 

Cukup  

Sumber : Data penelitian tahun 2011 
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 Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada aspek antusias 

belajar siswa dalam pembelajaran pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx siklus I 

sudah baik dengan persentase skor 71,67%, sedangkan aspek keberanian siswa 

untuk, aspek keberanian mengemukakan pendapat dan aspek membuat rangkuman 

materi pembelajaran baru dalam kategori cukup dengan persentase skor 63,89%, 

58,89%, dan 62,22%. 

2. Hasil Observasi  Pengelolaan Pembelajaran Siklus I 

Kegiatan observasi pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru selama siklus 

I mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru mulai dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan menutup pembelajaran serta mengamati pula 

suasana kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Penilaian Skor Kriteria 

I. Pengamatan PBM 

E. Pendahuluan 

4. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan 

pelajaran sebelumnya 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

6. Memotivasi siswa 

 

 

4 

 

5 

3 

 

 

Baik 

 

Sangat baik 

Cukup 

F. Kegiatan Inti 

4. Mempresentasikan alat dalam pembelajaran 

a. Penggunaan alat dalam pembelajaran 

b. Kreatifitas guru dalam menyampaikan 

materi 

5. Mengorganisasi siswa 

6. Membimbing siswa 

b. Mengajukan pertanyaan 

b. Menjawab/menanggapi pertanyaan 

c. Menyampaikan ide/pendapat 

d. Mendengarkan secara aktif 

e. Bensinja dan belajar bersama 

 

 

4 

4 

 

3 

 

3 

5 

4 

4 

4 

 

 

Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Cukup 

Sangat baik 

Baik 

Baik 

Baik 
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G. Penutup 

Membimbing siswa merangkum pelajaran 

 

3 

 

Cukup 

II. H. Suasana kelas 

5. Siswa antusias 

6. Guru antusias 

7. Waktu sesuai dengan alokasi 

8. PBM sesuai dengan skenario dalam RPP 

 

4 

5 

3 

3 

 

Baik 

Sangat baik 

Cukup 

Cukup 

Jumlah skor 60 
Baik 

Pesentase skor 75,00 

Sumber : Data penelitian tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum pembelajaran 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx di kelas VIII 

SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 pada siklus I sudah baik, namun 

demikian masih ada beberapa kekuragan yang perlu diperhatikan lagi untuk pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus berikutnya khususnya pada saat pendahuluan guru belum 

optimal dalam memotifasi siswa dalam berperan aktif selama pembelajaran, pada saat 

kegiatan inti guru kurang mampu mengorganisasi siswa secara baik sehingga suasana 

kelas masih terasa gaduh, guru kurang memberikan bimbingan pada siswa khususnya 

siswa-siswa yang kemampuan belajarnya lemah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan masih mengarah pada siswa-siswa tertentu saja. Pada saat menutup pelajaran 

guru masih kurang dalam memberikan pengarahan dan kesempatan yang cukup bagi 

siswa untuk merangkum materi yang telah disampaikan. Selain itu alokasi waktu 

pembelajaran yang dilakukan guru masih belum sesuai dengan skenario pembelajaran 

yang telah dibuat, guru cenderung lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyapaikan 

materi pelajaran dari pada untuk membimbing  dan mengarahkan siswa untuk terlibat 

aktif selama pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada materi yang 

belum dipahami ataupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari guru 

atau dari teman lain yang bertanya. 
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4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

Hasil hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 

2010/2011 yang menggunakan media animasi komputer program Macromedia 

Flash Mx pada siklus I rata-rata 67,11 yang sudah lebih besar dari KKM yaitu 65 

yang tetapi jika ditinjau dari ketuntasan belajar masing-masing siswa 

menunjukkan baru 63,89% yang telah mencapai ketuntasan belajar dengan 

mendapatkan nilai > 65. Hasil ini ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

IPS ekonomi pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 yang menggunakan media animasi 

komputer program Macromedia Flash Mx pada siklus I belum mampu 

mengantarkan siswa mencapai ketuntusan belajar secara klasikan dengan siswa 

yang harus mencapai ketuntasan belajar minimal 85% dari seluruh siswa dalam 

satu kelas. 

Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya pembelajaran pokok 

bahasan pelaku ekonomi Indonesia siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun 

ajaran 2010/2011 dengan menggunakan media animasi komputer program Macromedia 

Flash Mx pada siklus I ini baik yang bersumber dari guru maupun yang bersumber dari 

siswa. 

Adapun beberapa faktor guru yang belum optimal dalam pembelajaran 

siklus I ini diantaranya adalah belum optimalnya guru dalam memotivasi siswa 

untuk terlibat aktif selama pembelajaran, belum optimalnya pengelolaan kelas 

yang dilakukan guru sehingga suasana kelas saat pembelajaran berlangsung masih 

terasa gaduh, belum optimalnya guru dalam membimbing siswa khususnya pada 

siswa-siswa dengan kemampuan memahami materi pembelajaran yang kurang, 
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serta pemberian peluang kepada siswa untuk menanyakan materi yang kurang 

jelas. Dengan menganggap tidak ada siswa yang bertanya guru mengasumsikan 

semua siswa telah jelas dengan materi yang disampaikan tanpa mengecek 

kebenarannya dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait dengan materi 

yang telah disampaikan guru sebelumnya. Selain itu alokasi waktu yang 

digunakan guru dalam pembelajaran siklus I ini masih belum sesuai dengan 

alokasi waktu dalam skenario pembelajaran yang dibuat, guru cenderung lebih 

bayak menghabiskan waktu untuk menyampaikan materi sehingga waktu untuk 

mengadakan diskusi kelas atau tanya jawab di kelas menjadi sangat terbatas. 

