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ABSTRAK 

PENGARUH IMPLEMENTASI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

BERBASIS MACROMEDIA FLASH TERHADAP HASIL BELAJAR PADA 

MATERI HUKUM NEWTON TENTANG GRAVITASI 

 

 

Oleh 

 

Melisa Agustina 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh media pembelejaran 

interaktif berbasis Macromedia Flash terhadap hasil belajar siswa. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 5 dan X IPA 6 SMA Al-Azhar 3 

Bandarlampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Non Equivalent 

Control Group Design. Data diuji dengan analisis uji normalitas, uji homogenitas, 

dan Independent Sample T-Test. Hasil Independent Sample T-Test menghasilkan 

nilai Sig. (2-Tailed) kurang dari 0,05 yatiu 0,03 sehingga ada pengaruh dari 

penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash. 

Berdasarkan perolehan nilai rata-rata hasil belajar, kelas eksperimen memperoleh 

nilai rata-rata ranah kognitif 80,14 dan ranah psikomotor 75,27 sedangkan kelas 

kontrol pada ranah kognitif 73,26 dan psikomotor 72,48 sehingga pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash 

memiliki hasil belajar lebih tinggi daripada media konvensional. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Fisika mempelajari tentang keadaan fisik alam sekitar. Keadaan fisik tersebut 

meliputi pergerakan, massa, suhu, dan wujud suatu benda. Fakta-fakta kajian 

fisika diperoleh dari hasil percobaan dan pengamatan  langsung pada suatu 

peristiwa alam secara empiris yang kemudian dirangkum dan dikembangkan 

menjadi berbagai konsep kajian fisika. Fisika pada dasarnya memuat tentang 

fakta, prinsip, teori, dan hukum yang memiliki bukti kuat yang didapat dari 

sistematika kegiatan dengan berdasarkan metode ilmiah.  

 

Pembelajaran Fisika menampilkan konsep-konsep berupa persamaan matematis. 

Persamaan matematis ini berfungsi sebagai penjelas bagi kejadian-kejadian alam 

yang dikaji dalam Fisika. Persamaan-persamaan matematis tersebut didapat dari 

pengamatan kejadian alam yang sesungguhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

persamaan-persamaan matematis tersebut bukanlah dasar dari fisika melainkan 

konsep turunan dari hasil pengamatan secara empiris. Pembelajaran fisika di 

mana pun hendaknya diawali dengan mengenalkan aplikasi nyata dari konsep 

tersebut baru setelahnya dikenalkan persamaan-persamaan matematisnya. 



2 

 

Pembelajaran yang demikian akan mengasah pemahaman  siswa terhadap  hakikat  

fisika  menjadi  utuh. 

 

Fisika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi sebagian besar 

siswa. Samudra, dkk (2014: 25) mengemukakan bahwa: 

Kesulitan siswa dalam mempelajari fisika disebabkan oleh dua hal yaitu 

materi fisika yang padat, menghapal, dan menghitung, serta pembelajaran 

fisika di kelas yang tidak kontekstual. 

 

Menghapal dalam pembelajaran fisika bukanlah upaya belajar yang efektif. 

Dengan materi fisika yang padat dan mengharuskan siswa melakukan 

perhitungan, siswa akan mudah lupa dengan materi-materi yang dihapal. 

Pemahaman konsep adalah kunci utama dari keberhasilan pembelajaran fisika. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini merambah pada inovasi di 

bidang pendidikan, salah satunya teknologi pembelajaran. Ornek, dkk (2008 : 34) 

mengemukakan bahwa: 

The faculty members should learn how to reach their students and how to 

make physics concepts be understood by their students even if they are 

really sophisticated in their field. Students do not think the faculty members 

are inadequate. 

 

Akademisi di bidang pendidikan fisika hendaknya mengerti bagaimana cara agar 

konsep fisika mampu dimengerti siswa dengan mengembangkan cara atau 

teknologi yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan belajar fisika. Beberapa cara 

dalam membelajarkan siswa telah berkembang dengan menginovasikan metode, 

model, hingga media pembelajaran. 
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Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam, pembelajaran fisika sangat 

dianjurkan untuk dilaksanakan dengan menampilkan kejadian nyata yang 

berkaitan dengan konsep yang dipelajari.  Murtiani, dkk (2012:20) 

mengemukakan bahwa pembelajaran fisika berbasis kontekstual dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. 

Mardianti (2011 : 58) menunjukkan hasil yang sama pada pengimplementasian 

pembelajaran berbasis kontekstual pada pembelajaran fisika dengan peningkatan 

hasil belajar sebesar 86%. Setiyawan, dkk (2012 : 211) dalam jurnal pendidikan 

fisika menjelaskan tentang hasil belajar yang lebih baik setelah melaksanakan 

pembelajaran model demonstrasi yang dalam pelaksanaannya menampilkan 

konsep fisika yang dipelajari di hadapan siswa. Dengan demikian, pembelajaran 

fisika yang dalam pelaksanaannya menampilkan kejadian yang berkaitan dengan 

konsep fisika yang dipelajari mampu meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. 

