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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS FLASH UNTUK
MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN

SOSIOLOGI KELAS XI DI SMAN 4 BANDAR LAMPUNG

Oleh

Febby Rullya Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis
Fash dalam meningkatkan minat belajar siswa. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Research and Development, dengan langkah pengembangan
Borg and Gall dan menggunakan model ASSURE. Hasil penilaian ahli materi, media
pembelajaran, bahasa dan siswa pengguna, dapat dikatakan bahwa Media
pembelajaran berbasis Flash hasil pengembangan sangat baik dan sangat sesuai.
Ditinjau berdasarkan penyajian, tampilan, keterbacaan, dan kebermanfaatan untuk
meningkatkan kopetensi siswa dinilai sangat baik. Sehingga produk Media
pembelajaran berbasis Flash hasil pengembangan layak digunakan dalam
pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Media pembelajaran
berbasis Flash efektif digunakan pada pembelajaran mata pelajaran Sosiologi di SMA
Negeri 4 Bandar Lampung. Efektivitas Media pembelajaran berbasis Flash diketahui
berdasarkan peningkatan minat belajar.  Hal ini dapat dilihat rata-rata minat belajar
siswa yang menggunakan Media pembelajaran berbasis Flash dibandingkan dengan
siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran berbasis Flash.

Kata kunci : pengembangan, minat belajar,sosiologi, flash



ABSTRACT

DEVELOPMENT MEDIA BASED LEARNING FLASH TO IMPROVE
STUDENT LEARNING INTEREST IN THE SUBJECT OF SOCIOLOGY

CLASS XI IN SMAN 4 BANDAR LAMNPUNG

By

Febby Rullya Rasyid

The purpose of this research is to know the effectiveness of Fash-based learning
media in improving students' interest in learning. The method used in this research is
Research and Development, with the development step of Borg and Gall and using
ASSURE model. The results of the assessment of material experts, learning media,
language and student users, it can be said that Flash-based learning media
development results are very good and very appropriate. Viewed based on
presentation, appearance, readability, and usefulness to improve student competency
are considered very good. So that Flash-based learning media product development is
feasible to be used in learning Sociology in SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Flash-
based learning media effectively used in learning subjects Sociology in SMA Negeri
4 Bandar Lampung. Effectiveness Flash-based learning media is known based on
increased interest in learning. This can be seen on average student's learning interest
using Flash-based learning media compared with students who do not use Flash-
based learning media.

Key words: development, the interest of learning,sociology, flash
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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

SMAN 4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di

Bandar Lampung. Secara umum pola pembelajaran yang dilakukan di SMAN 4

Bandar Lampung tidaklah berbeda dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya,

tetapi setelah diamati secara seksama nampak ketidaksesuaian antara harapan  dan

kenyataan dalam proses pembelajaran. Harapan dalam proses pembelajaran

tentunya mencerminkan aktivitas belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,

namun pada kenyataannya aktivitas dan minat belajar siswa SMAN 4 Bandar

Lampung belum optimal karena minat belajar siswa dalam mengikuti

pembelajaran masih rendah.

Sosiologi merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah

tingkat menengah. Mempelajari Sosiologi seharusnya cukup menarik, karena

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, dalam Sosiologi

akan dibahas tentang masalah-masalah sosial yang timbul  dalam masyarakat

sehingga tentunya tidak akan membosankan untuk dipelajari. Realita yang ada

ternyata tetap saja masih banyak siswa yang belum dapat mengikuti proses

pembelajaran dengan baik. Ketertarikan siswa pada Sosiologi belum maksimal

diketahui saat pembelajaran Sosiologi terdapat siswa mengobrol dan terlihat

mengantuk masih menjadi kebiasaan sebagian siswa di dalam kelas.
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Proses pembelajaran sosiologi di SMAN 4 Bandar Lampung yang terjadi saat ini,

berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru sosiologi di SMAN 4

Bandar Lampung lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam proses

pembelajaran, dan media yang digunakan sebatas buku cetak, LKS dan materi

berbentuk powerpoint secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengamatan Penggunaan Media Pada Pelajaran Sosiologi di
SMAN 4 Bandar  Lampung

No Jenis Media Media %

1 Media cetak - Buku cetak
- Lembar kerja siswa

80,00

2 Berbasis
komputer

- Aplikasi powerpoint 20,00

Sumber: Hasil Pengamatan Awal tanggal 4 November 2015 Guru Mata Pelajaran
Sosiologi

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa media digunakan dalam pembelajaran di

kelas dalam pembelajaran Sosiologi belum bervariasi, sebenarnya sudah ada

media aplikasi powerpoint yang dapat membantu menyajikan materi menjadi

lebih menarik, tetapi aplikasi powerpoint yang selama ini digunakan masih

sebatas memberikan materi-materi yang sifatnya menggantikan buku cetak saja.