Sedangkan beberapa faktor siswa yang belum optimal dalam pembelajaran 

siklus I ini diantaranya keberanian siswa dalam bertanya atau menjawab 

pertanyaan yang masih kurang. Hal ini dapat diamati dari adanya siswa-siswa 

tertentu saja yang bertanya atau menjawab pertanyaan. Selain itu kemauan 

sebagian siswa dalam mebuat rangkuman materi yang disampaikan guru juga 

masih kurang sehingga hal itu akan mengakibatkan siswa tidak memiliki cacatan 

terkait materi pelajaran yang disampaikan guru untuk belajar di rumah. 

Berbagai kekurangan yang terjadi pada saat pembelajaran siklus I ini nantinya 

akan diperbaiki pada saat pembelajaran siklus II agar diperoleh hasil yang optimal sesuai 

yang diharapkan peneliti.  

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II  

Tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari tindakan siklus I. Tindakan 

ini dilaksanakan karena pada siklus I hasil belajar siswa walaupun rata-rata sudah 

lebih besar dari 65 akan tetapi ketuntasan belajar siswa secara klasikal yaitu 
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63,89% masih jauh di bawah batas minimal ketuntasan belajar secara klasikal 

sebesar 85%. Selain itu, perubahan tingkah laku siswa dalam pembelajaran masih 

tergolong normal belum tampak perubahan yang berarti. Dengan demikian, 

tindakan siklus II dilakukan untuk memperbaiki hasil tes kompetensi siswa 

maupun perilaku siswa pada siklus I. Perbaikan yang dilakukan pada siklus II 

mengacu pada kekurang-kekurang pada siklus I. Adapun hal-hal yang diperbaiki 

pada siklus II diantaranya adalah perbaikan skenario pembelajaran dengan lebih 

banyak mengalokasikan waktu untuk kegiatan diskusi dan tanya jawab serta 

mengoptimalkan peran guru di dalam kelas baik dalam memberikan motivasi 

kepada siswa untuk terlibat aktif selama pembelajaran maupun pengelolaan 

suasana kelas yang lebih kondusif. Melalui usaha tersebut, maka aktivitas siswa 

selama pembelajaran akan dapat meningkat yang pada akhirnya hasil belajar dan 

perilaku siswa dalam pembelajaran juga akan meningkat. Hasil selengkapnya 

mengenai hasil tes dan nontes pada siklus II ini diuraikan secara rinci berikut ini. 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes pada siklus II merupakan perbaikan dari hasil tes siklus I kususnya pada cara 

guru dalam mengelola pembelajaran maupun dalam mengelola kelas. Setelah 

dilaksanakan tes di akhir pembelajaran siklus II diperoleh hasil seperti tercantum di 

bawah ini.  

Tabel 4.5 Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No. Hasil Tes Siklus I Siklus II 

1. Rata-rata 67.11 73.28 

2. Nilai terendah 40 53 

3. Nilai tertinggi 87 93 

4. Persentase ketuntasan belajar klasikal 63,89% 80.56% 

Sumber : Data Penelitian tahun 2011 
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Lebih jelasnya hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun 

ajaran 2010/2011 setelah dilakukan perlakukan berupa pembelajaran menggunakan media 

animasi komputer program Macromedia Flash Mx pada siklus II dapat dilihat pada grafik 

berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Diagram Batang Perolehan Nilai Tes Siklus II 

 Berdasarkan diagram batang tersebut di atas diketahui bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media animasi komputer 

program Macromedia Flash Mx pada siklus II mengalami peningkatan dari 67,11 pada 

saat siklus I menjadi 73,28 saat siklus II. Selain itu ketuntasan belajar siswa juga 

mengalami peningkatan dari 63,89% pada saat siklus I menjadi 80,56% saat siklus II akan 

tetapi ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus II sebesar 80,56% ini juga 

masih di bawah batas minimimal ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 85%. 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil nontes siklus II juga menyajikan data hasil observasi aktivitas belajar 

siswa dan observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru. 
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1. Hasil Obsevasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Berdasarkan hasil oservasi terhadap aktivitas yang dilakukan siswa kelas VIII 

SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 saat pembelajaran menggunakan media 

animasi komputer program Macromedia Flash Mx pada siklus II berlangsung hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Rentang % Skor Kriteria Fekuensi Prosentase 

1 85% - 100% Sangat baik 12 33.33% 

2 69% - 84% Baik  17 47.22% 

3 53% - 68% Cukup baik 6 16.67% 

4 37% - 52% Kurang baik 1 2.78% 

5 20% - 36% Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 36 100.00% 

Sumber : Data Penelitian tahun 2011 

Lebih jelasnya data hasil observasi aktivitas belajar siswa tersebut dapat 

disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.4 Distribusi Aktivitas Siswa Siklus II 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash 
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Mx pada siklus II sebagian besar yaitu 17 siswa (47,22%) sudah dalam kategori baik, 

selebihnya 12 siswa (33,33%) dalam kategori sangat baik,  6 siswa (16,67%) dalam 

kategori cukup baik, dan 1 siswa (2,78%) dalam kategori kurang baik. Dengan demikian 

secara umum aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan media animasi komputer 

program Macromedia Flash Mx pada siklus II dapat dikatakan telah baik.  