 

Hukum Newton tentang gravitasi merupakan salah satu materi pembelajaran 

fisika yang sulit untuk ditampilkan kejadiannya secara detail pada konsep-konsep 

yang perlu dibelajarkan pada siswa sehingga tidak memungkinkan untuk 

memberikan pengalaman empirik. Hukum Newton tentang gravitasi memiliki 

manifestasi yang tidak konkret dalam materi pembelajarannya, salah satu 

contohnya adalah medan gravitasi. Hal ini merupakan kendala dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam seperti fisika. Kendala tersebut dapat diatasi 

dengan menyajikan media pembelajaran yang tepat yang memungkinkan 
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menampilkan peristiwa gaya gravitasi antara benda langit yang menjadi kajian 

dalam materi hukum Newton tentang gravitasi.  

 

Media pembelajaran dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan dalam 

penyampaian materi pembelajaran. Guru sebaiknya mampu menyediakan media 

yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) saat ini kerap menjadi andalan dalam 

menyajikan pembelajaran. Media berbasis TIK dipandang mampu memenuhi 

keseluruhan dari fungsi media secara optimal. Manifestasi dalam pembelajaran 

fisika yang tidak konkret seperti garis gaya, medan gravitasi, medan listrik, dan 

lainnya dapat dengan mudah disajikan dengan media pembelaaran berbasis TIK. 

Keterbatasan instrumen laboratorium juga dapat diatasi dengan media 

pembelajaran berbasis TIK karena laboratorium virtual dapat dengan mudah 

dikembangkan dengan media pembelajaran berbasis TIK. Pengembangan dan 

implementasi media pembelajaran berbasis TIK memerlukan pengetahuan dan 

keterampilan TIK yang memadai. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan 

TIK inilah yang menjadi penghambat pengembangan dan implementasi media 

pembelajaran berbasis TIK di sekolah. 

 

Nurhayati, guru fisika kelas X IPA SMA Al-Azhar 3 Bandarlampung, pada 

wawancara dengan peneliti, menjelaskan mengenai media pembelajaran yang 

biasa digunakan dalam pembelajaran fisika. Pembelajaran fisika di SMA Al-

Azhar 3 Bandarlampung memanfaatkan aplikasi Microsoft PowerPoint dalam 

menyajikan materi pembelajaran.  Slide presentasi yang ditampilkan berisikan 
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konten berupa tulisan, gambar, video, dan tabulasi. Media pembelajaran yang 

digunakan juga berupa buku teks fisika selain slide presentasi berbasis Microsoft 

PowerPoint tersebut. Pembelajaran hukum Newton tentang gravitasi belum 

pernah mengajak siswa untuk melakukan percobaan karena tidak tersedianya alat 

peraga atau instrumen labratorium lainnya yang memungkinkan untuk digunakan 

dalam pembelajaran fisika materi hukum Newton tentang gravitasi. 

 

Peneliti akan menguji pengaruh implementasi media pembelajaran interaktif 

berbasis Macromedia Flash terhadap hasil belajar. Media pembelajaran ini 

merupakan jenis media pembelajaran interaktif, artinya output dari media 

pembelajaran ini merupakan hasil dari input yang diberikan oleh pengguna media 

ini. Fenomena gravitasi yang sulit untuk ditampilkan secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran dapat ditampilkan dengan baik oleh media pembelajaran 

ini melalui animasi bergerak yang pergerakannya dibuat sesuai dengan konsep 

fisika dan juga dilengkapi dengan video singkat. Larichie, dkk (2014: 81-82) 

memaparkan kelebihan-kelebihan dari media pembelajaran ini yaitu: 

1. Menyajikan fenomena yang logis yang bersesuain dengan kemutahiran data 

serta bersesuian dengan konsep yang ingin disampaikan 

2. Dilengkapi dengan laboratorium maya 

3. Menu tampilan pada media pembelajaran disusun secara sistematis 

4. Dilengkapi dengan petunjuk penerapan media sehingga memudahkan 

pengguna dalam mengakses media pembelajaran ini 
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5. Media pembelajaran ini di sajikan dalam format .swf  sehingga dapat diputar 

dengan media putar yang umum digunakan pada perangkat komputer pada 

umumnya 

6. Media pembelajaran ini merupakan media interaktif sehingga pengguna dapat 

berinteraksi dengan materi pembelajaran yang disajikan serta dilengkapi 

dengan gambar dan simulasi pembelajaran untuk memudahkan pengguna 

memahami isi pesan pembelajaran. 

 

Kelebihan-kelebihan dari produk ini dipandang dapat menunjukkan pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa jika diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, media pembelajaran ini dapat mengatasi kendala dalam 

mempresentasikan peristiwa gaya gravitasi pada suatu planet dengan jelas dan 

menarik bagi siswa. Kesesuaian animasi yang ditampilkan dengan konsep fisika 

yang sesungguhnya juga telah teruji. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh dari implementasi media pembelajaran interaktif 

berbasis Macromedia Flash 8 Professional terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Adakah pengaruh dari mengimplementasikan media pembelajaran interaktif 

berbasis Macromedia Flash pada materi hukum Newton tentang gravitasi 

terhadap hasil belajar rata-rata siswa? 