Kurangnya minat belajar siswa di dalam kelas  ternyata mempengaruhi hasil

belajar yang diperoleh siswa, fakta yang ditemukan ternyata hasil belajar siswa

kelas X pada mata pelajaran Sosiologi saat ujian tengah semester genap tahun

pelajaran 2015/2016  kurang memuaskan, dimana 63 % siswa  mendapatkan nilai

di bawah KKM. Bahkan pada kelas X 7 sebanyak 75% siswa memiliki nilai di

bawah KKM.  Secara terperinci hasil nilai siswa kelas X SMAN 4 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2015/2016 dapat  dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Hasil Ujian Tengah Semester Genap Sebelum Remedial Mata
Pelajaran Sosiologi Kelas X SMAN 4 Bandar Lampung Tahun
Ajaran 2015/2016

No Hasil
Belajar

Jumlah
Siswa

X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 % Ket

1 Nilai ≥ 76 106 19 17 20 15 13 12 10 37,00 Tuntas
2 Nilai < 76 181 21 23 20 29 28 30 30 63,00 Tidak

Tuntas
Jumlah 287 40 40 40 44 41 42 40 100,00

Sumber: Arsip Nilai Guru Mata Pelajaran Sosiologi Semester Genap Tahun
Ajaran 2015/2016

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan 63% siswa belum

dapat memenuhi KKM pada hasil ujian semester genap pada mata pelajaran

Sosiologi kelas X SMAN 4 Bandar Lampung. Kelas X 1 jumlah yang dapat

memenuhi KKM sebanyak 19 siswa. Kelas X 2 yang mencapai KKM sebanyak

17 siswa, dan  bahkan dikelas X 7 terdapat 30 siswa dari jumlah keseluruhan 40

siswa yang tidak mencapai KKM.

Angket minat belajar Sosiologi diberikan kepada siswa kelas X 6 dan X 7 yang

belum memenuhi kreteria ketuntasan KKM, ternyata sebagian besar siswa

memang belum memiliki minat mengikuti proses pembelajaran Sosiologi sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang harapkan. Berdasarkan tabel data tersebut dapat

dilihat dalam Tabel 3.
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Tabel 3. Masih Rendahnya Minat Belajar Sosiologi Siswa Kelas X 6 dan X 7
SMAN 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

No Indikator
Kelas

JumlahX.6 X.7

1 Siswa tidak tertarik belajar sosiologi - 1 1
2 Siswa tidak memperhatikan saat belajar sosiologi 6 8 14
3 Siswa tidak konsentrasi ketika proses pembelajaran

berlangsung
8 7 15

4 Siswa lebih berminat bermain gadget/hp 8 9 17
5 Siswa merasa tidak melekatnya pengetahuan balajar

sosiologi
8 5 13

Sumber: Angket Minat Belajar Sosiologi Siswa Kelas X 6 dan X 7 SMAN 4
Bandar   Lampung TP 2015/2016

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa bermain gadget/hp menjadi pilihan

terbanyak yang dilakukan siswa ketika jam pelajaran berlangsung. Seorang guru

dituntut untuk dapat merancang pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai

jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses pembelajaran berlangsung

secara efektif dan efisien. Sebagai desainer, guru berperan merancang agar siswa

memperoleh pengalaman belajar. guru harus bisa mengimbangi adanya

pengetahuan siswa terhadap teknologi, sehingga pembelajaran di kelas tidak lagi

tertinggal dan tersaingi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa adalah faktor

media pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran kurang sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik siswa. Siswa menginginkan adanya media

pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan mudah untuk dipahami.

Observasi dilakukan dengan cara melihat proses pembelajaran, dan

berkomunikasi langsung dengan peserta didik serta guru. Observasi tidak hanya

mengamati kegiatan siswa pada proses pembelajaran, tetapi juga terhadap media,
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strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Sosiologi.

