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ABSTRAK

PENGARUH KREATIVITAS BELAJAR DAN PEMANFAATAN
MEDIA PEBELAJARAN MENGGUNAKAN MACROMEDIA

FLASH 8 TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI
DI SMP NEGERI 22 BANDAR LAMPUNG

OLEH

ELISA RISMANIAR S

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar ekonomi yang rendah. Tujuan
dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar dan
pemanfaatan media pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 terhadap
hasil belajar ekonomi di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex
post facto dan survei. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 156 siswa. Sampel
yang diperoleh adalah 112 siswa dengan menggunakan rumus T Yamane dan
teknik sampel yaitu simple random sampling. Data yang terkumpul melalui angket
wawancara, dan dokumentasi. Pengujian hipotesis pertama, kedua, menggunakan
rumus regresi linear sederhana sedangkan pengujian hipotesis ketiga
menggunakan rumus regresi linear multipel. Berdasarkan analisis data diperoleh
hasil sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
kreativitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi di SMP Negeri 22 Bandar
Lampung (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan media
pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 terhadap terhadap hasil belajar
ekonomi di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. (3) Terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara kreativitas belajar dan signifikan pemanfaatan media
pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 terhadap terhadap hasil belajar
ekonomi di SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

Kata kunci: hasil belajar, kreativitas belajar, dan pemanfaatan media
menggunakan macromedia flash 8.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pendidikan begitu sangat signifikan seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia pendidikan selalu

diharapkan dapat mengikuti jejak perkembangan teknologi global. Hal ini

menjadi sebuah tuntutan, karena pendidikan merupakan modal pokok dalam

membangun generasi muda, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta

mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu bersaing.

Pendidikan pada masa kini seharusnya mampu meningkatkan kemampuan

seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang

ada. Hal inilah yang menyebabkan seseorang tidak pernah dapat lepas dari

suatu pendidikan. Di dalam pendidikan sendiri terdapat salah satu parameter

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan yaitu

dengan hasil belajar siswa.

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan pada siswa kelas VIII SMP

Negeri 22 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/ 2016, hasil belajar

saat ulangan harian dapat dilihat dari hasil perolehan nilai siswa pada

tabel di bawah ini.
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Tabel 1. Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas
VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016

No. Kelas Nilai Jumlah
Siswa≤ 75 ≥ 75

1 VIII A 12 18 30
2 VIII B 14 17 31
3 VIII C 19 11 30
4 VIII D 25 8 33
5 VIII E 11 21 32

Jumlah Siswa 81 75 156
% 51,9 48,1 100

Sumber: Daftar Nilai Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 22
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

Berdasarkan Tabel 1, hasil belajar yang diperoleh siswa kelas VIII A sampai

kelas VIII E SMP Negeri 22 Bandar Lampung secara total, daya serap baru

mencapai 48,1% atau dari jumlah siswa yang nilainya di atas 75 hanya 75

siswa, dari seluruh siswa yang berjumlah 156, ini menunjukkan bahwa hasil

belajar siswa masih rendah.

Djamarah (2010: 107) menyatakan bahwa tingkat keberhasilan tersebut adalah

sebagai berikut.

1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu
dapat dikuasai oleh siswa.

2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan
yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60%
s.d 75% saja dikuasai oleh siswa.

4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai
oleh siswa.

Rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa diduga dipengaruhi beberapa

faktor, baik yang berasal dari dalam diri siswa (faktor internal) yaitu berpikir

kreatif, maupun faktor dari luar siswa (faktor eksternal).Faktor yang berasal

dari luar diri siswa adalah kreativitas belajar.
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Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah.

Menurut kurikulum, dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru hendaknya

menerapkan prinsip belajar aktif, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa

secara fisik, mental (pemikiran dan perasaan), dan sosial serta sesuai dengan

tingkat perkembangannya secara sistematis.

Pembelajaran mata pelajaran IPS sering dianggap sebagai suatu kegiatan yang

membosankan, kurang menantang, tidak bermakna serta kurang terkait

dengan kehidupan keseharian. Akibatnya, guru-guru yang mengajarkan IPS

banyak mendapat kritikan, antara lain rendahnya daya kreasi guru, dan siswa

dalam pembelajaran kurang dikuasai materinya oleh siswa dan kurang variasi

dalam pembelajaran. Di sinilah guru dituntut setiap saat untuk meningkatkan

kompetensinya baik melalui berbagai bahan bacaan, seminar, maupun

penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas di kelasnya. Itu

semua akan meningkatkan pengetahuan dan kreativitas siswa.

Pembelajaran di sekolah terdapat banyak unsur yang saling berkaitan dan

menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur tersebut

adalah pendidik (guru), peserta didik (siswa), kurikulum, dan lingkungan.

Strategi pembelajaran IPS Terpadu salah satunya bidang ekonomi berkenaan

dengan kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa

dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk

menguasai kompetensi dasar dan indikator. Salah satu tugas pendidik atau

guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi siswa

untuk senantiasa belajar dengan baik dan bersemangat. Oleh karena itu, guru
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sebaiknya memiliki kemampuan dalam memilih metode dan media

pembelajaran yang tepat.

Ketidaktepatan dalam memilih metode dan media akan menimbulkan

kejenuhan bagi siswa dalam menerima materi yang disampaikan sehingga

materi kurang dapat dipahami yang akan mengakibatkan siswa menjadi apatis.

Di sinilah, guru perlu memanfaatkan media pembelajaran. Siswa akan lebih

mengerti dan memahami pelajaran dengan bantuan visual berupa gambar

selain penjelasan guru. Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat

membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Meningkatnya hasil belajar merupakan

salah satu indikator pencapaian tujuan pendidikan yang mana hal itu tidak

terlepas dari motivasi siswa maupun kreativitas guru dalam menyajikan suatu

materi pelajaran melalui berbagai metode serta media yang digunakan untuk

dapat mencapai tujuan pengajaran secara maksimal serta kreativitas siswa

dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui angket

awal pada 33 responden siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung

mengenai kreativitas belajar siswa, berikut disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Angket Tentang Kreativitas Belajar
No Keterangan Tanggapan

Tinggi Sedang Rendah
1. Saya selalu terdorong untuk

mengetahui lebih banyak materi
ekonomi dari sumber lain.

3 8 22

2. Siswa selalu ingin bertanya yang tidak
dimengerti.

5 13 15

3. Aktif dalam berpendapat. 6 10 17
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4. Mampu melahirkan ungkapan yang
baru dan unik.

4 12 17

5. Mempunyai kemauan keras untuk
menyelesaikan soal-soal ekonomi.

5 12 16

6. Siswa memiliki daya imajinasi yang
tinggi dalam belajar.

6 11 16

Jumlah Peserta Didik 12 66 103
Presentase 14,6% 33,3% 52,02%

Sumber: Pengolahan Hasil Angket Awal

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 di atas diketahui bahwa

sebanyak 14,6% siswa menyatakan kreativitas belajar tinggi (baik), sebanyak

33,3% menyatakan sedang (biasa-biasa saja), dan 52,02% menyatakan rendah.

Pengembangan kreativitas di sekolah dalam proses belajar dan pembelajaran

benar-benar dapat memiliki relevansi yang tinggi dan menghasilkan para

lulusan yang memiliki kreativitas yang tinggi. Sekolah seyogyanya dapat

menyediakan kurikulum yang memungkinkan para siswa dapat berpikir kritis

dan kreatif, serta memiliki keterampilan pemecahan masalah, sehingga pada

gilirannya mereka dapat merespons secara positif setiap kesempatan dan

tantangan yang ada serta mampu mengelola risiko untuk kepentingan

kehidupan pada masa sekarang maupun mendatang. Faktor lain yang

mendukung salah satunya adalah pemanfaatan media pembelajaran.

Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi juga dapat

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran berguna

untuk:

a. menimbulkan kegairahan belajar;

b. memungkinkan interaksi lebih langsung antara anak didik dengan

lingkungan dengan kenyataan; dan

Tabel 2. Hasil Angket Tentang Kreativitas Belajar (Lanjutan)
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c. memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan

dan minatnya.

Para guru masih kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Minat

merupakan salah satu aspek yang psikis yang ada pada setiap manusia, dapat

dikembangkan untuk menyadari diri manusia.

Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media

pembelajaran macromedia flash 8. Kegiatan belajar mengajar menggunakan

media pembelajaran macromedia flash 8 dapat menciptakan situasi belajar

yang menyenangkan dan interaktif. Dengan pemanfaatan media pembelajaran

macromedia flash 8 diharapkan dapat mendorong siswa lebih giat belajar baik

di sekolah maupun di rumah. Pemanfaatan media pembelajaran macromedia

flash 8 juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Jika

kreativitas dalam belajar mengalami peningkatan, diharapkan hasil belajarnya

pun akan meningkat.

Menurut Jayadi (2008) macromedia flash adalah salah satu program software

yang mampu menyajikan pesan audiovisual secara jelas kepada siswa dan

materi yang bersifat nyata, sehingga dapat diilustrasikan secara lebih menarik

kepada siswa dengan berbagai gambar animasi yang dapat merangsang minat

belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut

Madcom (2004:12) Macromedia Flash 8.0 adalah program grafis yang

diperuntukan untuk motion atau gerak dan dilengkapi dengan script untuk

programming (action script) dengan program ini memungkinkan pembuatan

animasi media interaktif, game.
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, peneliti melakukan

wawancara awal dengan 33 siswa mengenai persepsi siswa tentang

pemanfaatan media pembelajaran, berikut disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Wawancara Tentang Pemanfaatan Media Pembelajaran
No Keterangan Tanggapan

Tinggi Sedang Rendah
1. Pemanfaatan media pembelajaran

yang digunakan guru di kelas baik
4 10 19

2. Metode pembelajaran yang diterapkan
guru di kelas baik

6 12 15

3. Interaksi belajar guru dengan siswa
baik

4 11 18

4. Waktu yang digunakan menjadi
efektif.

5 8 20

5. Suasana belajar menjadi lebih
kondusif.

6 11 16

Jumlah 29 52 88
Presentase 17,2% 30,8% 52%

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 di atas diketahui bahwa

sebanyak 17,2% siswa menyatakan kreativitas belajar tinggi (baik), sebanyak

30,8% menyatakan sedang (biasa-biasa saja), dan 52% menyatakan rendah.