7 

 

2. Adakah peningkatan hasil belajar rata-rata setelah pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash pada materi hukum 

Newton tentang gravitasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian eksperimen ini adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh dari mengimplementasikan media 

pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash pada materi hukum 

Newton tentang gravitasi terhadap hasil belajar rata-rata siswa. 

2. Mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar rata-rata setelah 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis 

Macromedia Flash pada materi hukum Newton tentang gravitasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukanya penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi 

siswa dan khususnya guru mata pelajaran fisika. Melalui penelitian ini, dapat 

memberikan pengalaman belajar menggunakan media pembelajaran interaktif 

untuk menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian eksperimen ini adalah: 

1. Media pembelajaran interaktif yang dimaksud adalah media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada materi hukun Newton 
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tentang gravitasi dengan pendekatan saintifik yang disusun oleh Larichie, dkk 

dari Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universtas 

Lampung tahun 2014 yang telah divalidasi. 

2. Pengaruh diukur melalui peningkatan rata-rata hasil belajar yang signifikan 

kelas eksperimen dan bandingkan dengan kelas kontrol. 

3. Hasil belajar yang akan dibandingkan antara lain aspek kognitif yang akan 

dilihat dari nilai pretest dan posttest siswa, dan aspek psikomotor yang dilihat 

dari aktivitas siswa saat mengoperasikan laboratorium maya. 

4. Subyek penelitian ini dilakukan pada kelas X SMA Al-Azhar 3 

Bandarlampung tahun ajaran 2016/2017. 

5. Materi fisika yang akan diterapkan dalam penelitian adalah hukum Newton 

tentang gravitasi. 



 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

A. Teori Dasar 

1. Belajar 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang menjadikan seseorang dari yang 

tidak tahu menjadi tahu. Seseorang pada umumnya belajar mengenai 

berbagai macam hal di lingkungan sekitarnya baik mengenai hal konkret 

maupun hal abstrak. Baharuddin dan Wahyuni (2009: 15) mengungkapkan 

bahwa tanda suatu kegiatan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku 

(change behaviour). Fathurrohman dan Sutikno (2011: 6) menyatakan 

bahwa belajar pada hakikatnya adalah “perubahan” yang terjadi dalam diri 

seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. 

 

Dua pendapat tersebut mengemukakan pengertian belajar sebagai 

perubahan tingkah laku sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang dialami oleh seseorang setelah melakukan 

suatu aktivitas. Perubahan tingkah laku tersebut dapat dilihat bagaimana 

orang tersebut dari tidak mengetahui sesuatu hal menjadi mengetahui hal 

tersebut dan dari tidak terampil melakukan sesuatu menjadi terampil. 

 



10 
 

Hal-hal yang menjadi beban bagi siswa dalam belajar fisika perlu 

diketahui agar guru dapat menentukan bentuk kegiatan belajar seperti apa 

yang dapat membelajarkan siswa dengan baik. 

Samudra, dkk (2014: 25) mengemukakan bahwa: 

Kesulitan siswa dalam mempelajari fisika disebabkan oleh dua hal 

yaitu materi fisika yang padat, menghapal, dan menghitung, serta 

pembelajaran fisika di kelas yang tidak kontekstual. 

 

Yogantari (2015: 10) menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar fisika pada siswa yaitu kesukaan mereka terhadap fisika, 

materi yang mereka pelajari, kegiatan pembelajaran yang dialami siswa, 

dan gaya mengajar guru. Yogantari (2015:10) juga mengemukakan bahwa: 

Siswa mengalami kesulitan memahami fisika yang disajikan dalam 

bentuk grafik sebesar 14,6%, kesulitan memahami konsep sebesar 

33%, kesulitan menggunakan representasi matematis sebesar 38%, dan 

sisanya pada kesulitan membuat kesimpulan berdasar analitis. 

 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, kesulitan dalam mempelajari fisika 

terletak pada materi fisika dan pembelajaran yang dialami siswa. Materi 

fisika yang banyak dan memerlukan keterampilan matematis siswa serta 

cara membelajarkan yang tidak menyertai kejadian nyata yang menjadi 

aplikasi konsep fisika seolah memaksa siswa mempelajari fisika dengan 

cara menghapal. Cara belajar yang menghapal itu menyebabkan siswa sulit 

memahami konsep dan merepesentasikan konsep melalui cara matematis. 

 

2. Pembelajaran 

Kata “pembelajaran” diambil dari kata “instruction” dalam bahasa Inggris. 

Secara praktiknya, pembelajaran adalah kegiatan komunikasi antara 
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pengajar (guru) dan pembelajar (siswa) yang bertujuan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar. 

Komalasari (2011: 3) mengemukakan bahwa:  

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau 

didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek 

didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien. 

 

Uno (2008:2) menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran yaitu 

perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk 

membelajarkan siswa. 

 

Definisi dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah sebagai suatu proses membelajarkan subjek didik/ 

siswa. Proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Ketiga tahap itu harus tepat dan sesuai dengan keadaan siswa yang akan 

diberikan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran memperoleh hasil 

yang baik.  