Selain itu diperoleh juga data minat belajar siswa yang masih rendah.

Hasil observasi pada tahap ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk

mengembangkan produk berupa media pembelajaran yang dapat menumbuhkan

minat belajar siswa, salah satunya adalah media pembelajaran flash. Media

pembelajaran flash memiliki banyak fungsi seperti membuat animasi objek,

membuat presentasi, animasi iklan, game, pendukung animasi halaman web,

hingga dapat untuk membuat film animasi. Media flash dalam pembelajaran dapat

dipergunakan untuk membuat program animasi yang dapat membantu membuat

proyek yang menarik, misalnya untuk keperluan presentasi, CD tutorial interaktif,

bahkan website sehingga diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar siswa,

khususnya pada mata pelajaran Sosiologi di kelas XI dengan pokok bahasan

struktur sosial.

Media pembelajaran ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan

tanggung jawab pada diri siswa untuk mencapai minat belajar yang optimal, serta

dapat menumbuhkan kreativitas dan siswa diharapkan lebih mampu

memanfaatkan teknologi informasi secara baik.

Kemajuan teknologi dapat kita manfaatkan untuk dapat mengembangkan media

pembelajaran. Salah satu bentuk pengembangan media pembelajaran

menggunakan teknologi adalah adanya media pembelajaran berbasis flash.

Program flash menurut pendapat Ahmadi (2014: 38) bahwa flash pada zaman

sekarang ini flash banyak digunakan untuk keperluan lainnya seperti dalam

pembuatan game, presentasi, membangun web, animasi pembelajaran, bahkan
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juga dalam pembuatan film. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan

menggunakan aplikasi flash dapat menghasilkan sebuah media pembelajaran yang

menarik dengan menampilkan efek animasi, movie,games, dan gambar-gambar

yang  menarik. Pengembangan media pembelajaran berbasis flash diharapkan

dapat memberikan pengalaman baru yang up to date bagi siswa sehingga

pembelajaran di kelas dapat menarik dan tidak tersaingi oleh fasilitas-fasilitas

teknologi yang mereka miliki secara pribadi.

Seperti halnya telah dikemukakan bahwa Sosiologi merupakan mata pelajaran

yang banyak membahas tentang masalah-masalah sosial pada masyarakat, maka

tentunya seorang guru harus dapat menyiasati sebuah media pembalajaran yang

menarik dan menggali minat siswa untuk mencari solusi-solusi akan

permasalahan tersebut dengan suasana menyenangkan, demokratis, kondusif dan

nyaman. Selain itu tentunya perlu pula dipikirkan sebuah pengembangan media

yang juga mampu menggali minat siswa untuk dapat berkompetisi, tentunya

dengan suasana yang tetap menyenangkan, sehingga siswa mendapatkan hasil

yang maksimal dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran

yang menarik, menantang siswa untuk berkompetisi dan memecahkan sebuah

masalah yang timbul, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar Sosiologi

siswa di SMAN 4 Bandar lampung.

Berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran Sosiologi di SMAN 4 Bandar

Lampung diketahui bahwa 1) kemampuan penguasaan konsep mata pelajaran

Sosiologi siswa saat ini menurut guru masih perlu banyak belajar dan belum

cukup menguasai serta masih banyak yang belum dimengerti 2) perolehan hasil
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belajar  pada mata pelajaran Sosiologi masih banyak yang belum lulus KKM 3)

masih kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam

belajar Sosiologi 4) penyebab kesulitan peserta didik dalam menguasai konsep

dalam pembelajaran Sosiologi menurut siswa guru saat menyampaikan materi

kurang menarik atau siswa masih merasa jenuh saat belajar Sosiologi, sehingga

siswa kurang berminat untuk belajar 5) kebiasaan belajar siswa saat ini menurut

guru bahwa siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan masih kurang

interaktif saat pembelajaran berlangsung 6) ketersediaan media pembelajaran

akan sangat membantu dalam proses pembelajaran Sosiologi menurut guru

tentunya akan sangat membantu guru menyampaikan materi kepada siswa dan

menurut siswa akan mempermudah siswa memahami materi pembelajaran yang

mungkin sangat menjenuhkan bagi siswa 7) pembelajaran berbasis flash belum

pernah diterapkan dan menurut siswa belum mengenalnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Flash Untuk Meningkatkan Minat

Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI di SMAN 4 Bandar Lampung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah

dalam penelitian ini yaitu:

1. Rendahnya minat belajar Siswa kelas XI dalam mata Pelajaran Sosiologi

mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa.