Ditinjau dari tiap-tiap aspek penilaian aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx 

pada siklus II dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Tiap Aspek Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Aspek Pengamatan Jml Skor Prosentase Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

Antusias belajar 

Bertanya 

Mengemukakan pendapat 

Membuat rangkuman 

156 

141 

131 

137 

86,67% 

78,33% 

72,78% 

76,11% 

Sangat baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber : Data penelitian tahun 2011 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa pada aspek antusias 

belajar siswa dalam pembelajaran pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx siklus II 

sudah sangat baik dengan persentase skor 86,67%, aspek keberanian siswa untuk 

bertanya sudah baik dengan persentase skor 78,33%, aspek keberanian 

mengemukakan pendapat sudah baik dengan persentase skor 72,78% dan aspek 

membuat rangkuman materi pembelajaran juga sudah baik dengan persentase skor 

76,11%. 

Walaupun secara umum beberapa aspek pengamatan aktivitas belajar 

siswa sudah baik yaitu pada aspek antusias belajar, aspek bertanya dan aspek 

membuat rangkuman, akan tetapi bobot skor yang di peroleh belum optimal yaitu 

mendekatan angka 100%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa siswa 
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yang belum antusias dalam belajar, bertanya, mengemukakan pendapat maupun dalam 

membuat rangkuman. Kondisi yang demikian perlu mendapat perhatian saat 

pembelajaran selanjutnya agar keaktifan siswa selama pembelajaran semakin baik 

sehingga hasil belajar yang dicapai dapat semakin optimal. 

2. Hasil Observasi  Pengelolaan Pembelajaran Siklus II 

Berdasarkan oservasi terhadap pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru 

selama siklus II berlangsung diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek Penilaian Skor Kriteria 

I. Pengamatan PBM 

A. Pendahuluan 

1. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan 

pelajaran sebelumnya 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Memotivasi siswa 

 

 

5 

5 

4 

 

 

Sangat baik 

Sangat baik 

Baik 

B. Kegiatan Inti 

1. Mempresentasikan alat dalam pembelajaran 

a. Penggunaan alat dalam pembelajaran 

b. Kreatifitas guru dalam menyampaikan 

materi 

2. Mengorganisasi siswa 

3. Membimbing siswa 

a. Mengajukan pertanyaan 

b. Menjawab/menanggapi pertanyaan 

c. Menyampaikan ide/pendapat 

d. Mendengarkan secara aktif 

e. Bekerja dan belajar bersama 

 

 

5 

4 

 

4 

4 

5 

3 

5 

3 

 

 

Sangat baik 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Sangat baik 

Cukup 

Sangat baik 

Cukup 

C. Penutup 

Membimbing siswa merangkum pelajaran 

 

4 

 

Baik 

II. D. Suasana kelas 

1. Siswa antusias 

2. Guru antusias 

3. Waktu sesuai dengan alokasi 

4. PBM sesuai dengan skenario dalam RPP 

 

4 

5 

3 

4 

 

Baik 

Sangat baik 

Cukup 

Baik 

Jumlah skor 66 
Baik 

Pesentase skor 82,50 

Sumber : Data penelitian tahun 2011 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum pembelajaran 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx di kelas 

VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 pada siklus II sudah 

dilakukan guru dengan baik, namun demikian masih ada beberapa kekuragan yang 

perlu diperhatikan lagi untuk pelaksanaan pembelajaran pada siklus berikutnya 

khususnya pada saat kegiatan inti guru masih kurang optimal dalam memberikan 

bimbingan pada siswa khususnya siswa-siswa yang kemampuan menyampaikan 

ide/gagasan masih lemah dan mendorong siswa untuk bekerja dan belajar 

bersama. Selain itu alokasi waktu pembelajaran yang dilakukan guru juga masih 

belum sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat, guru cenderung 

masih terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menyapaikan materi pelajaran 

dari pada untuk membimbing  dan mengarahkan siswa untuk terlibat aktif selama 

pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada materi yang belum 

dipahami ataupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari guru 

atau dari teman lain yang bertanya. 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

Hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 

2010/2011 yang menggunakan media animasi komputer program Macromedia 

Flash Mx pada siklus II juga masih belum mampu mengantarkan siswa mencapi 

ketuntasan belajar karena siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar pada 

siklus II baru 80,56% masih lebih kecil dari batas minimal ketuntasan belajar 

secara klasikal sebesar 85%.. 