 

Sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan alam, fisika memerlukan 

pemahaman konsep, kemampuan memultirepresentasikan konsep, dan 

keterampilan mengolah konsep dalam bentuk matematis sebagai aspek-

aspek dalam hasil belajarnya. Ketercapaian pada ketiga aspek itu 

memerlukan kegiatan pembelajaran yang tepat. 

 

Inkuiri terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang banyak 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran fisika dan dipercaya mampu 

meningkatkan hasil belajar yang baik pada pembelajaran ilmu 
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pengetahuan alam. Sukma, dkk (2016: 60) mengemukakan terdapat 

pengaruh positif yang signifikan dengan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran ikuiri terbimbing. 

Hal ini disebabkan karena  pada pembelajaran inkuiri terbimbing 

(guided inquiry) siswa dapat mengembangkan cara berpikir ilmiah 

yang menempatkan siswa sebagai pembelajar dalam memecahkan 

permasalahan dan memperoleh pengetahuan yang bersifat 

penyelidikan sehingga dapat memahami konsep-konsep sains. 

 

Dengan demikian, model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah model 

pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan hasil belajar siswa yang 

lebih baik. 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar menjadi salah satu aspek yang vital dalam kegiatan 

pembelajaran karena merupakan suatu tanda tingkat pemahaman siswa 

pada suatu kegiatan pembelajaran dan tingkat keberhasilan suatu 

pembelajaran dalam upaya membantu siswa mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran. 

 

Hasil belajar memiliki tiga aspek yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan 

afektif. Hasil belajar aspek kognitif ialah hasil belajar yang menyatakan 

tingkat pengetahuan siswa pada materi yang telah dipelajari. Hasil belajar 

aspek psikomotor adalah hasil belajar yang menyatakan tingkat 

keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah 

didapat. Aspek psikomotor dalam fisika biasanya berupa keterampilan 

mengoperasikan instrumen percobaan, membuat proyek sains, dan lain-
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lain. Aspek afektif yaitu hasil belajar yang menyatakan rasa, minat, 

tanggapan, dan emosi siswa. 

 

Pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa merupakan salah satu bagian 

penting dari serangkaian kegiatan pembelajaran. Sudjana (2009: 2) 

mengemukakan bahwa 

Kegiatan penilaian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

melihat sejauh mana tujuan-tujuan instruksional telah dapat dicapai 

siswa dalam bentuk hasil belajar. 

 

Arikunto (2012: 32) mengatakan bahwa 

Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif 

untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang 

diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan 

tepat dan cepat. 

 

Kedua pendapat di atas memberikan penjelasan pada cara pengukuran 

hasil belajar pada tiap aspek-aspeknya. Tes akan menunjukkan pencapaian 

pemahaman siswa selama kegiatan belajar secara detail sehingga tes 

adalah cara untuk memperoleh keterangan mengenai hasil belajar siswa 

pada aspek kognitif. Kegiatan penilaian dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan blangko observasi. Aspek psikomotor dan afektif dapat 

menggunakan balngko observasi dalam pengukuran tingkat perolehan 

siswa. 

 

4. Media Pembejalaran Interaktif 

Kata media berasal dari kata medius  dalam bahasa Latin yang memiliki 

arti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Media memiliki peran sebagai 

perantara atau pengantar dalam menyampaikan suatu informasi dari suatu 

pihak ke pihak yang lain. Arsyad (2011: 3) menyampaikan bahwa  
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Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun jembali informasi visual atau verbal. 

Media itu hendaknya dapat memudahkan siswa dalam mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

 

Media memiliki peranan sebagai alat penyampai pengetahuan dalam 

kegiatan pembelajaran. Arsyad (2011:6) menjelaskan ciri-ciri umum dari 

media yang digunakan dalam pendidikan: 

a. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini 

dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda 

yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan pancaindera. 

b. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal 

sebagai software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang 

terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin 

disampaikan kepada siswa. 

c. Penekakan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

d. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses 

belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

e. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan 

interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

f. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: 

radio, televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya: 

film, slide, video, OHP), atau perorangan (misalnya: modul, 

komputer, radio tape/kaset, video recorder). 

g. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang 

berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. 

 

Pembelajaran fisika, sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam, 

hendaknya menggunakan media pembelajaran yang memungkinkan siswa 

melakukan percobaan atau mengalami pengalaman empirik dari suatu 

konsep yang dipelajari. Guru harus menyiapkan instrumen percobaan atau 

alat peraga untuk melaksanakan pembelajaran ini. Sering kali, 

keterbatasan alat peraga dan instrumen percobaan serta konsep yang 

dipelajari sangat sulit untuk ditampilkan secara langsung pada siswa 

menjadi kendala dalam pembelajaran. 
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Primavera (2014:127) mengemukakan bahwa pembelajaran fisika 

menggunakan media berbasis audio-visual (video) lebih unggul dalam 

meningkatkan kemampuan memahami, menerapkan, dan menganalisis. 

Purwono (2014:142) mengemukakan: 

Hasil belajar mengalami peningkatan setelah guru menggunakan 

media audio visual. Peningkatan hasil belajar juga diikuti oleh 

peningkatan daya serap siswa dalam menerima pelajaran. 