Usaha meningkatkan hasil belajar siswa, perlu diupayakan pembelajaran

ekonomi yang lebih berpusat dan melibatkan siswa, sehingga potensi siswa

dikembangkan secara optimal. Kelas yang kurang bergairah dan siswa yang

kurang aktif dikarenakan penentuan metode, pendekatan dan pemilihan media

yang kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
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Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan judul

penelitian “Pengaruh Kreativitas Belajar dan Pemanfaatan Media

Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash 8 Terhadap Hasil

Belajar Ekonomi Kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Masih kurangnya kreativitas belajar siswa.

2. Kreativitas siswa yang cenderung berkembang lambat dan pemanfaatan

media pembelajaran yang kurang oleh guru.

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang memiliki

tingkah laku yang kritis bahkan cara berfikir untuk mengeluarkan ide-ide

yang sifatnya inovatif pun terkesan lambat.

4. Rendahnya kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dalam belajar.

5. Kurangnya kemampuan guru untuk memanfaatkan IPTEK sehingga

pembelajaran bersifat monoton.

6. Kurangnya variasi media dalam penyampaian materi pelajaran sehingga

siswa merasa jemu atau bosan.

7. Kurang maksimalnya di dalam penggunaan alat ataupun media

pembelajaran yang menjadi pendukung di dalam media pembelajaran.

8. Kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran dikarenakan

pembelajaran yang masih monoton.
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C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini dan berdasarkan identifikasi masalah di

atas, terdapat banyak masalah yang terjadi pada lokasi penelitian. Untuk

memfokuskan pembahasan dan pemecahan masalah tersebut, maka

diperlukan adanya pembatasan masalah. Masalah yang akan dikaji pada

penelitian ini dibatasi pada aspek Pengaruh Kreativitas Belajar (X1),

Pemanfaatan Media Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash 8 (X2),

dan Hasil Belajar Ekonomi (Y).

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan

yang timbul adalah:

1. Adakah pengaruh yang signifikan kreativitas belajar terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung?

2. Adakah pengaruh yang signifikan pemanfaatan media pembelajaran

menggunakan macromedia flash 8 terhadap hasil belajar ekonomi pada

siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung?

3. Adakah pengaruh yang signifikan kreativitas belajar dan pemanfaatan

media pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 terhadap hasil

belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar terhadap hasil belajar mata

pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar

Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media pembelajaran terhadap

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri

22 Bandar Lampung.

3. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar dan pemanfaatan media

pembelajaran terhadap prestasi belajar  mata pelajaran ekonomi pada

siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu

pengetahuan, khususnya tentang pengaruh kreativitas belajar dan

pemanfaatan media pembelajaran menggunakan macromedia flash yang

terjadi pada siswa khususnya pada mata pelajaran ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil pelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan

dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah serta
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dapat digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi pada

Universitas Lampung.

b. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan

perbandingan bagi pembaca yang sedang mengadakan penelitian.

c. Bagi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan bahan pustaka mengenai

pengaruh kreativitas belajar dan pemanfaatan media pembelajaran

menggunakan macromedia flash terhadap hasil belajar mata pelajaran

ekonomi. Hasil penelitian juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan

bagi guru-guru khususnya guru IPS Terpadu untuk memperhatikan

kreativitas belajar dan memanfaatkan media pembelajaran seperti software

macromedia flash sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari.

1. Ruang Lingkup Objek

Objek Penelitian ini adalah Kreativitas Belajar (X1), Pemanfaatan Media

Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash (X2), dan Hasil Belajar

(Y).

2. Ruang Lingkup Subyek

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester ganjil.

3. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung.
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4. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2015/2016.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya

pendidikan ekonomi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kreativitas Belajar

a. Kreativitas Belajar

Menurut Munandar yang diterjemahkan Nana Syaodih Sukmadinata (2004:

104) Kreativitas adalah kemampuan:

1) untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data informasi atau unsur
yang ada,

2) berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak
kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya
adalah pada kualitas, ketepat gunaan dan keragaman jawaban,

3) yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinilitas dalam
berfikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan.

Istilah kreativitas dapat digunakan dalam dua cara, pertama adalah
kreativitas sebagai kemampuan mental untuk berpikir kreatif. Kedua adalah
kreativitas sebagai energi yang bekerja dalam pikiran kita. Ketika
seseorang mengembangkan gagasan usaha baru, menciptakan lagu,
melukis, atau merancang sesuatu yang baru dan inovatif, dapat terlihat
energi tersebut (Tynan, 2005: 33).

Menurut komite Penasehat Nasional bidang pendidikan kreatif dan

pendidikan budaya yang diterjemahkan oleh Craft (2005: 291),

“Menggambarkan kreativitas sebagai bentuk aktivitas imajinatif yang
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mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat original, murni, asli, dan

memiliki nilai”.

Solso berpendapat (dalam Suharnan, 2011: 5-6), kreativitas adalah suatu
aktivitas kognitif yang menghasilkan cara-cara baru dalam memandang
suatu masalah atau situasi. Lebih lanjut Solso menegaskan bahwa
kreativitas tidak terbatas pada menghasilkan hal-hal baru yang bersifat
praktis, tetapi boleh jadi hanya merupakan suatu gagasan baru. Pandangan
ini lebih menekankan kreativitas pada cara pandang yang baru terhadap
suatu masalah atau situasi, dan bukan pada suatu karya baru yang memiliki
nilai kegunaan praktis.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kreativitas belajar adalah

suatu kondisi, sikap, kemampuan, dan proses perubahan tingkah laku

seseorang untuk menghasilkan produk atau gagasan, mencari pemecahan

masalah yang lebih efisien dan unik dalam proses belajar.

b. Ciri-Ciri Kreativitas

Menurut Joyce Wycoff (2002: 49) beberapa ciri orang kreatif antara lain:

1) Keberanian, Berani menghadapi tantangan baru dan bersedia
menghadap risiko kegagalan.

2) Ekspresif, Tidak takut menyatakan pemikiran dan perasaannya.
3) Humor, Humor berkaitan dengan kreativitas menggabungkan hal-hal

sedemikian rupa sehingga menjadi berbeda, tidak terduga dan tidak
lazim.

4) Intuisi, Menerima intuisi sebagai aspek wajar dalam kepribadiannya.

Menurut Munandar (2004: 37) beberapa ciri pribadi yang kreatif yaitu:

imajinatif, mempunyai prakarsa, mempunyai minat luas, mandiri dalam

berpikir, senang berpetualang, penuh energi, percaya diri, bersedia

mengambil risiko, dan berani dalam berpendirian dan berkeyakinan. Dari

uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri kreativitas antara

lain:
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1) Bebas dalam berpikir dan bertindak

2) Adanya inisiatif menumbuhkan rasa ingin tahu

3) Percaya pada diri sendiri

4) Mempunyai daya imajinasi yang baik

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas

Kreativitas tidak hanya tergantung pada potensi bawaan yang khusus, tetapi

juga pada perbedaan mekanisme mental atau sikap mental yang menjadi

sarana untuk mengungkapkan sikap bawaan tersebut.

Menurut Hurlock (2005: 11) beberapa kegiatan untuk meningkatkan

kreativitas adalah:

1) Waktu
Untuk menjadi kreatif kegiatan anak seharusnya jangan diatur sedemikian
rupa sehingga anak mempunyai sedikit waktu bebas untuk bermain-main
dengan gagasan dan konsep yang dipahaminya.

2) Kesempatan
Apabila mendapat tekanan dari kelompok, kemudian anak menyendiri
maka ia menjadi lebih kreatif.

3) Dorongan
Orang tua sangat berperan dalam hal ini, anak seharusnya dibebaskan dari
ejekan dan kritik yang seringkali memojokkan anak.

4) Sarana
Harus disediakan untuk merangsang dorongan ekperimen dan eksplorasi
yang merupakan unsur penting dari kreativitas.

5) Lingkungan
Keadaan lingkungan yang merangsang kreativitas anak.

6) Hubungan dengan orang tua
Orang tua yang terlalu melindungi atau posesif terhadap anak dapat
menghambat proses kreativitas.

7) Cara mendidik anak
Mendidik secara demokratis dan persimis dirumah dan di sekolah akan
meningkatkan kreativitas, sedangkan mendidik dengan otoriter
menghambat proses kreativitas.

8) Pengetahuan
Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh anak maka semakin banyak
dasar untuk mencapai proses kreativitas.
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d. Indikator Kreativitas Belajar

Kreativitas belajar adalah suatu kondisi, sikap, kemampuan, dan proses

perubahan tingkah laku seseorang untuk menghasilkan produk atau gagasan,

mencari pemecahan masalah yang lebih efisien dan unik dalam proses

belajar.

Selanjutnya untuk melengkapi uraian mengenai faktor yang mempengaruhi

kreativitas tentang kreativitas, perlu dikemukakan adanya beberapa indikator

kreativitas. Menurut Uno (2009: 21) indikator kreativitas sebagai berikut:

1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar
Biasanya siswa yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas
dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif.

2) Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot
Biasanya siswa yang kreatif dalam belajar selalu bertanya dan pertanyaan
yang diajukan selalu berbobot dan sifatnya membangun.

3) Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah
Biasanya siswa yang kreatif mampu memberikan gagasan dan usul
terhadap suatu masalah yang yang perlu di selesaikan. Hal ini berarti siswa
memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyelesaikan masalah.

4) Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu
Apabila mengeluarkan pendapat secara langsung dan tidak malu.
Contohnya dalam diskusi belajar di kelas siswa menyampaikan
pendapatnya secara langsung dalam keadaan setuju atau pun tidak setuju.

5) Mempunyai atau menghargai keindahan
Minat seni dan keindahan juga lebih kuat dari rata-rata Walaupun tidak
semua orang kreatif menjadi seniman, tetapi mereka mempunyai minat
yang cukup besar terhadap keadaan alam, seni, sastra, musik dan teater.

6) Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah
terpengaruh orang lain. Dalam hal ini siswa memiliki kreatif dalam
mengeluarkan pendapat.

7) Memiliki rasa humor tinggi
Siswa kreatif biasanya mempunyai rasa humor yang tinggi, dapat melihat
masalah dari berbagai sudut dan memiliki kemampuan untuk bermain
dengan ide, konsep atau kemungkinan-kemungkinan yang di khayalkan.

8) Mempunyai daya imajinasi yang kuat
Biasanya siswa lebih tertarik pada hal-hal yang rumit.

9) Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda
dari orang lain. Siswa mempunyai rencana yang inovatif serta orisinil
yang telah di pikirkan dengan matang terlebih dahulu, dengan
mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul dan implikasinya.
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10) Dapat bekerja sendiri
Siswa yang kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri.
Sehingga siswa selalu mengerjakan sendiri, contohnya apabila mendapat
tugas selalu berusaha mengerjakan sendiri.

11) Senang mencoba hal-hal baru
Biasanya lebih berani mengambil resiko (tetapi dengan perhitungan) dari
pada siswa pada umumnya. Artinya dapat melakukan sesuatu yang bagi
mereka amat berarti, penting dan disukai, mereka tidak menghiraukan
kritik atau ejekan dari orang lain.

12) Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan (kemampuan
elaborasi)
Dapat mengembangkan suatu gagasan yang baru agar dapat berkembang
kearah lebih baik dan jelas.

2. Pemanfaatan Media Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash

a. Media

Secara harfiah media berarti “perantara” atau “pengantar”. Media sebagai
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan
pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian siswa sedemikian
rupa, sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan
efisien sesuai dengan yang diharapkan (Sadiman,dkk., 2002: 6).

Association for Education and Communication Technology (AECT)

mendefinisikan media sebagai segala bentuk dan saluran yang

dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan

National Education Association (NEA) menyatakan bahwa media adalah

segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau

dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik dalam

kegiatan belajar mengajar. Secara khusus, pengertian media dalam proses

pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis fotografis, atau

elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi

visual atau verbal.
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Beberapa ahli komunikasi dan ahli pendidikan juga mengemukakan

beberapa pendapat tentang definisi media. Heinich dan kawan-kawan

mengemukakan istilah media sebagai perantara yang mengantar informasi

antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto radio, rekaman audio,

gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya

merupakan media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan

atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran maka media tersebut disebut media pembelajaran.

Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang

digunakan oleh guru atau pendidik yang digunakan dalam rangka

berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Alat bantu itu disebut

media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya

(Danim, 2008: 7).

Melalui proses komunikasi, pesan atau informasi dapat diserap dan

dihayati orang lain. Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses komunikasi

perlu digunakan sarana yang membantu proses komunikasi yang disebut

media (Rohani, 2000: 1). Dari bermacam definisi tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan sesuatu yang bersifat

menyalurkan pesan pembelajaran dan dapat merangsang pikiran, perasaan

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar

pada dirinya.
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b. Media Pembelajaran

Seperti yang telah kita bahas di atas bahwa media pembelajaran

merupakan sarana penyalur informasi atau pesan belajar. Dari pengertian

tersebut jelaslah bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa

informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan agar proses

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mencapai

tujuaannya, yaitu pemahaman mendalam atas apa yang dipelajari.

Media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh guru

agar kegiatan belajar berlangsung secara efektif. Sadiman (2006: 7) Media

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses

belajar terjadi. Menurut Briggs (dalam Sadiman 2006: 6) berpendapat

bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta

merangsang siswa untuk belajar. Menurut Trianto (2010: 199) Media

sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah dari pesan

yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau

penerima pesan tersebut, dan materi yang ingin disampaikan adalah pesan

pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya

proses belajar.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti

menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang
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digunakan oleh guru untuk menunjang keberhasilan proses pembelajarn

serta merangsang siswa untuk bergairah dalam belajar.

c. Manfaat Media Pembelajaran

Dalam sebuah proses pembelajaran, media tidak harus mutlak diadakan

oleh pengajar. Artinya, jika pengajar dalam proses pembelajarannya tidak

menggunakan media pembelajaran pun tidak akan dikatakan gagal, karena

yang utama dalam proses pembelajaran adalah peserta didik dapat belajar

dengan baik dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai

berikut (Sadiman, 2008: 17) :

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis
(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti:
a. Obyek yang terlalu besar – bisa digantikan dengan realita, gambar,

film bingkai, film, atau model;
b. Obyek yang kecil – dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai,

film atau gambar;
c. Gerak yang terlalu lambat tau terlalu cepat dapat dibantu dengan

timelapse atau highspeed photography;
d. Kejadian atau peristiwa di masa lau dapat ditampilkan lagi lewat

rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal;
e. Obyek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan

dengan model, diagram, dan lain-lain; dan
f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi) dapat

divisualkan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain.
3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan
berguna untuk:
a. Menimbulkan kegairahan belajar;
b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik

dengan lingkungan dan kenyataan;
c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut
```kemampuan dan minatnya.

4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan
lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan
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materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru
banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi
sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru
dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media
pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam:
a. Memberikan perangsang yang sama;
b. Mempersamakan pengalaman;
c. Menimbulkan persepsi yang sama.

Penggunaan media pembelajaran harus memberikan lebih banyak manfaat

dalam dunia pendidikan. Bagi seorang guru media dapat memberi

kemudahan dalam menyampaikan materi pelajaran, sedangkan bagi siswa

adalah media tersebut dapat membantu proses penerimaan materi pelajaran

yang disampaikan sehingga lebih mudah dimengerti oleh siswa.

Djamarah (2000: 133) menyatakan keterampilan dasar mengajar guru,

metode mengajar yang tepat dan penggunaan media yang sesuai dengan

tujuan pengajarannya dapat terlihat dari pemahaman siswa yang

ditunjukkan dari hasil belajar yang diraihnya.

d. Kriteria Pemilihan Media

Menurut Dick dan Carey (Sudiman,Arief.s. 2003: 83) ada empat kriteria yang
dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan media. Pertama, ketersediaan
sumber setempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada
sumber-sumber yang ada maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua, apakah
untuk membeli atau memproduksi media sendiri telah tersedia dana, tenaga,
dan fasilitasnya. Ketiga, faktor yang menyangkut keluwesan (fleksibilitas),
kepraktisan dan ketahanan media yang digunakan untuk jangka waktu yang
lama. Keempat, efektifitas dan efisiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup
panjang, misalnya sekalipun suatu media tampak mahal namun ia akan lebih
hemat biaya apabila dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama.

Beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media menurut Rohani
(2000: 28-29):
1. Tujuan

Media hendaknya menunjang tujuan instruksional yang telah dirumuskan.
2. Ketepatgunaan (validitas)
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Tepat dan berguna bagi pemahaman bahan yang dipelajari.
3. Keadaan peserta didik

Kemampuan daya piker dan daya tangkap peserta didik, dan besar kecilnya
kelemahan peserta didik perlu pertimbangan.

4. Ketersediaan
Pemilihan perlu memperlihatkan ada/ tidak ada media tersedia di perpustakaan/
di sekolah serta mudah sulitnya diperoleh.

5. Mutu teknis
Media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik.

6. Biaya
Hal ini merupakan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan apakah
seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian atau tidak.

Menurut Seels dan Richey (dalam Arsyad, 2007: 29-32) media pembelajaran

dibagi dalam empat kelompok:

1. Media hasil teknologi cetak, adalah cara untuk menghasilkan atau
menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis terutama
melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Media ini meliputi teks,
grafik, foto atau reprensentasi fotografik dan reproduksi.

2. Teknologi audio visual, adalah cara menghasilkan atau menyampaikan
materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan eletronik untuk
menyajikan pesan-pesan audio visual. Media ini meliputi proyektor film,
tape recorder dan proyektor visual yang lebar.

3. Teknologi berbasis komputer, merupakan cara menghasilkan atau
menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis
mikro prosesor. Informasi atau materi disimpan dalam bentuk digital,
bukan dalam cetakan atau visual.

4. Teknologi gabungan, adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan
materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang
dikendalikan oleh komputer.

Terdapat beberapa bentuk dan jenis media pembelajaran yang dapat

digunakan dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan tujuan yang hendak

dicapai, dari media yang paling sederhana yaitu media cetak (dapat berupa

buku pelajaran, lembar kerja siswa, lembar kegiatan, handout, dan lain-lain)

hingga media yang canggih (OHP, slide power point, LCD, internet, dan

lain-lain).
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa media pembelajaran merupakan sarana yang menguntungkan bagi

siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Teknologi-teknologi tersebut terus

berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan menghasilkan

teknologi modern yang berguna bagi dunia pendidikan.

e. Macromedia Flash

Macromedia flash merupakan salah satu program aplikasi yang digunakan
untuk mendesain animasi yang banyak digunakan saat ini. Macromedia
flash adalah sebuah program yang ditujukan kepada para desainer maupun
programer yang bermaksud merancang animasi untuk pembuatan halaman
web, presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses pembelajaran hingga
pembuatan game interaktif serta tujuan- tujuan lain yang lebih spesifik
(Yudhiantoro, 2006: 1).

Macromedia flash juga mengenalkan bagaimana membuat movie, clip,

animasi frame, animasi tween motion, serta perintah sction script-nya.

Adapun beberapa kemampuan Macromedia flash lainnya sebagai berikut:

a. Dapat membuat animasi gerak, perubahan bentuk, dan perubahan serta
transparansi warna.

b. Dapat membuat animasi masking dan animasi motion guide.
c. Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek yang

lain.
d. Dapat membuat animasi logo, animasi form, presentasi multimedia,

game, kuis interaktif, simulasi/ visualisasi.
e. Dapat dikonversi dan di- publish ke dalam beberapa tipe seperti * swf,

*html, *gif, dan lain- lain.
Asyhar (2011: 187).

Beberapa inovasi dari macromedia flash adalah sebagai berikut:

a. Macromedia flash 4

Macromedia flash muncul tahun 1999 dengan versi empat untuk membuat

dan mendistribusikan secara garis Flash Player, yaitu sebuah program kecil
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yang digunakan untuk memainkan file animasi yang dibuat dengan Flash 4

kebawah. Dengan Flash Player seseorang harus memiliki Macromedia flash

untuk memainkan file animasi.

b. Macromedia flash 5

Flash versi 5 diedarkan pada tahun 2000, dan program ini lebih mudah

digunakan dari Macromedia flash versi 4.

c. Macromedia flash 6 ( Flash MX)

Flash versi 6 beredar tahun 2002, dan memunculkan produk Macromedia

yang lain seperti: Freehand versi 10, Dreamweaver, dan lain- lain.

d. Macromedia flash 7 ( Flash MX 2004)

Flash MX 2004 dan Flash MX Profesional 2004 yang diluncurkan

tahun2003 memilki feature yang lebih lengkap. Kelebihan- kelebihan

yang dimiliki terdapat pada productivity, rich media, dan support.

e. Macromedia flash Basic 8 dan Macromedia flash Profesional 8

Tahun 2005 telah muncul Flash Basic 8 dan Flash Professional 8.

Masing- masing ditujukan untuk desainer pembuat animasi serta pengguna

yang memerlukan fasilitas lanjutan baik untuk para pengembang dan

pembuatan aplikasi interaktif.

Dalam proses pembelajaran Macromedia Flash digunakan sebagai media

dalam bentuk presentasi multimedia yang interaktif. Selain dapat

dimanfaatkan sebagai perangkat ajar, Macromedia Flash sejak dirilisnya pada

tahun 1996 merupakan software yang popular digunakan untuk membuat

animasi yang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan di Internet.
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Misalnya, untuk membuat situs, banner iklan, logo yang beranimasi, serta

animasi pelengkap lainnya. Selain itu flash juga digunakan untuk

mengintegrasi video ke dalam halaman web, dan mengembangkan berbagai

aplikasi internet. Flash juga dapat digunakan sebagai tool untuk membuat

game dan berbagai aplikasi multimedia lainnya.

Gambar 1. Tampilan Muka Macromedia Flash

f. Kelebihan dan Keterbatasan Macromedia Flash

Sebagai sebuah media pendidikan Macromedia Flash tentunya memiliki

kelebihan dan kekurangannya sendiri. Macromedia Flash sebagai sebuah

media pembelajaran berbasis multimedia mempunyai kelebihan dari presentasi

multimedia lain sebagai berikut:

a. Seorang pemula yang masih awam terhadap dunia desain dan animasi
dapat mempelajari dan memahami macromedia flash dengan mudah tanpa
harus dibekali dasar pengetahuan yang tinggi tentang bidang
tersebut.

b. Pengguna program macromedia flash dapat dengan mudah dan bebas
dalam berkreasi membuat animasi dengan gerakan luwes sesuai dengan
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alur adegan animasi yang dikehendaki.
c. Macromedia flash ini dapat menghasilkan file dengan ukuran kecil. Hal ini

dikarenakan flash menggunakan animasi dengan basis vector, dan juga
ukuran file flash yang kecil ini dapat digunakan pada halaman web tanpa
membutuhkan waktu loading yang lama.

d. Bisa Bersuara. Dokumen Flash juga dapat digabungkan dengan suara
termasuk music dan suara (voice-overs).

e. Resolusi Tampilan. Dokumen Flash dapat dijalankan dengan tanpa harus
ditentukan resolusi nya. Jadi bisa dijalankan dengan beragam resolusi
tampilan.

f. Macromedia Flash menghasilkan file bertipe.
Ramadianto (2008: 10).

Flash adalah program animasi berbasis vektor yang bisa menghasilkan file

ringan ( kecil) sehingga mudah diakses pada halaman web tanpa membutuhkan

waktu loading yang lama. Flash menghasilkan file dengan ekstensi .FLA. SWF

(Yudhiantoro, 2006: 1). Flash merupakan program aplikasi grafis untuk

membuat animasi web, animasi kartun, cd tutorial, presentasi produk, game

hingga membuat aplikasi interaktif yang sering kita jumpai diberbagai media

(Suhendi, 2009: 8).

Ramadianto (2008: 9) Macromedia Flash sebagai alternatif media
pembelajaran memiliki keterbatasan sebagai berikut:
a) Diperlukan "usaha" lebih untuk membuat presentasi flash. Tidak semudah

membuat presentasi pada PowerPoint, membuat presentasi.
b) Karena banyaknya versi flash, mungkin akan mengalami kesulitan dalam

mempublish flash.
c) GUI (graphical user interface) atau tampilan muka dari program Flash

yang tidak standar dapat membingungkan user pemula.

3. Hasil Belajar Ekonomi

a. Belajar

Hasil belajar merupakan merupakan cerminan tingkat keberhasilan ata u

pencapaian tujuan dari proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan dan



27

diakhiri dengan evaluasi. Belajar sendiri merupakan proses yang

berkesinambungan.

Menurut Slameto (2003: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya. Menurut teori conditioning yang dikemukakan John

B. Watson (dalam Djaali, 2008: 86) belajar merupakan suatu proses

perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat (condition) yang

kemudian menimbulkan reaksi.

Beberapa definisi belajar menurut para ahli:

1. Cronbach
Learning is shown by a change in behavior as a result of experience (belajar
adalah menampilkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari
pengalaman).
2. Harold Spears
Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves , to
listen, to follow direction (belajar adalah mengamati, membaca, meniru,
mencoba sesuatu mereka sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk).
3. McGeoh
Learning is a change in performance as a result of practice (belajar adalah
perubahan dari penampilan sebagai pencarian dari latihan)
(Suryabrata, 2007: 231)

Hal-hal pokok dari definisi di atas:

a. Bahwa belajar itu membawa perubahan (dalam arti behavioral changes,

aktual maupun potensial).

b. Bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan

baru.

c. Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja)
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa belajar adalah suatu

proses perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu secara

keseluruhan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan

reaksi.

Prinsip-prinsip belajar humanistik yang penting menurut Rogers dalam
bukunya “Freedom to Learn” (dalam Dalyono, 2007: 47):
1. Manusia itu mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami.
2. Belajar yang signifikan terjadi apabila subject matter dirasakan murid

mempunyai relevansi dengan maksud-maksudnya sendiri, dianggap
mengancam dan cenderung untuk ditolaknya.

3. Belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi mengenai
dirinya sendiri, dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya.