Masih ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya 

pembelajaran menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash 
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Mx pada siklus II ini baik yang bersumber dari guru maupun yang bersumber dari 

siswa. 

Adapun beberapa faktor dari guru yang masih belum optimal dalam pembelajaran 

siklus II ini diantaranya adalah belum optimalnya guru dalam membimbing siswa untuk 

lebih aktif dalam menyampaikan ide/gagasan saat diskusi kelas berlangsung dan belum 

optimalnya guru dalam mendorong siswa untuk bekerja dan belajar secara bersama. 

Selain itu alokasi waktu yang digunakan guru dalam pembelajaran siklus II ini masih 

belum sesuai dengan alokasi waktu dalam skenario pembelajaran yang dibuat, guru 

cenderung masih terlalu banyak menghabiskan menyampaikan materi sehingga waktu 

untuk mengadakan diskusi kelas atau tanya jawab di kelas menjadi kurang 

maksimal. 

Sedangkan beberapa faktor siswa yang belum optimal dalam pembelajaran 

siklus II ini diantaranya keberanian siswa khususnya siswa-siswa dari kelompok 

bawah dalam bertanya atau menjawab pertanyaan yang masih kurang. Selain itu 

masih ditemukan pula adanya siswa yang belum membuat rangkuman materi yang 

disampaikan guru secara runtuk dan jelas sehingga mengakibatkan siswa tidak 

memiliki pedoman untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang 

disampaikan guru siswa lain. 

Berbagai kekurangan yang terjadi pada saat pembelajaran siklus II ini 

nantinya akan diperbaiki pada saat pembelajaran siklus III agar diperoleh hasil 

yang optimal sesuai yang diharapkan peneliti.  

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus III merupakan kelanjutan dari tindakan siklus I dan siklus 

II. Tindakan ini dilaksanakan karena pada siklus II hasil belajar siswa juga masih 
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di bawah batas minimal ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 85%. Selain itu, 

perubahan tingkah laku siswa dalam pembelajaran khususnya siswa-siswa dari 

kelompok bawah juga masih belum optimal. Dengan demikian, tindakan siklus III 

dilakukan untuk memperbaiki hasil belajar maupun perilaku belajar siswa pada 

siklus II. Perbaikan yang dilakukan pada siklus III mengacu pada kekurang-

kekurang pada siklus II. Adapun hal-hal yang diperbaiki pada siklus II 

diantaranya adalah perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan 

alokasi waktu dalam skenario pembelajaran serta mengoptimalkan peran guru di 

dalam kelas khusunya dalam mendorong siswa dari kelompok bawah untuk ikut 

terlibat aktif menyampaikan ide/gagasan saat diskusi kelas berlangsung. Melalui 

usaha tersebut, maka seluruh siswa di dalam kelas akan terlibat secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya seluruh siswa dapat mencapai 

ketuntasan belajar.  

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus III 

Hasil hasil belajar pada siklus III merupakan perbaikan dari hasil belajar 

siklus II kususnya pada cara guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan 

pembelajaran sesuai skenario pembelajaran dan mengoptimalkan aktivitas belajar 

siswa-siswa dari kelompok bawah. Adapun hasil dari tes di akhir pembelajaran 

siklus III tercantum di bawah ini. 

Tabel 4.9 Hasil Tes Hasil belajar Siswa Siklus III 

No. Hasil Tes Siklus II Siklus III 

1. Rata-rata 73.28 80.39 

2. Nilai terendah 53 60 

3. Nilai tertinggi 93 100 

4. Persentase ketuntasan belajar klasikal 80.56% 94.44% 

Sumber : Data Penelitian tahun 2011 
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Lebih jelasnya hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun 

ajaran 2010/2011 setelah dilakukan perlakukan berupa pembelajaran menggunakan media 

animasi komputer program Macromedia Flash Mx pada siklus III dapat dilihat pada 

grafik berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.5 Diagram Batang Perolehan Nilai Tes Siklus III 

 Berdasarkan diagram batang tersebut di atas diketahui bahwa rata-rata 

hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media animasi 

komputer program Macromedia Flash Mx pada siklus III mengalami peningkatan 

dari 73,28 pada saat siklus II menjadi 80,39 saat siklus III. Selain itu ketuntasan 

belajar siswa juga mengalami peningkatan dari 80,56% pada saat siklus II menjadi 

94,44% yang sudah melebihi batas minimimal ketuntasan belajar secara klasikal 

yaitu 85%. 