2. Monotonnya media yang digunakan guru sehingga mengakibatkan

rendahnya minat belajar Sosiologi siswa.
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3. Mengembangkan media ajar berbasis flash sebagai pendukung

pembelajaran Sosiologi.

4. Melihat respon dan minat belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi

dengan media ajar berbasis flash.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini

difokuskan pada pengembangan media ajar berbasis flash dan minat belajar siswa

terhadap mata pelajaran Sosiologi kelas XI

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran berbasis flash yang

efektif untuk meningkatkan minat belajar Sosiologi siswa di kelas XI SMA

Negeri 4 Bandar Lampung ?

2. Apakah penggunaan pengembangan media pembelajaran berbasis flash

efektif untuk meningkatkan minat belajar Sosiologi siswa di kelas XI SMA

Negeri 4 Bandar Lampung ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara mengembangkan media pembelajaran berbasis flash yang

efektif untuk meningkatkan minat belajar Sosiologi siswa di kelas XI SMA

Negeri 4 Bandar Lampung.
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2. Mengetahui efektifitas media pembelajaran berbasis flash untuk

meningkatkan minat belajar Sosiologi siswa kelas XI.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penilitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat bagi siswa adalah :

a. meningkatkan pemahaman teoritik siswa akan konsep-konsep

Sosiologi.

b. Memberikan daya tarik siswa untuk terlibat lebih dalam pada proses

pembelajaran

2. Manfaat bagi Guru adalah :

a. Bahan untuk memperkaya media pembelajaran bagi guru Sosiologi

pada khususnya dan IPS pada umumnya.

b. Membantu memberikan daya tarik dalam proses pembelajaran.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian dan Pengembangan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 Ruang lingkup objek penelitian adalah Pengembangan media

pembelajaran berbasis flash.

2. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 3 dan XI

IPS 4 SMAN 4 Bandar Lampung.

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMAN 4 bandar Lampung.
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4 Ruang lingkup Ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan lima

perspektif pada tujuan inti pendidikan ilmu pengetahuan sosial menurut

Woolever dan Scott dalam Siskawati (2016: 16) adalah sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan sosial sebagai transmisi kewarganegaraan.
2. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembangan pribadi.
3. Ilmu pengetahuan sosial sebagai refleksi inkuiry.
4. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial.
5. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengambilan keputusan yang rasional

dan aksi sosial.

Ruang lingkup ilmu/kajian media berbasis flash pada mata pelajaran

Sosiologi ini termasuk kedalam perspektif keempat yaitu ilmu

pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. Karena IPS

mampu melakukan kajian ilmu untuk kepentingan praktis kehidupan baru

sesuai perkembangan zaman. Pengembangan media pembelajaran ini,

diharapkan siswa dapat memiliki keilmuan yang lebih mendalam terhadap

ilmu-ilmu sosial (social sciances).

Trianto (2011: 43) menyatakan terdapat 10 tema IPS sebagai berikut:

1. Budaya
2. Waktu, kontinuitas dan perubahan
3. Orang, tempat dan lingkungan
4. Perkembangan individu dan identitas
5. Individu, kelompok dan lembaga
6. Power, kewenangan dan pemerintahan
7. Produksi, distribusi dan konsumsi
8. Sains, teknologi dan masyarakat
9. Global koneksi
10.Cita-cita dan praktek kewarganegaraan

Penelitian pengembangan media pembelajaran Sosiologi berbasis flash ini

termasuk pada tema IPS keempat yaitu perkembangan individu dan

identitas alasannya karena pada penelitian ini membahas mengenai minat

belajar siswa  dengan menggunakan media berbasis flash pada mata
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pelajaran Sosiologi. Minat belajar siswa yang semula rendah menjadi

meningkat. Perubahan minat belajar siswa inilah yang dapat dikatakan

sebagai pengembangan pribadi individu.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Definisi Pengembangan Bidang Pendidikan

Penelitian dan pengembangan dalam dunia pendidikan merupakan jenis penelitian

yang relatif baru. Penelitian dan pengembangan biasa dikenal dengan istilah

research and development (R&D) merupakan strategi untuk mengembangkan

sebuah produk dalam bidang pendidikan. Research and development (R&D)

adalah suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui

serangkaian riset yang menggunakan serbagai metode dalam suatu siklus yang

melewati berbagai tahapan (Alli, 2014: 105).