4. Tugas-tugas belajar yang mengancam diri adalah lebih mudah dirasakan
dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil.

5. Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat
diperoleh denganberbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses
belajar.

6. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya.
7. Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan

ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu.
8. Belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya,

baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan
hasil yang mendalam dan lestari.

9. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreatifitas lebih mudah
dicapai apabila terutama siswa dibiasakan untuk mawas diri dan
mengkritik dirinya sendiri dan penilaian diri orang lain merupakan cara
kedua yang penting.

10. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini
adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-
menerus terhadap pengalaman dan penyatuaannya ke dalam dirinya
sendiri mengenai proses perubahan itu.

Belajar mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Belajar adalah syarat mutlak
untuk menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu
pengetahuan maupun keterampilan atau kecakapan. Belajar dapat
didefinisikan, “suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan
perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku,
sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.”
(Dalyono, 2007: 48-49).

Belajar menurut pandangan Piaget adalah pengetahuan yang dibentuk oleh

individu sebab individu yang melakukan interaksi terus menerus dengan
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lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya

interaksi dengan lingkungan, maka fungsi intelek semakin berkembang.

Belajar juga didefinisikan sebagai penambahan pola tingkah laku, baik

yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dari beberapa pengertian diatas

didapatkan sebuah rumusan pengertian tentang belajar, yaitu suatu proses

aktif yang dilakukan oleh individu yang menghasilkan perubahan melalui

proses interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi meliputi

perubahan tingkah laku dan perkembangan fungsi kecerdasan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2003:
54-48), adalah sebagai berikut.
1) Faktor interen, yaitu faktor yang datang dari dalam diri individu yang

sedang belajar, meliputi.
a) Faktor jasmaniah atau biologis meliputi kesehatan dan cacat tubuh;
b) Faktor psikologis meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan, dan kesiapan;
c) Faktor kelelahan.

2)  Faktor ekstern , yaitu faktor yang datang dari luar individu yang sedang
belajar,  meliputi.

a) Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang
tua, dan latar belakang kebudayaan;

b) Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan
gedung, metode belajar, dan tugas rumah;

c) Faktor masyarakat meliputi kegiatan sisiwa dalam masyarakat, mas
media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas disebutkan bahwa yang dapat mempengaruhi

belajar peserta didik itu ada dua garis besar yaitu faktor intern dan faktor

ekstern dimana faktor intern itu sendiri berasal dari individu masing-masing

sedangkan faktor ekstern berasal dari luar individu yang sedang belajar.
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b. Hasil Belajar Ekonomi

Hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan

belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses yang nantinya

berpengaruh terhadap hasil belajar. Hasil belajar diperoleh pada akhir

proses pembelajaran dan merupakan tolak ukur dalam kegiatan belajar

mengajar yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap atau

memahami suatu bahan yang telah diajarkan.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) hasil belajar merupakan hasil

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru,

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses

belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindak guru, suatu

pencapaian tujuan mengajar. Pada bagian lain, merupakan peningkat

kemampuan mental siswa. Hasil belajar tersebut dapat dibedakan

menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran

adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapor,

angka dalam ijazah, atau kemampuan meloncat setelah latihan. Dampak

pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain,

suatu transfer belajar.

Menurut Benjamin S. Bloom dalam Asep Jihad dan Abdul Haris (2008:

28), hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah

(domain), yaitu:
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a) Ranah Kognitif
Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk
didalamnya kemapuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis,
mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Kemampuan yang penting
dalam ranah kognitif adalah kemampuan menerapkan konsep-konsep
untuk memecahkan masalah yang ada ditengah masyarakat.

b) Ranah Afektif
Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang
kemampuan yaitu menerima, menjawab, atau reaksi, melinai organisasi
dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.

c) Ranah Psikomotorik
Pelajaran yang termasuk psikomotor adalah mata pelajaran yang
berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik.
Mata pelajaran yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor
adalah pendidikan jasmani, seni serta pelajaran lain yang memerlukan
praktik. Ranah psikomotor yang dinilai adalah tes keterampilan siswa
menggunakan alat-alat praktikum.

Menurut Burton dalam Hamalik (2004: 31) menyatakan hasil belajar adalah

polapola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap,

apersepsi, abilitas dan keterampilan. Dimyati dan Mudjiono (2006: 3), hasil

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal

puncak proses belajar. Menurut Arikunto (2006: 63) sebagai hasil yang telah

dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu

mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan.

Mata pelajaran ekonomi adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan

kepada peserta didik dengan tujuan agar pelajaran ekonomi dapat

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran

diharapkan pelajaran ekonomi tidak sekedar hapalan semata tetapi
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menampilkan berbagai sikap dan keterampilan yang diaplikasikan dalam

kehidupan nyata.

Berdasarkan uraian dan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hasil belajar

ekonomi adalah pencapaian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran

ekonomi di sekolah dan bukti dari pelaksanaan proses pembelajaran tersebut

dilaksanakan secara maksimal yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor.

Nilai atau skor tersebut didapat dari evaluasi pembelajaran seperti keaktivan,

tes, ulangan harian, mid semester dan ujian semester.

Menurut Suryabrata (2007: 233), faktor yang mempengaruhi hasil belajar

adalah:

1. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar terdiri dari:
a) faktor non sosial meliputi keadaan cuaca, suhu udara, waktu,

tempat, dan alat-alat yang dipakai untuk belajar seperti alat-alat
pelajaran.

b) faktor sosial meliputi faktor-faktor manusia seperti lingkungan
sosial siswa baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun
lingkungan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar terdiri dari:
a) faktor fisiologis meliputi kondisi jasmani pada umumnya dan

keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu.
b) faktor psikologis meliputi sikap, cara, minat, bakat, dan motivasi.

B.  Hasil Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini diungkapkan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya

pernah dilakukan dan berkaitan dengan pokok masalah pada penelitian ini.

Hasil penelitian tersebut antara lain:
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Tabel 4. Hasil Penelitian yang Relevan
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Rahmawati Upaya Meningkatkan
Kreativitas, Minat,
dan Hasil
Belajar IPS Terpadu
Melalui Penerapan
Media Flash Pada
Siswa SMP Negeri I

Kalirejo Lampung
Tengah
Tahun Pelajaran
2011/2012

Hasil penelitian dan
pengamatan diperoleh: 1)
hasil belajar diukur dari
aspek kognitif
yaitu nilai rata- rata kelas
pada siklus 1 yaitu 21
siswa dengan persentase

rata- rata kelas yaitu 63,64
%, dan meningkat pada
siklus 2 yaitu sebanyak 24
siswa dengan persentase
rata- rata kelas 73,64%.
Kreativitas belajar siswa
pada saat pembelajaran
dengan penerapan media
flash mengalami
peningkatan dari siklus ke
siklus. Hal ini
dapat dilihat dari
peningkatan kreativitas
siswa dari siklus 1 ke
siklus 2.

2 Pranoto Sakti
Kusuma

Pengaruh
Macromedia Flash
Terhadap Hasil
Belajar Siswa Kelas
X IPA SMA Negeri 4
Pasuruan

Setelah melakukan uji t
didapat hasil -13,166
tidak diantara ± 2.12
berarti H0 ditolak,
terdapat pengaruh
pemberian media
macromedia flash
terhadap peningkatan
hasil belajar siswa kelas
X IPA 1 dengan
perolehan score rata-rata
kelas mencapai 70,88 %
dan total siswa yang
mencapai KKM yaitu
lebih dari 80%

3 Astuti Pemanfaatan Media
Pembelajaran
(Macromedia Flash)
Dengan Pendekatan
Kontruktivis Dalam
Meningkatkan
Efektivitas

uji-t dua pihak diperoleh
nilai thitung sebesar
2,682 lebih besar dari
nilai ttabel 5% sebesar
2,000. Hasil yang
lebih baik diperoleh
kelompok pembelajaran
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Pembelajaran Fisika
Pada Konsep Gaya

kontruktivis
menggunakan media
pembelajaran
macromedia flash
dengan nilai rata-rata
20,94 sedangkan untuk
kelompok pembelajaran
kontruktivis yang tanpa
menggunakan
media pembelajaran
macromedia flash nilai
rata-ratanya sebesar
18,87.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kreativitas belajar dan Pemanfaatan Media Pembelajaran
Menggunakan Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar

a. Pengaruh Kreativitas Belajar Terhadap Hasil Belajar

Kreativitas adalah suatu kondisi, sikap, kemampuan dan proses

perubahan tingkah laku seseorang untuk mencari gagasan, mencari

pemecahan masalah yang lebih efisien dan unik dalam proses belajar.

Istilah kreativitas dapat digunakan dalam dua cara, pertama adalah
kreativitas sebagai kemampuan mental untuk berpikir kreatif. Kedua
adalah kreativitas sebagai energi yang bekerja dalam pikiran kita. Ketika
seseorang mengembangkan gagasan usaha baru, menciptakan lagu,
melukis, atau merancang sesuatu yang baru dan inovatif, dapat terlihat
energi tersebut (Tynan, 2005: 33).

Solso berpendapat (dalam Suharnan, 2011: 5-6), kreativitas adalah suatu
aktivitas kognitif yang menghasilkan cara-cara baru dalam memandang
suatu masalah atau situasi. Lebih lanjut Solso menegaskan bahwa
kreativitas tidak terbatas pada menghasilkan hal-hal baru yang bersifat
praktis, tetapi boleh jadi hanya merupakan suatu gagasan baru.
Pandangan ini lebih menekankan kreativitas pada cara pandang yang baru
terhadap suatu masalah atau situasi, dan bukan pada suatu karya baru
yang memiliki nilai kegunaan praktis.

Tabel 4. Hasil Penelitian yang Relevan (Lanjutan)
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Mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berarti

mengembangkan kompetensi memenuhi standar proses atau produk

belajar yang selalu terbarukan. Di sini diperlukan strategi agar siswa

mampu menghasilkan gagasan yang baru, cara baru, disain baru, model

baru atau sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya.

Segala sesuatu yang baru itu muncul dengan pemicu, di antaranya,

karena tumbuh dari informasi yang baru, penemuan baru, teknologi baru,

strategi belajar yang baru yang lebih variatif, sistem kolaborasi dan

kompetisi yang baru, eksplorasi ke wilayah sumber informasi baru,

menjelajah forum komunikasi baru, mengembangkan stategi penilaian

yang baru yang lebih variatif.

Menurut Suharman (2005: 375), “Kreativitas tidak hanya dilakukan oleh

orang-orang yang memang pekerjaannya menuntut pemikiran kreatif

(sebagai suatu profesi), tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang

biasa di dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi masalah’’.

Hasil belajar merupakan cerminan dari usaha belajar, semakin baik

usaha belajarnya, maka semakin baik pula prestasi yang diraih. Dengan

prestasi belajar yang diraih seseoarang dapat dilihat seberapa besar