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus III 

Hasil nontes siklus III juga menyajikan data tentang hasil observasi 

aktivitas belajar siswa dan hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh           

guru. 
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1. Hasil Obsevasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus III 

Observasi terhadap aktivitas yang dilakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 

4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 selama pembelajaran pokok bahasan pelaku 

ekonomi Indonesia menggunakan media animasi komputer program Macromedia 

Flash Mx selama siklus III tetap difokuskan pada observasi terhadap antusias 

belajar siswa dalam mengikuti pelajaran, keaktifan siswa dalam bertanya, 

keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat dan keaktifan siswa dalam 

membuat rangkuman materi pelajaran yang penting. Adapun hasil dari observasi 

aktivitas siswa pada siklus II dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus III 

No. Rentang % Skor Kriteria Fekuensi Prosentase 

1 85% - 100% Sangat baik 24 66.67% 

2 69% - 84% Baik  10 27.78% 

3 53% - 68% Cukup baik 2 5.56% 

4 37% - 52% Kurang baik 0 0.00% 

5 20% - 36% Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 36 100.00% 

Sumber : Data Penelitian tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx siklus III siswa 

kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 sebagian besar yaitu 24 

siswa (66,67%) telah sangat baik, selebihnya 10 siswa (27,78%) dalam kategori baik,  dan 

hanya 2 siswa (5,56%) yang dalam kategori cukup baik. Berdasarkan hasil ini dapat 

dilejaskan bahwa aktivitas siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 

2010/2011 dalam pembelajaran menggunakan media animasi komputer program 

Macromedia Flash Mx siklus III telah sangat baik. Lebih jelasnya hasil tersebut dapat 

dilihat pada diagram batang berikut ini: 
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Grafik 4.6 Distribusi Aktivitas Siswa Siklus III 

Ditinjau dari tiap-tiap aspek penilaian aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash 

Mx siklus III dapat hasil seperti disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Observasi Tiap Aspek Aktivitas Belajar Siswa Siklus III 

No. Aspek Pengamatan Jml Skor Prosentase Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

Antusias belajar 

Bertanya 

Mengemukakan pendapat 

Membuat rangkuman 

167 

153 

144 

161 

92,78% 

85,00% 

80,00% 

89,44% 

Sangat baik 

Sangat baik 

Baik 

Sangat baik 

Sumber : Data penelitian tahun 2011 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa pada aspek antusias 

belajar siswa dalam pembelajaran pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx siklus III 

sudah sangat baik dengan persentase skor 92,78%, aspek keberanian siswa untuk 

bertanya sudah sangat baik dengan persentase skor 85,00%, aspek keberanian 

mengemukakan pendapat dari siswa sudah baik dengan persentase skor 80,00% 

dan aspek membuat rangkuman materi pembelajaran sudah sangat baik dengan 
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persentase skor 89,44%. Hasil ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku 

siswa dalam pembelajaran ke arah yang semakin baik pada siklus III sehingga hasil 

belajar yang dicapaipun menjadi optimal. 

2. Hasil Observasi  Pengelolaan Pembelajaran Siklus III 

Kegiatan observasi pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru selama siklus 

III dippweolwh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran Siklus III 

No. Aspek Penilaian Skor Kriteria 

I. Pengamatan PBM 

A.  Pendahuluan 

1.  Mengaitkan pelajaran sekarang dengan   

     pelajaran sebelumnya 

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3.  Memotivasi siswa 

 

 

5 

 

5 

5 

 

 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

Baik 

B.  Kegiatan Inti 

1. Mempresentasikan alat dalam pembelajaran 

    a.  Penggunaan alat dalam pembelajaran 

    b.  Kreatifitas guru dalam menyampaikan  

     materi 

2. Mengorganisasi siswa 

3. Membimbing siswa 

    a. Mengajukan pertanyaan 

    b. Menjawab/menanggapi pertanyaan 

    c. Menyampaikan ide/pendapat 

    d. Mendengarkan secara aktif 

    e. Bensinja dan belajar bersama 

 

 

5 

5 

 

4 

 

4 

5 

4 

5 

5 

 

 

Sangat baik 

Baik 

 

Baik 

  

Baik 

Sangat baik 

Baik 

Sangat baik 

Sangatbaik 

C.  Penutup 

Membimbing siswa merangkum pelajaran 

 

4 

 

Baik 

II. Suasana kelas 

1. Siswa antusias 

2. Guru antusias 

3. Waktu sesuai dengan alokasi 

4. PBM sesuai dengan skenario dalam RPP 

 

5 

5 

5 

5 

 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik  

Sangat baik 

Jumlah 625 
Sangat baik 

Pesentase Skor 86,81 

Sumber : Data penelitian tahun 2010 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum pembelajaran 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx di kelas 
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VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 pada siklus III sudah 

sangat baik dimana saat pendahuluan guru telah mengaitkan pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya dengan sangat baik, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan sangat baik, dan guru memotivasi siswa untuk aktif dengan 

baik. Pada saat kegiatan inti guru telah menggunakan alat pembelajaran dengan 

sangat baik, kreatifitas guru dalam menyampaikan materi telah baik, kemampuan 

guru mengorganisasikan kelas telah baik, kemampuan guru membimbing siswa 

untuk bertanya telah baik, kemampuan guru membimbing siswa untuk 

menanggapi pertanyaan telah sangat baik, kemampuan guru untuk membimbing 

siswa untuk memberikan ide telah baik, serta kemampuan guru untuk mendorong 

siswa aktif dalam pembelajaran maupun dalam bensinjasama dengan telan telah 

baik. 