Menurut pendapat Borg dan Gall (2003: 569) mendefinisikan bahwa penelitian

dan pengembangan dalam pendidikan adalah:

“Educational reseach and development (R&D) is a process used to develop and

validate aducational pruduc. Goal of educational research is not to develop

product, but ratherto discover new knowladge (through basic research) or to

answer specific quetsion about practical problem (through applied research)”.

Berdasarkan pendapat Borg and Gall, penelitian dan pengembangan bidang

pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan

mengesahkan produk baru bidang pendidikan, yang disusun secara sistematis
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kemudian mengevaluasi produk sampai didapatkan kriteria yang lebih efektif,

berkualitas atau dapat disebut berstandar baik.

Karakterisktik research and development (R&D) diawali dengan adanya

kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk

tertentu. Merujuk pada pendapat Borg dan Gall maka dapat dikatakan bahwa

penelitian pengembangan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan sebuah

produk yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dapat berupa sebuah

media, sistem, pola, model, kurikulum, buku ajar, model alat evaluasi maupun

perangkat-perangkat pembelajaran lainnya.

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall (2003:

570) yaitu:

1. Research and information collection yaitu mengumpulkan berbagai
informasi permasalahan pembelajaran dilapangan termasuk dalam langkah
ini antara lain studi litelatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian.

2. Planning yaitu melakukan perencanaan pengembangan termasuk dalam
langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan
dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap
tahapan dan jika diperlukan melaksanakan studi kelayakan terbatas.

3. Develope preliminary form of product yaitu mengembangkan desain
permulaaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah
ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan
buku petunjuk dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat
pendukung.

4. Preliminary field testing yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam
skala terbatas dengan melibatkan subjek 6-12 subjek. Pada langkah ini
pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara,
observasi atau angket.

5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal
yang dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. Perbaikan ini sangat
mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang
ditunjukkan dalam ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft produk utama
yang siap diujicoba lebih luas.

6. Main field testing, yaitu uji coba utama yang melibatkan seluruh subjek
pengguna.
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7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan
terhadap hasil ujicoba lebih luas. Sehingga produk yang dikembangkan
sudah merupakan desai produk yang siap divalidasi.

8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap produk yang
telah dihasilkan.

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap produk
yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final).

10. Dissemination and implemintation, yaitu langkah menyebarluaskan
produk yang dikembangkan.

Skema tersebut dirujuk dari the major steps in the R&D cycle Borg and Gall,

pengadaptasiannya diwujudkan dalam bentuk perencanaan teknis sasaran dan

jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam tiap tahapnya.

Borg dan Gall menyatakan dalam Emzir (2013: 271) jika kesepuluh langkah

penelitian dan pengembangan diikuti dengan benar, maka akan dapat

menghasilkan suatu produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun langkah-

langkah tersebut bukanlah hal baku yang harus diikuti, karena langkah yang

diambil bisa disederhakan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Dalam teknologi pembelajaran, deskripsi tentang prosedur dan langkah-langkah

penelitian pengembangan sudah banyak dikembangnkan. Borg dan Gall dalam

Siskawati (2016: 16) menyatakan bahwa prosedur penelitian pengembangan pada

dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu 1) mengembangkan produk dan 2)

menguji keefektifan produk dalam mecapai tujuan. Tujuan pertama disebut

sebagai fungsi pengembangang sedangkan tujuan kedua disebut sebagai validasi.

Dengan demikian, konsep penelitian pengembangan lebih tepat diartikan sebagai

upaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan upaya validasi.
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2.1.2 Model Pengembangan

Model pengembangan merupakan dasar atau acuan yang digunakan untuk

membuat atau mengembangkan sebuah media pembelajaran. Model

pengembangan diartikan sebagai proses desain konseptual dalam upaya

peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya, melalui penambahan

komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian

tujuan (Sugiarta, 2007:11). Pengembangan model dapat diartikan sebagai upaya

memperluas untuk membawa suatu keadaan atau situasi secara berjenjang kepada

situasi yang lebih sempurna atau lebih lengkap maupun keadaan yang lebih baik.