kuantitas pengetahuan yang dimilikinya. Hasil belajar dapat dijadikan

sebagai indikator keberhasilan siswa dalam belajarnya. Hasil belajar

berbentuk suatu nilai yang diperoleh ketika anak mengikuti proses belajar

mengajar di sekolah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kreativitas

belajar berpengaruh terhadap hasil belajar.
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2. Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Menggunakan
Macromedia Flash 8 Terhadap Hasil Belajar

Sebagai salah satu komponen pembelajaran, media tidak bisa luput dari

pembahasan sistem pembelajaran secara menyeluruh. Pemanfaatan media

seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru dalam

setiap kegiatan pembelajaran. Namun kenyataanya bagian inilah yang

masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Alasan yang sering

muncul antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan

mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dll.

Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru telah membekali

diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam hal media

pembelajaran. Sesungguhnya betapa banyak jenis media yang bisa

dipilih, dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi waktu,

biaya maupun tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Setiap jenis media

memiliki karakteristik tertentu yang perlu kita pahami, sehingga kita

dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada

di lapangan.

Pemanfaatan media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan

hasil belajar salah satunya seperti pemilihan media pembelajaran

menggunakan macromedia flash 8 yang dapat membantu para guru

menerangkan pelajaran.

Menurut Jayadi (2008) macromedia flash adalah salah satu program
software yang mampu menyajikan pesan audiovisual secara jelas kepada
siswa dan materi yang bersifat nyata, sehingga dapat diilustrasikan secara
lebih menarik kepada siswa dengan berbagai gambar animasi yang dapat
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merangsang minat belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran
sehingga meningkatkan hasil belajar siswa.

Sedangkan menurut Madcom (2004: 12) Macromedia Flash 8 adalah

program grafis yang diperuntukan untuk motion atau gerak dan

dilengkapi dengan script untuk programming (action script) dengan

program ini memungkinkan pembuatan animasi media interaktif, game

pembelajaran. Wirawan Istiono dalam Andriyanto (2010) menjelaskan

bahwa Macromedia Flash 8 adalah suatu program aplikasi berbasis vektor

standar authoring tool professional yang digunakan untuk membuat

animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk membuat animasi logo,

movie, game, menu interaktif, dan pembuatan aplikasi-aplikasi web.

Selanjutnya menurut Prasetio dalam Cahyono (2010) “Macromedia Flash

adalah suatu suatu software animasi yang dapat digunakan untuk

mempermudah penyampaian suatu konsep yang bersifat abstrak yang

dalam penerapannya menggunakan komputer dan media imager

proyector.”

Berdasarkan beberapa pengertian Macromedia Flash 8 yang telah di

paparkan oleh para ahli, maka dapat diketahui bahwa Macromedia Flash

8 dalam pembelajaran itu adalah Macromedia flash 8 adalah suatu

softwere animasi media pembelajaran untuk membantu guru dalam

menyampaikan pembelajaran agar lebih menarik dan mudah di pahami

siswa dan penerapannya menggunakan computer dan imager proyektor.

Dengan demikian media macromedia flash 8 sejalan dengan pertumbuhan

pendidikan, yakni dapat memberi kontribusi pada siswa untuk
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menumbuhkan semangat dalam bentuk proses pembelajaran dan dapat

memusatkan perhatian serta pemahaman siswa lebih dalam mengenai

materi tersebut dengan cara yang menyenangkan dan lebih berkesan

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi.

3. Pengaruh Kreativitas Belajar dan Pemanfaatan Media Pembelajaran
Menggunakan Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar

Siswa dalam menunjang proses pembelajaran perlu memiliki kreativitas

belajar yang tinggi. Tidak semua siswa memiliki kreativitas belajar yang

tinggi dengan mendukung demikian tingkat kreativitas belajar siswa

dalam satu kelas tidak sama. Disamping kreativitas belajar, pemanfaatan

media pembelajaran juga mendukung dalam proses belajar mengajar yang

di lakukan oleh seorang guru di dalam kelas dalam menyampaikan materi

pembelajaran. Sehingga siswa dapat tertarik pada materi pelajaran yang

di sampaikan oleh guru tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kreativitas belajar dan

pemanfaatan media pembelajaran menggunakan macromedia flash

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Menurut Sugiyono (2008: 47), “kerangka berfikir merupakan model

konseptual tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Agar lebih mudah

memahami penelitian ini, maka digambarkan dengan model kerangka

pemikiran sebagai berikut:
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Gambar 2. Skema Pengaruh Kreativitas Belajar dan Pemanfaatan
Media Pembelajaran Menggunakan Macromedia 8 Flash Terhadap
Hasil Belajar Siswa Ekonomi Kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

Keterangan:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Yaitu variabel yang merupakan rangsangan untuk mempengaruhi variabel yang

lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a) Kreativitas belajar (X1)

b) Pemanfaatan media pembelajaran menggunakan macromedia flash (X2)

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Yaitu suatu jawaban atau hasil dari perilaku yang dirangsang. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah Hasil belajar (Y).

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008: 51) “hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah”. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan kreativitas belajar terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

X1

X2

Y
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2. Ada pengaruh yang signifikan pemanfatan media pembelajaran

menggunakan macromedia flash 8 terhadap hasil belajar ekonomi pada

siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

3. Ada pengaruh yang signifikan kreativitas belajar dan pemanfaatan media

Pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 terhadap hasil belajar

ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif kausal atau sebab

akibat dengan metode ex post facto dan survey. Metode deskriptif adalah metode

penelitian yang berusaha menggambarkan dan meginterprestasikan objek sesuai

dengan apa adanya. Tujuan penelitian verifikatif yaitu untuk menentukan tingkat

pengaruh variabel-variabel dalam suatu populasi. (Sukardi , 2008: 157).

Menurut Arikunto (2010: 17), penelitian Ex-Post Facto adalah suatu penelitian

yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian

merunut kebelakang melalui data tersebut untuk menentukan faktor-faktor yang

mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang

diteliti. Sementara itu, metode survey merupakan metode yang digunakan untuk

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan

mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan

tidak seperti dalam eksperimen). (Sugiyono, 2013: 12).
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Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas yaitu

Kreativitas Belajar, Pemanfaatan Media Pembelajaran Menggunakan

Macromedia Flash 8 terhadap variabel terikat yaitu Hasil Belajar Ekonomi.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:

117).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 22

Bandar Lampung  pada tahun ajaran 2015/2016. Jumlah populasi dalam

penelitian ini terdiri dari lima yaitu VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, dan VIII E

dengan jumlah siswa sebanyak 156 siswa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2013: 118). Untuk menentukan

besarnya sampel pada populasi penelitian ini, dihitung berdasarkan rumus

T Yamane. Rumusnya adalah sebagai berikut:
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Di mana:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
d2 = Presisi yang ditetapkan (Riduwan, 2012: 65)

Populasi pada penelitian ini adalah 156 orang dan presisi yang ditetapkan

atau tingkat signifikansi yang diinginkan adalah 5%, maka besarnya

sampel pada penelitian ini adalah:

n = 156 = 112, 23 dibulatkan menjadi 112
(156) (0,05)2 +  1

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan teknik probability sampling dengan simple random sampling.

Di mana probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk

dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan simple random sampling karena

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan

bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2013: 120). Untuk

menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan

proporsional dengan cara sebagai berikut:
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Tabel 3. Perhitungan Jumlah Sampel untuk Setiap Kelas VIII SMP
Negeri 22 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

No. Kelas Populasi Jumlah Sampel
1. VIII A 30/156 x 112 = 21, 53 21
2. VIII B 31/156 x 112 = 22, 25 22
3. VIII C 30/156 x 112 = 21, 53 21
4. VIII D 33/156 x 112 = 23, 69 23
5. VIII E 32/156 x 112 = 22, 97 22

Jumlah 112

Siswa yang dijadikan sampel berjumlah 112 siswa. Setelah jumlah sampel

untuk tiap kelas diketahui, maka akan dilakukan pengundian untuk

menentukan sampel. Hal ini dilakukan agar setiap anggota populasi memiliki

peluang yang sama untuk dijadikan sampel.

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu:

1. Variabel independen (bebas), variabel ini sering disebut variabel stimulus,

prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013: 61). Variabel bebas dalam

penelitian ini, meliputi:

a. Kreativitas Belajar, yang ditanyakan dalam X1

b. Pemanfaatan Media Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash 8,

yang ditanyakan dalam X2

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015
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2. Variabel dependen (terikat), sering disebut sebagai variabel output, kriteria,

konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 61). Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Hasil Belajar Ekonomi

(materi kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia) pada SMP Negeri

22 Bandar Lampung.

D. Definisi Konseptual dan Opersional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Kreativitas Belajar

Menurut komite Penasehat Nasional bidang pendidikan kreatif dan

pendidikan budaya yang diterjemahkan oleh Craft (2005: 291),

“Menggambarkan kreativitas sebagai bentuk aktivitas imajinatif yang

mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat original, murni, asli, dan

memiliki nilai”.

Utami Munandar dalam Nana Syaodih (2005:104) memberikan rumusan

tentang kreativitas sebagai berikut:

Kreativitas adalah kemampuan: a) untuk membuat kombinasi baru,
berdasarkan data, informasi atau unsur yang ada, b) berdasarkan data
atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban
terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kualitas,
ketepatgunaan dan keragaman jawaban, c) yang mencerminkan
kelancaran, keluwesan dan orisinalitas dalam berfikir serta kemampuan
untuk mengelaborasi suatu gagasan.
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b. Media Pembelajaran Macromedia Flash 8

Rossi dan Breidle dalam Sanjaya (2008: 204) mengemukakan bahwa

media pembelajaran yaitu seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk

tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, Koran, majalah, dan

sebagainya.

Macromedia flash adalah sebuah program yang ditujukan kepada para

desainer maupun programer yang bermaksud merancang animasi untuk

pembuatan halaman web, presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses

pembelajaran hingga pembuatan game interaktif serta tujuan- tujuan lain

yang lebih spesifik (Yudhiantoro, 2006: 1).

c. Hasil Belajar

Sutartinah Tirtonegoro mengemukakan bahwa hasil belajar adalah

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk

simbol atau angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil

yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu.

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang setelah mengalami

proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses

belajar yang dilakukan. (Arikunto, 2001: 63)
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2. Definisi Operasional Variabel

a. Kreativitas Belajar

Kreativitas belajar adalah suatu kondisi, sikap, kemampuan, dan

proses perubahan tingkah laku seseorang untuk menghasilkan produk

atau gagasan, mencari pemecahan masalah yang lebih efisien dan unik

dalam proses belajar.

Menurut Munandar (2004: 37): Beberapa ciri pribadi yang kreatif
yaitu: imajinatif, mempunyai prakarsa, mempunyai minat luas,
mandiri dalam berpikir, senang berpetualang, penuh energi, percaya
diri, bersedia mengambil risiko, dan berani dalam berpendirian dan
berkeyakinan.
1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar.
2) Sering mengajukan pertanyaan.
3) Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah.
4) Mampu menyatakan pendapat secara sepontan dan tidak malu-

malu.
5) Mempunyai atau menghargai keindahan.
6) Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya,tidak

terpengaruh orang lain.
7) Memiliki rasa humor tinggi.
8) Mempunyai daya imajinasi yang kuat.
9) Mampu  mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah

yang berdeda dari orang lain(orisinil).
10) Dapat bekerja sendiri.
11) Senang mencoba hal-hal baru.
12) Mampu mengembangkan atau  merinci suatu gagasan

(kemampuan elaborasi).

b. Media pembelajaran Macromedia Flash 8

Media pembelajaran merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan

pesan pembelajaran dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan
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kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar

pada dirinya.

Macromedia flash merupakan gabungan konsep pembelajaran dengan

konsep audiovisual yang mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang

dapat dimanfaatkan dalam pendidikan.

1) Dipergunakan untuk menarik minat siswa terhadap materi

pembelajaran.

2) Jumlah waktu belajar mengajar dapat di kurangi.

3) Membangkitkan ide-ide yang bersifat konseptual, sehingga

mengurangi kesalah pahaman siswa dalam pembelajaran.

c. Hasil Belajar Ekonomi

Hasil Belajar Ekonomi mencerminkan sejauh mana kemajuan siswa

dalam menyerap pembelajaran khususnya materi kelangkaan sumber

daya dan kebutuhan manusia pembelajaran yang ditunjukan dengan

nilai mid semester.

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel

No Variabel Indikator Skala

1 Kreativitas
belajar

1) Memiliki rasa ingin tahu
yang besar.

2) Sering mengajukan
Pertanyaan.

3) Memberikan banyak
gagasan dan usul terhadap

Interval
dengan
semantic
defferensial
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suatu masalah.
4) Mampu menyatakan

pendapat secara sepontan
dan tidak malu-malu

5) Mempunyai atau
menghargai keindahan

6) Mempunyai pendapat
sendiri dan dapat
mengungkapkannya,tidak
terpengaruh orang lain.

7) Memiliki rasa humor
tinggi.

8) Mempunyai daya
imajinasi yang kuat.

9) Mampu  mengajukan
pemikiran, gagasan
pemecahan masalah yang
berdeda dari orang
lain(orisinil).

10) Dapat bekerja sendiri.
11) Senang mencoba hal-hal

baru.
12) Mampu mengembangkan

atau  merinci suatu
gagasan (kemampuan
elaborasi).

2 Pemanfaatan
Media
Pembelajaran
Macromedia
Flash 8

1) Dipergunakan untuk
menarik minat siswa
terhadap materi
pembelajaran.

2) Jumlah waktu belajar
mengajar dapat di kurangi.

3) Membangkitkan ide-ide
yang bersifat konseptual,
sehingga
mengurangi kesalah
pahaman siswa dalam
pembelajaran.

Interval
dengan
semantic
defferensial

3 Hasil Belajar Nilai ujian tengah semester Interval

Sumber: Munandar (2004: 37)

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel (lanjutan)
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E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini

maka digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut.

1. Interview atau Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono,

2013: 194). Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui

metode mengajar guru, pemanfaatan media pembelajaran oleh guru, dan

keaktivan siswa ketika mengikuti proses belajar mengajar.

2. Kuesioner atau Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013: 199). Siswa  Kuesioner  ini  digunakan

untuk  mengetahui kreativitas belajar siswa dan respon/persepsi  siswa

terhadap  pemanfaatan  media pembelajaran macromedia flash 8.

3. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2010: 274) mengemukakan bahwa dokumentasi berasal

dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku,

majalah, dokumen nilai, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian.
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Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai

gambaran umum sekolah, jumlah siswa, dan materi ajar, dan hasil belajar

siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang diukur dengan

menggunakan nilai Ulangan Harian dan nilai Ujian Tengah Semester.

F. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumen harus memenuhi

persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus

memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk

mengevaluasinya harus valid. Dengan kata lain, Instrumen dikatakan valid

apabila instrumen tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Valid dalam

istilah Indonesia dapat dikatakan sahih. Seperti pada pendapat Arikunto

(2009: 58), yang menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang

menunjang tingkat validitas atau kesahihan suatu instrument, sebuah

instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel

untuk mengukur tingkat validitas angket yang diteliti secara tepat. Teknik

yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik Korelasi

Product Moment yang menyatakan hubungan skor masing-masing item

pertanyaan dengan skor total dan beberapa sumbangan skor masing-masing

item pertanyaan dengan skor total.
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Adapun rumus Korelasi Product Moment adalah :

Keterangan:
rxy = koefisien korelasi antara dan y
N = jumlah responden/sampel variabel x
∑XY = skor rata-rata dari X dan Y
∑X = jumlah skor item X
∑Y = jumlah skor total (item) Y

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rTabel dengan taraf

signifikansi 0,05 maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga

rhitung < rTabel maka alat ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2006 : 170).

Berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada

variabel X1, X2 dan Y kemudian dihitung dengan SPSS. Hasil perhitungan

kemudian dicocokan dengan tabel r product moment dengan α = 0,05 =

0,355 maka diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

1) Kreativitas Belajar

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika

rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 20 soal untuk variabel X1  terdapat

3 item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 7, 14, dan 11. Item soal

yang tidak valid dalam penelitian ini di drop. Sehingga angket yang

digunakan untuk variabel X1 dalam penelitian ini berjumlah 17 soal.
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2) Pemanfaatan Media Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash 8

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika

rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 15 soal untuk variabel X2 terdapat 2

item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 4 dan 15. Item soal yang

tidak valid dalam penelitian ini di drop. Sehingga angket yang digunakan

untuk variabel X2 dalam penelitian ini berjumlah 13 soal.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas

instrumen, oleh karena itu walaupun instrumen yang valid umumnya pasti

reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. (Rusman,

2013: 61). Realibilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur

dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini uji

reliabilitas menggunakan rumus Alpha yaitu :

Keterangan:
r11 =reliabilitas instrumen
∑σ i

2 =skor tiap-tiap item
N =banyaknya butir soal
σt

2 =varians total
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Dengan kriteria pengujian rhitung>rTabel, dengan taraf signifikansi 0,05

maka alat ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung<rTabel,

maka alat ukur tersebut tidak reliabel. Kemudian untuk menginterprestasikan

besarnya nilai korelasi sebagai berikut.

a. Antara 0,800-1,000 : Sangat tinggi
b. Antara 0,600-0,800 : Tinggi
c. Antara 0,400-0,600 : Sedang
d. Antara 0,200-0,400 : Rendah
e. Antara 0,000-0,200 : Sangat rendah (Suharsimi Arikunto, 2008: 75).

Berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada

variabel X1 dan X2 kemudian dihitung dengan SPSS. Hasil perhitungan

kemudian dicocokan dengan tabel r indeks korelasi maka diketahui hasil

perhitungan sebagai berikut.

1) Kreativitas Belajar

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah reliabel dan sebaliknya jika

rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 20 soal untuk variabel X1

terdapat rhitung sebesar 0,797 sehingga kriterianya adalah tinggi.

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Pada Variabel X1

Cronbach's
Alpha

N of
Items

,797 11

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015
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2) Pemanfaatan Media Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash 8

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah reliabel dan sebaliknya jika

rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 15 soal untuk variabel X2

terdapat rhitung  sebesar 0,744 sehingga kriterianya adalah tinggi.

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Pada Variabel X2

Reliability Statistics

.744 21

Cronbach's
Alpha N of Items

H. Uji Persyaratan Statistik Parametrik

Menurut Sudarmanto (2005: 104-123), untuk menggunakan alat analisis

statistik parametrik selain diperlukan data yang interval dan rasio juga harus

diperlukan persyaratan uji normalitas dan homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak.

Pengujian normalitas data sampel dalam penelitian ini menggunakan uji

One- Sample Kolmogorov-Smirnov ( Uji K-S ). Di mana dinyatakan data

normal apabila nilai signifikansi (assymp. Sig) > nilai alpha yang

digunakan yaitu 5%.

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015
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Rumus Kolmogorov:

No Xi Ft Fs | Ft-Fs |

Keterangan :
Xi =  angka pada data
Zi = angka baku
Ft = probabilitas kumulatif normal
Fs =  probabilitas kumulastif empiris
s   = simpangan baku
(Sudjana, 2005:466)

2. Uji Homogenitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk

mengetahui apakah data berasal dari populasi yang homogen atau tidak.

Untuk menguji homogenitas data digunakan Uji Levene Statistic. Dimana

dinyatakan data homogen apabila nilai signifikansi > nilai alpha yang

digunakan yaitu 5%.

Ho : Data populasi bervarians homogen

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%), maka kriterianya yaitu.

1. Terima Ho apabila nilai significancy> 0,05

2. Tolak Ho apabila nilai significancy< 0,05 (Sudarmanto, 2005 : 123)
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I. Uji Persyaratan Regresi Linear Ganda (Uji Asumsi Klasik)

Menurut Gunawan Sudarmanto (2005: 124), untuk menggunakan regresi linear

ganda sebagai alat analisis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih  dahulu,

apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka regresi linear ganda dapat digunakan.

Beberapa persyaratan yang perlu diuji sebelumnya diantaranya berupa uji

linearitas garis regresi, uji multikoliniearitas, uji autokorelasi, dan uji

heteroskedastisitas.

1. Uji Linearitas Garis Regresi

Uji kelinearan regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola  regresi

bentuknya linier atau tidak. Menurut Sudarmanto (2005: 135) menyatakan

bahwa kriteria pengujian yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan  garis

regresi dengan menggunakan harga koefisien signifikansi dan dibandingkan

dengan nilai alpha yang dipilih oleh peneliti. Uji keberartian dan kelinearan

dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi benar-benar linear dan

berarti, maka perlu adanya suatu pengujian kelinearan dan keberartian dengan

menggunakan analisis varians.

Uji kelinearan multiple menggunakan statistik F dengan rumus :