Saat menutup pelajaran guru juga telah mampu memberikan pengarahan 

dan kesempatan yang memadai kepada siswa untuk merangkum materi yang telah 

disampaikan. Selain itu saat siklus II suasana kelas sangat kondusif dimana guru 

dan siswa sama-sama antusias dalam pembelajaran dan alokasi waktu 

pembelajaran yang digunakan guru sudah sesuai dengan skenario pembelajaran 

yang telah dibuat. 

4.1.3.3 Refleksi Siklus III 

Penguasaan hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes diakhir pembelajar 

siklus III menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 73,28 pada siklus 

II menjadi 80,39. Selain itu siswa yang mencapai ketuntasan belajar juga 

meningkat dari 80,56% pada siklus II menjadi 94,44% pada siklus III. Dari hasil 
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ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus III telah  

mampu mengantarkan ketuntasan belajar siswa secara klasikal karena siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar yaitu 94,44% telah melebihi batas minimal 

ketuntasan belajar yaitu 85%. 

Keberhasilan pembelajaran menggunakan media animasi komputer 

program Macromedia Flash Mx pada siklus II ini tidak terlepas dari peran siswa 

dan guru yang semakin optimal pada siklus III di mana pada siklus III ini siswa 

semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran, keberanian siswa untuk bertanya 

maupun menyampaikan pendapat semakin tinggi dan keinginan siswa untuk 

mencatat atau merangkum materi pelajaran yang dipandang penting juga semakin 

tinggi. Keaktifan siswa dalam siklus III ini sudah terlihat merata, pada saat diskusi 

kelas pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan baik, sehingga guru tidak lagi 

mendominasi diskusi kelas. Guru telah memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada seluruh siswa untuk berpendapat sesuai dengan temuannya masing-masing 

dalam kegiatan pengamatan untuk membangun pengetahuan bersama. 

Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja guru terlihat bahwa seluruh 

langkah-langkah pembelajaran telah dilaksanakan oleh guru, walaupun ada 

beberapa langkah yang pelaksanaannya masih perlu diefektifkan lagi terutama 

berkaitan dengan pengelolaan kelas kelas maupun dalam memberikan bimbingan 

serta kesempatan kepada siswa untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. 

Namun demikian dibandingkan dengan siklus sebelumnya, kinerja guru pada 

siklus III ini telah mengalami peningkatan yang berarti.  
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Telah efektifnya pembelajaran pada siklus III ini dimana kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sudah mampu mengantarkan siswa mencapai 

ketuntasan belajar serta mampu mendorong siswa terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran maka kegiatan pembelajaran dapat dihentikan sampai pada siklus III 

saja. 

4.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

menggunakan media animasi komputer program Macromedia Flash Mx pada mata 

pelajaran IPS ekonomi pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 dapat meningkatkan proses pembelajaran 

yang diikuti siswa kearah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan 

hasil belajar atau kompetensi yang dapat dicapai siswa seperti tersaji pada diagram batang 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Peningkatan Hasil Belajar dan Ketuntasan Belajar Siswa  

Siklus I, Siklus II dan Siklus III 
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Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa saat pembelajaran siklus I 

ketuntasan belajar siswa hanya sebesar 63,89% dengan nilai rata-rata 67,11. Pada 

siklus I ini indikator ketuntasan belajar siswa belum tercapai karena siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar masih kurang dari 85%. Pada siklus II ketuntasan 

belajar siswa meningkat menjadi 73,28% dengan nilai rata-rata 67,11. Pada siklus 

II ini indikator ketuntasan belajar siswa juga masih belum tercapai karena siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar masih kurang dari 85%. Pada siklus III 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal juga mengalami peningkatan menjadi 

94,44% dengan rata-rata hasil belajar 80,39. Pada siklus III ini indikator 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 85% sudah tercapai. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi yang sedang diajarkan 

dapat meningkat sesuai yang diharapkan. 

Adanya peningkatan hasil belajar IPS ekonomi pokok bahasan pelaku 

ekonomi Indonesia siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ambarawa tahun ajaran 

2010/2011 melalui penggunaan media animasi komputer program Macromedia 

Flash Mx tidak lepas dari semakin meningkatknya keaktifan siswa dari satu siklus 

ke siklus berikutnya. Melalui penggunaan media animasi komputer program 

Macromedia Flash Mx, peran aktif siswa dalam pembelajaran semakin meningkat 

karena model pembelajaran menggunakan media animasi komputer program 

Macromedia Flash Mx yang mengembangkan aktifitas intelektual dengan 

melibatkan semua indera yang berpengaruh besar dalam pembelajaran menuntut 

siswa untuk lebih aktif dalam memahami materi yang diajarkan. Peningkatan 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran menggunakan media animasi 
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komputer program Macromedia Flash Mx dapat disajikan pada diagram batang 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dambar 4.8 Diagram Batang Keaktifan Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

Berdasarkan gambar 4.8 di atas terlihat bahwa pada saat siklus I sebagian 

besar siswa (36,11%) keaktifannya dalam kategori cukup baik, selebihnya yaitu 

5,56% dalam kategori sangat baik, 25,00% dalam kategori baik, 22,22% dalam 

kategori kurang baik, dan 11,11% dalam kategori tidak baik. Secara klasikal rata-

rata keaktifan siswa hanya mencapai 58,47% dan baru dalam kategori cukup baik. 