 

Dengan demikian, media berbasis audio-visual (video) sangat baik untuk 

diimplementasikan pada pembelajaran. 

 

Tidak semua konsep fisika mampu direpresentasikan dalam bentuk video, 

contohnya saja konsep fisika yang membahas mengenai manifestasi yang 

tidak kasat mata seperti medan gravitasi, garis gaya magnet, arus listrik, 

dan sebagainya. Keterbatasan itu dapat diatasi dengan media berbasis 

visualisasi grafis atau animasi. Trindade (2005:224) menyatakan 

visualisasi grafis menunjukkan kegunaannya untuk meningkatkan 

pemahaman siswa dan mengatasi kesalahpahaman siswa sebelumnya. 

Sakti (2013:498) menyatakan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran animasi memiliki pengaruh yang signifikan dengan kelas 

yang menggunakan media pembelajaran animasi memiliki hasil belajar 

yang lebih baik daripada media konvensional.  

 

Salah satu jenis tampilan media pembelajaran berbasis TIK yaitu media 

pembelajaran interaktif. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 

“interaktif” sebagai “bersifat saling melakukan aksi” atau “saling aktif”. 

Media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran, yang dalam 
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penggunaannya, baik pengguna media maupun media itu sendiri saling 

aktif. Suatu media interaktif secara praktiknya dapat menampilkan 

keluaran (output)  berdasarkan masukan (input) yang diberikan pengguna 

pada media tersebut. Media pembelajaran interaktif tidak hanya 

memungkinkan pengguna untuk mengamati, membaca, atau 

mendengarkan konten-konten yang disediakan oleh media namun juga 

memungkinkan pengguna untuk turut aktif mengoperasikan media 

tersebut. Akbas dan Pektas (2011: 50) menyatakan pembelajaran 

menggunakan media interaktif menghasilkan perolehan hasil belajar yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan media konvensional, selain itu juga 

meningkatkan aktivitas siswa di kelas, menciptakan suasana yang lebih 

antusias, dan menghasilkan pelajaran yang lebih menyenangkan. 

 

5. Macromedia Flash 8 Professional 

Macromedia Flash adalah aplikasi komputer pembuat animasi yang dapat 

bergerak baik secara otomatis maupun interaktif atau memerlukan 

masukan instruksi dari pengguna. File produk dihasilkan dari Macromedia 

Flash dapat memuat gambar, animasi, suara, video, dan tulisan. Hal 

tersebut membuat Macromedia Flash sangat memungkinkan diaplikasikan 

sebagai media pembelajaran. 

 

Macromedia Flash 8 Professional adalah versi terbaru dari seluruh seri 

Macromedia Flash yang ada. Secara umum, tahap-tahap dalam pembuatan 

animasi melalui Macromedia Flash adalah sebagai berikut: 
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a. Menentukan jenis aplikasi yang akan dibuat. Menurut jenisnya ada tiga 

macam aplikasi Flash, yaitu :  

i. Animasi, biasanya berupa film kartun singkat, animasi logo, dan 

sebagainya. 

ii. Interaktif, banyak digunakan untuk pembuatan formulir atau 

poling online di internet. 

iii. Gabungan animasi dan interaktif, paling sering ditemukan 

berupa Flash. Berdasarkan file, Macromedia Flash  8 

Professional dapat membuat beberapa aplikasi, yaitu file  

ActionScript 2.0 dan ActionScript 1.0. 

b. Membuat atau menambahkan unsur-unsur media. Unsur-unsur media 

ini bisa berupa gambar, video, suara, atau teks. 

c. Menyusun unsur-unsur media yang telah dibuat atau ditambahkan. 

Pada tahap ini unsur-unsur media disusun dan diatur pada stage dan 

timeline untuk menentukan kapan dan bagaimana semua unsur tersebut 

akan ditampilkan. 

d. Memberi efek khusus. Pada tahap ini efek khusus seperti filter grafis, 

blend, dan efek khusus lainnya ditambahkan untuk mempercantik 

tampilan akhir aplikasi. 

e. Menentukan behavior dengan ActionScript. Kode ActionScript 

ditambahkan untuk menentukan cara animasi bekerja atau respons 

yang muncul saat terjadi dengan pengguna. 

f. Menguji aplikasi. Pengujian hasil aplikasi harus dilakukan untuk 

melihat apakah semua proses animasi maupun interaktif bekerja 
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dengan baik sesuai yang diharapkan. Pengujian biasanya dilakukan 

berulang-ulang pada setiap tahap pembuatan aplikasi atau setiap kali 

ada tambahan unsur media maupun kode ActionScript. 

g. Mempublikasikan hasil akhir aplikasi. Hasil akhir aplikasi dapat 

dipublikasikan dalam bentuk dokumen .swf, EXE, atau format lain 

yang sesuai tujuan pembuatan aplikasi. 

 

Penerapan Macromedia Flash sebagai media pembelajaran fisika bukan 

lagi hal baru. Macromedia Flash sebagai software pembuat animasi telah 

banyak dimanfaatkan untuk media penyampaian materi pembelajara. 