Keterangan :

S2TC = varian tuna cocok
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S2G = varian galat

Dengan dk (k-2) dengan dk penyebut (n-k) dengan α = 0,05. Kriteria uji,

apabila Fhitung>FTabel maka Ho ditolak yang menyatakan linear dan sebaliknya

jika Fhitung<FTabel maka Ho diterima yang menyatakan tidak linear.

Untuk mencari Fhitung digunakan Tabel ANAVA sebagai berikut.

Tabel 8. Tabel Analisis Varians Anova

Sumber Dk JK KT F Keterangan
Total N

Koefisien (a)

Regresi (b/a)

Residu

1

1

n-2

JK (a)

JKReg (b/a)

JK (s)

JK (a)

S2
reg = JK

(b/a)
S2

sis =

Untuk
menguji
keberartian
hipotesis

Tuna cocok

Galat/Eror

k-2

n-k

JK (TC)

JK (G)

S2 TC =

S2G=

Untuk
menguji
kelinieran
regresi

Keterangan:
JK = Jumlah kuadrat
KT = Kuadrat tengah
n = Banyaknya responden
ni = Banyaknya anggota

JK (a) =

JK (b/a) =

JK (G) =

JK (T) =
JK (S) = JK (T) – JK (a) – JK (b/a)
JK (TC) = JK (S) – JK (G)
S2

reg = Varians regresi
S2

sis = Varians sisa
(Sudjana, 2005: 330-332).
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Kriteria Pengujian:

a. Kriteria Uji Keberartian

Jika Fhitung > FTabel dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 dengan

alpha tertentu maka regresi berarti dan sebaliknya tidak berarti.

b. Kriteria Uji Kelinearan

Jika Fhitung < FTabel dengan dk pembilang k-2 dan dk penyebut n-k maka

regresi linear dan sebaliknya tidak linear.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Sudarmanto (2005: 136-137) uji asumsi tentang multikolinearitas ini

dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang

linear antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas

(independen) lainnya. Pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear

ganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas atau variabel

independen yang diduga akan mempengaruhi variabel terikatnya (dependen).

Pendugaan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi

adanya hubungan yang linear (multikolinearitas) di antara variabel-variabel

independen.

Adanya hubungan yang linear antarvariabel independen akan menimbulkan

kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu, harus benar- benar dapat
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menyatakan bahwa tidak terjadi  adanya hubungan linear di antara variabel -

variabel independen tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara variabel independen. Jika terjadi hubungan yang linier

(multikolinieritas) maka akan mengakibatkan.

a. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah, dengan
demikian menjadi kurang akurat.

b. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga
adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya
berubah sangat berarti.

c. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen secara
individu terhadap variabel dependen. (Sudarmanto, 2005: 138)

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua

yaitu:

a. Menggunakan koefisien signifikansi dan kemudian dibandingkan dengan

tingkat alpha.

b. Menggunakan harga koefisien Pearson Correlation. Penentuan harga

koefisien ditentukan dengan rumus:

(Arikunto, 2007: 72).

Keterangan :
= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

X = Skor butir soal
Y = Skor total
N = Jumlah sampel

Rumusan hipotesis yaitu:

H0 : tidak terdapat hubungan antarvariabel independen.

Ha : terdapat hubungan antar variabel independen.
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Kriteria pengujian sebagai berikut.

a. Apabila koefisien signifikansi <α = 0,05 maka terjadi multikolinearitas

di antara variabel independennya.

b. Apabila rhitung< rTabel dengan df = n-1-1 dan α = 0,05 maka H0

diterima sehingga tidak terjadi multikorelasi sebaliknya jika rhitung>

rTabel maka H0 ditolak dan Ha diterima maka terjadi multikorelasi.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara

data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan

penaksir mempunyai varians minimum (Gujarati dalam Sudarmanto, 2005:

142-143).  Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah statistik d Durbin- Waston.Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-

Waston adalah sebagai berikut:

a. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari

persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan

persamaan .

b. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian

lihat Tabel Statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan nilai-nilai kritis d

yaitu nilai Durbin-Waston Upper, du dan nilai Durbin-Waston Lower, dl.

c. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

otokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif:

Ho : ρ< 0 (tidak ada autokorelasi positif)
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Ha : ρ< 0 (ada autokorelasi positif).

Berdasarkan keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda

pertama, uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama

di atas sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada

Autokorelasi.

Rumus hipotesis yaitu.

Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Ha : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria pengujian.

Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada di antara angka 2 atau mendekati

angka 2 maka dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki

autokorelasi, dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi

(Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005: 141).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka

penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar dan

estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat. (Rietveld dan

Sunaryanto, dalam Sudarmanto, 2005: 148).
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Pengujian rank korelasi spearman (spearmans rank correlation). Koefisien

korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut:

(Sudarmanto, 2005: 148).

Keterangan:
Koefisien korelasi spearman
Perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik
yang berbeda dari individu atau fenomena ke i
Banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank
Di mana nilai rs adalah -1 ≤ r ≤ 1.

Rumusan hipotesis sebagai berikut.

H0 = Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari residual.

Ha = Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residual.

Kriteria pengujian sebagai berikut:

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari yang dipilih (misalnya

0,05), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas di antara data

pengamatan tersebut,yang berarti menerima Ho, dan sebaliknya apabila

koefisien signifikansi (Sig.) lebih kecil dari yang dipilih (misalnya 0,05),

maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas di antara data pengamatan

tersebut,yang berarti menolak Ho.
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J. Uji Hipotesis

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan juga

untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y

digunakana analisis regresi. Penelitian ini dalam uji hipotesis dilakukan dua

cara, yaitu dengan regresi linier sederhana dan regresi linier multipel.

1. Regresi Linear Sederhana

Untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga digunakan statistik t

dengan model regresi linear sederhana, yaitu:

^
Y= a + bX
Untuk nilai a dan b dicari dengan rumus:

(Sudjana, 2005: 325)

Keterangan:
^
Y = Subyek dalam variabel yang diprediksikan
a = Nilai Intercept (konstanta) atau jika harga X = 0
b = Koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang

menunjukkan nilai peningkatan atau penurunan variabel Y
X = Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu
Y = Variabel terikat

Untuk mengetahui taraf signifikansi digunakan uji t dengan rumus sebagai

berikut:
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to=

(Sudjana, 2005: 326).

Keterangan.
to = Nilai teoritis observasi
b = Koefisien arah regresi
Sb = Standar deviasi

Kriteria pengujian hipotesis

a) Apabila to > tα, maka Ho ditolak yang menyatakan ada pengaruh.
Sebaliknya, apabila to < tα, maka Ho diterima yang menyatakan tidak ada
pengaruh dengan α=0,05 dan dk (n-2).

b) Apabila to < tα, maka Ho ditolak yang menyatakan ada pengaruh.
Sebaliknya, apabila to > tα, maka Ho diterima yang menyatakan tidak ada
pengaruh dengan α=0,05 dan dk (n-2).

c) Jika to < -t , maka Ho ditolak yang menyatakan ada pengaruh. Sebaliknya,
jika -t < to < t , maka Ho diterima yang menyatakan tidak ada pengaruh
dengan α=0,05 dan dk (n-2) (Sugiyono, 2010: 188).

2. Regresi Linear Multipel

Untuk hipotesis ketiga menggunakan statistik F dengan model regresi

liniear multiple, yaitu:

^
Y
Keterangan:
^
Y = Nilai ramalan untuk variabel

= Nilai intercept (konstanta)
= Koefisien arah regresi
= Variabel bebas

Y = Variabel terikat

Kemudian dilanjutkan dengan uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui

apakah variabel independen (X1, X2) secara bersama-sama berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk mengetahui
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apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel

dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat

berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Untuk melihat ada

tidaknya pengaruh ganda antara X1, X2 terhadap Y maka dapat

menggunakan rumus:

(Sudjana, 2005: 354).

Keterangan.
n = Banyaknya responden
K = Banyaknya kelompok

=
=

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika Fhitung > FTabel dan jika

FTabel > Fhitung dan diterima Ho, dengan dk pembilang = K dan dk

penyebut = n-k-1 dengan α = 0,05. Sebaliknya, diterima jika Fhitung <

FTabel (Rusman, 2013: 83).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai

pengaruh kreativitas belajar dan pemanfaatan media pembelajaran

menggunakan macromedia flash 8 di SMP Negeri 22 Bandar Lampung dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh positif dan signifikan kreativitas belajar terhadap hasil

belajar ekonomi di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Hal ini menunjukan

sebuah pengaruh yang positif jika semakin tinggi kreativitas siswa maka

semakin tinggi pula hasil belajar yang dimiliki.

2. Ada pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan media pembelajaran

menggunakan macromedia flash 8 di SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

Hal ini menunjukan sebuah pengaruh yang positif jika semakin tinggi

pemanfaatan media pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 maka

semakin tinggi pula hasil belajar yang dimiliki.

3. Ada pengaruh pengaruh positif dan signifikan kreativitas belajar dan

pemanfaatan media pembelajaran menggunakan macromedia flash 8

terhadap hasil belajar ekonomi di SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

Dengan kata lain, hasil belajar siswa akan meningkat jika pihak sekolah
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dapat meningkatkan kreativitas belajar dan pemanfaatan media

pembelajaran menggunakan macromedia flash 8.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kreativitas belajar dan pemanfaatan

media pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 di SMP Negeri 22

Bandar Lampung, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Guru hendaknya memberikan pembelajaran yang kreatif, pembelajaran

yang bervariasi agar siswa dapat aktif dan memiliki gagasan –gagasan

baru mengenai mata pelajaran, sehingga tumbuh kreativitas dalam belajar

dan hasil belajar siswa akan meningkat.

2. Guru hendaknya meningkatkan penggunaan media pembelajaran saat

menyampaikan materi pelajaran di kelas seperti maromedia flash 8 kerena

menggunakan macromedia flash 8, tulisannya jelas dengan file animasi

dan mudah dipahami serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa

hendaknya memiliki kreativitas belajar yang tinggi dengan cara berlatih

terus-menerus dan berupaya untuk memahami ilmu yang disampaikan,

memiliki kreativitas dalam mata pelajaran apapun karena ilmu itu akan

bermanfaat dalam kehidupan dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Guru hendaknya memberikan pembelajaran yang membangkitkan

kreativitas siswa, lebih meningkatkan lagi penggunaan macromedia flash

8 pada saat pembelajaran berlangsung, dan siswa hendaknya mempunyai

motivasi yang tinggi untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh guru.
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