Keaktifan siswa pada siklus I masih belum optimal, siswa yang aktif dalam 

pembelajaran belum merata karena sebagian besar siswa masih merasa malu dan 

takut salah dalam bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat, maupun 

memberikan tanggapan. Selain itu siswa yang tidak membuat rangkuman materi 

yang telah disampaikan guru juga masih banyak. Kurang optimalnya keaktifan 

siswa pada siklus I disebabkan belum terbiasanya siswa melaksanakan kegiatan 

belajar yang melibatkan kegiatan fisik, psikis dan segala potensi yang dimiliki 
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siswa secara bersama-sama melalui pembelajaran menggunakan media animasi 

komputer program Macromedia Flash Mx. Siswa pada awalnya masih 

kebingungan dalam mengikuti pembelajaran ini karena siswa belum terbiasa 

melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua aktivitas yang 

berpengaruh dalam pembelajaran baik itu aktivitas gerak, aktivitas mendengarkan, 

aktivitas melihat dan aktivitas berpikir secara bersama-sama. Peran guru dalam 

pembelajaran perlu dioptimalkan dalam penerapan pembelajaran menggunakan 

media animasi komputer program Macromedia Flash Mx terutama dalam 

memotivasi siswa, memberikan bimbingan dan kesempatan kepada siswa yang 

belum aktif dalam pembelajaran dari siklus ke siklus berikutnya. 

Pada saat siklus II sebagian besar siswa (47,22%) keaktifannya dalam 

kategori baik, selebihnya yaitu 33,33% dalam kategori sangat baik, 16,67% dalam 

kategori cukup baik, dan 2,76% dalam kategori kurang baik. Secara klasikal rata-

rata keaktifan siswa mencapai 76,94% dan telah dalam kategori baik. 

Keaktifan siswa pada siklus II ini sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan siklus I, siswa yang aktif dalam pembelajaran sudah hampir merata 

dalam satu kelas akan keberanian siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan 

masih belum optimal. Cenderung pelaksanaan diskusi kelas masih didominasi 

siswa-siswa dari kelompok atas sedangkan siswa dari kelompok bawah cenderung 

masih pasif. Selain itu masih jumpai pula siswa-siswa yang tidak membuat 

rangkuman materi yang telah disampaikan guru secara runtut dan lengkap. Peran 

guru dalam pembelajaran pada siklus II walaupun sudah mengalami 

peningkatakan tetapi juga masih belum optimal terutama dalam memberikan 

bimbingan dan kesempatan kepada siswa yang belum aktif dalam pembelajaran. 
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dilaksanakannya langkah-langkah pembelajaran sesuai yang direncanakan. Guru 

telah mampu memotifasi dan mengaktifkan siswa yang belum aktif dalam 

kegiatan pembelajaran memalui pemberian kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat, dan memberikan tanggapan atas 

pernyataan dari siswa lain saat diskusi kelas. Guru juga berinteraksi dengan siswa 

dan berupaya agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, berusaha 

mendekatkan diri pada siswa tertentu yang mengalami kesulitan. Adanya interaksi 

yang baik antara siswa dengan guru menjadikan suasana kelas menjadi lebih 

hidup dan menyenangkan. 

Hal ini juga dipertegas oleh hasil penelitian terdahulu yang menggunakan 

Macromedia Flash MX sebagai media pembelajaran diantaranya adalah Dwi 

Purwono (2010) dengan judul “Keefektifan Penggunaan Program Animasi Adobe 

Flash Cs3 Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi (Studi Kelas X SMA SETIABUDHI Semarang Tahun 

Ajaran 2009/2010)”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil penelitian 

pembelajaran menggunakan Flash dapat meningkatkan efektifitas dan hasil belajar 

siswa. Penelitian dengan menggunakan Macromedia Flash MX juga dilakukan 

oleh Wahyudin, Sutikno, A. Isa (2010) dalam jurnal yang berjudul “Keefektifan 

Pembelajaran Berbantuan Multimedia Menggunakan Metode Inkuiri Terbimbing 

Untuk Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswa”. Penelitian ini memperoleh 

hasil dengan penggunaan media pembelajaran dalam bentuk Macromedia Flash 

dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa. 



 

 

82 

Efektivitasnya penggunaan multimedia animasi komputer program 

Macromedia Flash MX dalam meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran IPS Ekonomi pada pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia 

pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Ambarawa tahun Ajaran 2010/2011 

dikarenakan melalui penggunaan media, guru dan siswa akan mendapatkan 

kemudahan, karena dapat mengatasi ruang kelas, sifat materi ekonomi yang 

membosankan dapat dibuat menarik. Pernyataan ini dinyatakan dalam jurnal Ken 

Neo Tse Kian & Mai Neo(2003) yang berjudul  “Developing a Student-Centered 

Learning Environment in The Malaysian Classroom - A Multimedia Learning 

Experience” bahwa teknologi multimedia sangat mempengaruhi siswa dalam 

proses belajar dan memperlebar lingkup keterampilan belajar dan pengetahuan. 