Handhika (2012:114) mengemukakan bahwa siswa yang diajar 

menggunakan media berbasis Macromedia Flash memberikan rata-rata 

prestasi lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar menggunakan 

media berbasis  Microsoft PowerPoint. Anugrah dan Sirait (2014 : 50) 

dalam jurnal penelitian pendidikan fisika juga menunjukkan hasil belajar 

yang lebih baik dengan menggunakan media berbasis Macromedia Flash 

tidak hanya pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek psikomotor dan 

afektif. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Media konvensional pada pembelajaran fisika pada materi hukum Newton 

yang digunakan di SMA Al-Azhar 3 Bandarlampung adalah slide presentasi 

berbasis PowerPoint. Tampilan slide presentasi tersebut masih berupa 

tampilan biasa yang hanya memungkinkan pembelajaran yang berpusat pada 
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guru. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan media pembelajaran baru 

yang berbasis Macromedia Flash dan bersifat interaktif. 

 

Media pembelajaran interaktif yang digunakan peneliti memberikan 

visualisasi pada semua konsep yang terkandung dalam hukum Newton tentang 

gravitasi dan sudah teruji validitas visualisasinya. Visualisasi konsep tersebut 

memberikan pemahaman siswa mengenai makna fisis dari setiap konsep yang 

dipelajari. Hal ini dipandang mampu memberikan hasil belajar yang berbeda 

dibandingkan dengan menggunakan media pembelajaran konvensional. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen yang menggunakan dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas 

yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash 

8 Proffesional dan buku teks konvensional, sedangkan kelas kontrol yaitu 

kelas yang menggunakan media slide presentasi berbasis Microsoft 

PowerPoint. Kedua kelas akan diberikan perlakuan dengan kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Peneliti 

juga melakukan penilaian psikomotor siswa pada salah satu sesi di kegiatan 

pembelajaran. Setelah kedua kelas diberi perlakuan maka kedua kelas tersebut 

diberi posttest dengan soal yang sama tujuannya untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash 

terhadap hasil belajar pada ranah kognitif. Rata-rata hasil belajar aspek 

kognitif dan psikomotor itu kemudian  diuji keberpengaruhannya dan 

dibandingkan. 
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Secara umum kerangka pikir penelitian eksperimen ini digambarkan secara 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Diagram Kerangka Pikir  

 

Keterangan: 

O1 : penilaian psikomotor dan posttest Kelas Eksperimen 

O2 : penilaian psikomotor dan posttest Kelas Kontrol 

X1 : perlakuan pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif berbasis 

Macromedia Flash  

X2 : perlakuan pembelajaan konvensional yaitu dengan media slide presentasi 

berbasis Microsoft PowerPoint  

 

C. Anggapan Dasar dan Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas X IPA 4 dan X IPA 6. 

Kedua kelas tersebut memiliki kemampuan akademik rata-rata yang sama 

dilihat dari nilai rapor pada mata pelajaran fisika para siswa di kedua kelas 

tersebut. 

 

Kelas 

Eksperimen O1 X1 
Rata-rata Hasil 

Belajar 

Kelas 

Kontrol 
X2 

dibandingkan 

O2 
Rata-rata Hasil 

Belajar 
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Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh yang signifikan pada rata-rata hasil belajar siswa antara 

pembelajaran yang menggunakan dengan tidak menggunakan media 

pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash pada materi hukum 

Newton tentang gravitasi. 

2. Ada peningkatan pada rata-rata hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash. 



 

 

 

 

 

 

III METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X IPA SMA Al-Azhar 3 

Bandarlampung pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017 yang terdiri 

atas enam kelas berjumlah 240 siswa. Penelitian ini dilakukan dengan 

memberikan perlakuan pembelajaran dari peneliti pada dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pemberian perlakuan  pada dua kelas ini 

dilakukan secara sengaja untuk kelas memiliki kemampuan awal siswa-

siswanya relatif sama, oleh sebab itu pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan  teknik purposive sampling. 

 

Pengambilan sampel dilakukan pada siswa kelas X IPA SMA Al-Azhar 3 

Bandarlampung yang terdiri dari enam kelas sehingga akan diambil dua kelas 

sebagai sampel. Penelitian ini memerlukan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, namun tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan subjek 

penelitian secara acak dari populasi. Oleh sebab itu, pengambilan sampel 

penelitian ini menggunakan desain Quasy Experimental. 

 

B. Desain Penelitian  

Siswa diberikan perlakuan berupa kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran. Penelitian di kelas eksperimen 



23 
 

menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash 

sedangkan kelas kontrol menggunakan media pembelajaran konvensional 

yaitu dengan slide presentasi berbasis Microsoft PowerPoint. Peneliti juga 

mengobservasi kegiatan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

untuk memperoleh data hasil belajar pada ranah psikomotor. Siswa diberikan 

soal posttest di akhir pembelajaran untuk memperoleh data hasil belajar pada 

ranah kognitif. Perbedaan hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 

sebagai indikator pengaruh menggunakan media pembelajaran interaktif 

berbasi Macromedia Flash dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

Dengan demikian, pengambilan data pada penelitian ini menggunakan desain 

Nonequivalent Control Group Design. 

Diagram rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 3.1.  Desain Eksperimen Non Equivalent  Control  Grup Design 

(Sugiyono, 2011: 79) 

Keterangan: 

O1 : Kelas Eksperimen 

O2 : tes akhir (posttest) Kelas Eksperimen 

O3 : Kelas Kontrol 

O4 : tes akhir (posttest) Kelas Kontrol 

X1 : perlakuan pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif berbasis 

Macromedia Flash  

O1  X1 O2 

O3  X2 O4 

 

 

 O3 X2

 O4 

O1 X1 O2 

 

 O3 X2

 O4 
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X2 : perlakuan pembelajaan konvensional yaitu dengan media slide presentasi 

berbasis Microsoft PowerPoint  

 

C. Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam  penelitian ini adalah penggunaan media 

pembelajaran interaktif berbasi Macromedia Flash sedangkan variabel 

terikatnya yaitu hasil belajar siswa pada ranah kognitif dan psikomotor. 

D. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: 

1. Menetapkan sampel. 

2. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash pada kelas eksperimen 

dan menggunakan media pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

3. Melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran siswa untuk mengetahui 

dan memperoleh data mengenai hasil belajar siswa pada ranah psikomotor. 

4. Mengadakan posttest pada akhir pembelajaran untuk mengetahui dan 

memperoleh data mengenai hasil belajar siswa pada ranah kognitif. 

5. Menilai hasil posttest dan dan mengolah nilai psikomotor siswa untuk 

mengetahui perubahan hasil belajar siswa. 

6. Menganalisis hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi media 

pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash terhadap hasil belajar 

siswa. 
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E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrument untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. Instrument-instrumen penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash materi hukum 

Newton tentang gravitasi 

4. Blangko penilaian psikomotor siswa. Peneliti mengobservasi kegiatan 

praktikum siswa untuk mengetahui hasil belajar ranah psikomotor siswa. 

5. Soal tes berbentuk essay agar dapat mengukur hasil belajar ranah kognitif 

fisika siswa. Soal tes yang diberikan merupakan sepuluh butir soal essay 

dengan level Lower Order Thinking Skill. Soal tes diberikan pada siswa 

saat evaluasi akhir pembelajaran yang berfungsi untuk mengetahui hasil 

belajar ranah kognitif setelah diberikan perlakuan. 

 

F. Analisis Instrumen 

Instrumen tes untuk kegiatan posttest pada akhir pembelajaran diuji terlebih 

dahulu validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan program SPSS 21.0 

sebelum diberikan kepada sampel. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya instrumen 

evaluasi yang digunakan. Instrumen evaluasi valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(ketepatan). 
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Pengujian validitas instrument menggunakan rumus korelasi product-

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2  } {𝑛 ∑ 𝑌2 (∑ 𝑌)2}
 

 

(Arikunto, 2012: 87) 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi yang menyatakan validitas 

X = Skor butir soal 

Y = Skor total 

n = Jumlah sampel 

      

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS 21.0 dengan kriteria uji yang dapat dilihat melalui tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kriteria Validitas Instrumen 

Nilai Keterangan 

rxy > rtabel Instrumen valid 

rxy ≤ rtabel Instrumen tidak valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan dalam penelitian. Perhitungan reliabilitas tes 

pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha: 
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Keterangan: 

11r   : koefisien reliabilitas instrumen 

n   : banyaknya butir  


2

b  
: jumlah varians dari tiap-tiap item 

2

t   : varians total  

(Arikunto 2012: 122) 

Kriteria reliabilitas instrumen dapat dilihat dalam tabel 3.2 

Tabel 3.2. Kriteria Reliabilitas Instrumen 

 

       

(Arikunto, 2012: 89) 

Uji reliabilitas pada penelitian menggunakan SPSS. Uji reliabilitas dalam 

hal ini mengacu pada nilai alpha yang dihasilkan dalam output SPSS. Jika 

nilai alpha lebih besar dari r tabel maka soal pretest dan postest yang 

digunakan sebagai instrumen dinyatakan reliabel atau konsisten. 

Sebaliknya, jika nilai alpha lebih kecil dari r tabel maka soal pretest dan 

postest yang digunakan dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. 

 

  

Nilai Keterangan 

0,80  <  r11  ≤  1,00 Reabilitas sangat tinggi 

0,60  <  r11  ≤  0,80 Reabilitas tinggi 

0,40  <  r11  ≤  0,60 Reabilitas sedang 

0,20  <  r11  ≤  0,40 Reabilitas rendah 

r11  ≤  0,20 Reabilitas sangat rendah 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

instrumen penilaian kognitif dan psikomotor. Instrumen penilaian kognitif 

yang digunakan adalah instrumen tes tertulis yaitu tes soal berkemampuan 

tingkat rendah berupa sepuluh butir soal essay. Instrumen tes diberikan saat 

posttest untuk  menunjukkan hasil belajar siswa seletah diberi perlakuan. 

Instrumen penilaian psikomotor digunakan saat kegiatan praktikum 

berlangsung dengan peneliti sebagai pengamat dan penilai kegiatan siswa. 