Teknologi pendidikan multimedia dapat memberi kontribusi nyata terhadap 

meningkatkan hasil belajar siswa dan proses belajar. Selain itu pembelajaran 

dengan menggunakan  media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman siswa dan 

membuat keseragaman pengamatan, membangkitkan motivasi belajar siswa. dan 

konsep dasar dapat dijelaskan secara benar, konkrit dan realistik. Pembelajaran 

akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi 

belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Jerome Burner (1965) dalam Prayitno 

(1989: 119) yang mengemukakan bahwa kalau dalam belajar siswa dapat diberi 

pengalaman langsung (melalui media, demontrasi, “Field trip”, dramatisasi), 

maka situasi pengajarannya itu akan meningkatkan kegairahan dan minat siswa 

tersebut dalam belajar. Fleming dan Levie (1978) dalam Prayitno (1989:119) 

menyimpulkan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh Burner bahwa media 
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pengajaran memberikan pengalaman konkrit yang memudahkan siswa belajar, 

yaitu dalam mencapai penguasaan, mengingat dan memahami simbol- simbol 

yang abstrak.  

Penggunaan multimedia animasi komputer program Macromedia Flash MX 

memiliki berbagai keuntungan, yaitu hasil akhir file flash ukuranya lebih kecil (setelah 

dipublish), flash mampu mengimpor hampir semua file gambar dan fille-file audio 

sehingga presentasi dengan flash dapat lebih hidup, animasi dapat dibentuk, dijalankan, 

dam dikontrol, flash mampu membuat file executable (*.exe) sehingga dapat dijalankan 

pada PC manapun tanpa harus menginstal terlebih dahulu program flash, font presentasi 

tidak akan berubah meskipun PC yang digunakan tidak memiliki font tersebut, gambar 

flash merupakan gambar vector sehingga tidak akan pernah pecah meskipun di-zoom 

beratus kali, flash mampu dijalankan pada system operasi windows maupun macintosh, 

dan hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk, seperti *.avi, *.gif, *.mov, 

atapun file dengan format yang lain.  

Melihat berbagai kelebihan yang dimiliki multimedia animasi komputer program 

Macromedia Flash MX di atas sangat memungkinkan bagi guru untuk membuat bahan 

ajar yang menarik bagi siswa bukan hanya media gambar tetapi juga dapat dimasukkan 

media audio sehingga peran guru secara verbal guna menyampaikan materi pembelajaran 

dapat dikurangi. Namun demikian dengan berkurangnya peran guru dalam pembelajara 

melalui penggunaan multimedia animasi komputer program Macromedia Flash MX  

menuntut siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sebab banyak sedikitnya materi 

yang diserap siswa sangat bergantung pada keaktifan siswa dalam melihat dan 

mendengarkan materi pelajaran yang dijelaskan melalui multimedia animasi komputer 

program Macromedia Flash MX   yang dibuat guru. 
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Keberhasilan dalam multimedia animasi komputer program Macromedia 

Flash MX sangat bergantung dari kesiapan guru dalam menguasai program 

Macromedia Flash MX dan kesiapan fasillitas seperangkat keras komputer 

(hardware) ataupun lab computer dari sekolah. Sebab kualitas pembelajaran 

menggunakan multimedia animasi komputer program Macromedia Flash MX 

sangat bergantung dari kesiapan fasilitas di sekolah dan kemamuan guru dalam 

menguasai program Macromedia Flash MX serta kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menggunakan multimedia. Sebagus apapun materi yang dibuat guru 

dalam media pembelajaran apabila kesiapan fasilitas di sekolah dan kesiapan 

siswa dalam pembelajaran menggunakan multimedia kurang maka hasil belajar 

yang dicapai siswa juga tidak maksimal dan justru sauna kelas akan tidak 

terkontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran mata pelajaran IPS ekonomi pokok bahasan pelaku 

ekonomi Indonesia menggunakan media animasi komputer program Macromedia 

Flash Mx dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ambarawa tahun ajaran 2010/2011 karena melalui pembelajaran menggunakan 

media animasi komputer program Macromedia Flash Mx keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran semakin baik yang pada akhirnya hasil yang dicapai siswa 

menjadi optimal.  

B. Saran 

Atas dasar simpulan tersebut dapat diajukan saran antara lain:  

1. Guru IPS ekonomi SMP hendaknya mempertimbangkan penggunaan media 

animasi komputer program Macromedia Flash Mx dalam pembelajaran 

pokok bahasan pelaku ekonomi Indonesia karena telah terbukti mampu 

meningkatkan hasil belajar. 

2. Dalam penerapan pembelajaran menggunakan media animasi komputer 

program Macromedia Flash Mx agar mencapai hasil yang optimal guru perlu 

merencanakan skenario pembelajaran yang matang dengan melibatkan semua 

indera dan aktifitas intelektual yang ada pada diri siswa. 

3. Penerapan pembelajaran menggunakan media animasi komputer program 

Macromedia Flash Mx perlu dikembangkan lebih lanjut pada pokok bahasan 
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yang lain guna memperkuat efektifitas media pembelajaran ini dalam 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
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