 

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil belajar siswa ranah 

kognitif yang ditunjukkan pada proses pembelajaran. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan melakukan: 

 

1. Uji Normalitas Data 

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi 

normal, dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov. Data yang diuji kenormalitasannya adalah data hasil tes akhir 

(pretest) dan data hasil tes akhir (posttest) hasil belajar siswa. Dasar dari 

pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung menggunakan program 

SPSS 21.0 dengan metode nonparametrik berdasarkan pada besaran 

probabilitas atau nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, nilai α yang digunakan adalah 0,05 dengan 

demikian kriteria uji sebagai berikut: (1) jika nilai sig atau probabilitas < 

0,05 maka H0 diterima dengan arti bahwa data tidak terdistribusi normal; 
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dan (2) jika nilai sig atau probabilitas ≥ 0,05 maka Ha diterima dengan 

arti bahwa terdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas  

Untuk mengetahui sama atau tidaknya varian dari populasi, maka 

dilakukan uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan analisis uji 

paired sample t test, dengan bantuan program SPSS 21.0. Jika nilai 

signifikasi < 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua kelompok 

populasi data adalah tidak sama. Sebaliknya, jika nilai signifikasi > 0,05, 

maka dapat dikatakan bahwa varian dari kelompok populasi data adalah 

sama. 

 

3. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah mencari ada atau tidaknya 

perbedaan hasil belajar rata-rata antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. Independent Sample T-test digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak 

berhubungan. Menguji Independent Sample T-test dengan menggunakan 

bantuan program komputer SPSS 21.0. Berpedoman berdasarkan nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas: (1) jika nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas > 0,05 maka OH  diterima; (2) jika nilai signifikansi atau 

nilai probabilitas < 0,05 maka OH  ditolak. 
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Rumus perhitungan Independent Sample T-test adalah sebagai berikut. 

 

  

(Priyatno, 2010: 32). 

Dimana t adalah t hitung. Kemudian t tabel dicari pada tabel distribusi t 

dengan   = 5% dengan derajat kebebasan (df) n-2.  

 

4. Pengujian Hipotesis 

Adapun hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah 

Hipotesis Pertama 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pada rata-rata hasil belajar 

siswa antara pembelajaran yang menggunakan dengan tidak 

menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis 

Macromedia Flash pada materi hukum Newton tentang gravitasi. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan pada rata-rata hasil belajar siswa 

antara pembelajaran yang menggunakan dengan tidak 

menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis 

Macromedia Flash pada materi hukum Newton tentang gravitasi. 

Hipotesis Kedua 

H0 : Tidak ada peningkatan pada rata-rata hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif 

berbasis Macromedia Flash. 
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H1 : Ada peningkatan pada rata-rata hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif 

berbasis Macromedia Flash. 

Setelah diperoleh besar hitungt  dan tabelt  pada tahap analisis data maka 

dilakukan pengujian dengan kriteria pengujian sebagai berikut. 

Kriteria pengujian: 

OH
 diterima jika - tabelt

  hitungt   tabelt
 

OH  ditolak jika - hitungt  < - tabelt  atau hitungt  > tabelt  

 



 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan data memperoleh simpulan dari penelitian 

eksperimen ini yaitu: 

1. Ada pengaruh yang signifikan pada rata-rata hasil belajar siswa antara 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis 

Macromedia Flash dibandingkan dengan menggunakan media 

pembelajaran konvensional. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 yaitu 0,03.  

 

2. Ada peningkatan pada rata-rata hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia Flash. 

Hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar pada ranah kognitif yaitu 

80,14 pada kelas eksperimen dan 73,26 pada kelas kontrol serta rata-rata 

hasil belajar pada ranah psikomotor yaitu 75,27 pada kelas eksperimen dan 

72,48 pada kelas kontrol. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

dan analisis dari data hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Siswa memerlukan gawai seperti komputer, laptop, atau notebook pada 

saat menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Macromedia 

Flash ini. Guru sebaiknya membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

untuk memudahkan pengakomodasian gawai yang diperlukan. 

Pembelajaran juga dapat dilakukan menggunakan satu unit komputer yang 

dihubungkan dengan proyektor LCD. 

 

2. Setiap kali selesai membahas satu konsep pada kegiatan pembelajaran, 

guru sebaiknya memberikan contoh soal yang mengaplikasikan konsep 

tersebut. 

 

3. Guru hendaknya benar-benar membimbing setiap siswa untuk aktif dalam 

setiap kegiatan pembelajaran baik untuk bertanya maupun mengemukakan 

pendapat. Hal ini akan membantu guru memonitor pemahaman siswa dan 

menghindari miskonsepsi. 

 

4. Media pembelajaran interaktif ini telah dilengkapi dengan video dan 

animasi untuk memancing persepsi awal siswa pada materi. Jika 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran seperti inkuiri, inkuiri 

terbimbing, dan problem based learning, guru hendaknya mampu 

mengarahkan siswa melalui penjelasan verbal selain mengandalkan video 
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dan animasi yang ditampilkan agar masalah yang dirumuskan dapat 

bersesuaian dengan indikator. 
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