Pengembangan disini artinya diarahkan pada suatu program yang telah atau

sedang dilaksanakan menjadi program yang lebih baik. Hal ini seiring dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Adimiharja dan Hikmat dalam Sugiarta

(2007:24) bahwa pengembangan meliputi kegiatan mengaktifkan sumber,

memperluas kesempatan, mengakui keberhasilan, dan mengintergrasikan

kemajuan.

Pengembangan media pembelajaran perlu memperhatikan model-model

pengembangan guna memastikan kualitas media yang dikembangkan. Sesuai

dengan pendapat Sagala (2005: 136) bahwa penggunaan model pengembangan

bahan atau media pengajaran secara sistematik dan sesuai dengan teori akan

menjamin kualitas isi bahan atau media pembelajaran. Sagala (2005: 138)

menyatakan bahwa model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran

yang menghasilkan produk seperti media berupa video pembelajaran, multimedia

dan modul adalah menggunakan model pembelajaran ASSURE. Berdasarkan teori
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tersebut maka pada penelitian pengembangan ini memadukan langkah

pengembangan Borg and Gall dengan menggunakan model ASSURE. Model  ini

dipilih karena dianggap dapat mewakili teori desain pembelajaran yang

berbasiskan media. Model ASSURE dikembangkan untuk menciptakan aktivitas

pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada pembelajaran yang

menggunakan media dan teknologi.

Pemanfaatan Model desain pembelajaran ASSURE perlu dilakukan tahap demi

tahap agar dapat memberikan hasil yang optimal yaitu terciptanya pembelajaran

yang efektif, efisien, dan menarik. Adapun langkah-langkah yang perlu di lakukan

dalam model desain pembelajaran ASSURE menurut Smaldino dalam Pribadi

(2009: 95) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis karakteristik siswa/analyze leamers, langkah awal yang
perlu dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa.

2. Menetapkan tujuan pembelajaran/state objectives, Tujuan pembelajaran
dapat diperoleh dari silabus atau kurikulum, informasi yang tercatat dalam
buku teks, atau dirumuskan sendiri oleh perancang setelah melalui proses
penilaian kebutuhan belajar.

3. Memilih media dan metode pembelajaran dan bahan ajar/select method,
media and materials,. Ketiga komponen ini berperan sangat penting untuk
digunakan dalam membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan
pembelajaran yang telah digariskan.

4. Memanfaatkan bahan ajar/utilize matrials. Sebelum menggunakan ketiganya
terlebih dahulu perlu melaukkan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan
bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif dan  dan efisien
untuk digunakan.

5. Melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran/require learners
participation, adanya keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi
atau substansi yang sedang dipelajari akan membuat proses pemebelajaran
semakin efektif dan efisien.

6. Mengevaluasi dan merevisi program pemelajaran/evaluate and revisi. Tahap
evaluasi ini dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa, agar
dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program
pembelajaran.
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendesain sistem pembelajaran

model ASSURE dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Model desain sistem pembelajaran ASSURE Oleh Smaldino ( Pribadi,
2009: 96)

2.1.3 Teori Belajar

Mengembangkan media pembelajaran, seorang guru harus mengerti tentang teori-

teori belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar media ajar

yang digunakan dapat memberikan kontribusi nyata kepada siswa baik secara

kognitif, afektif dan psykomotorik. Teori belajar yang mendasari pembuatan

media pembelajaran berbasis flash ini menggunakan empat teori belajar yaitu teori

belajar Behavioristik, Teori belajar Konstruktivisme, Teori belajar Kognitif dan

teori belajar Thorndike.

2.1.3.1 Teori Belajar Behavioristik

Menurut Pribadi (2009: 70) teori belajar behavioristik menjelaskan tentang

peranan faktor eksternal dan dampaknya terhadap perubahan perilaku seseorang.

Belajar adalah pemberian tanggapan atau respon terhadap stimulus yang

dihadirkan. Belajar dianggap efektif apabila individu mampu memperlihatkan

A =  Analisis karakteristik siswa

S  =  Menetapkan tujuan pembelajaran

S  =  Seleksi Media, Model dan bahan ajar

U =   Memanfaatkan bahan ajar

R  =  Melibatkan Siswa dalam Kegiatan Belajar

E  =  Evaluasi dan Revisi
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sebuah perilaku baru yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Belajar dalam teori bahavioristik dikatakan sebagai hubungan langsung antara

stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan individu. Respon

tertentu akan muncul dari individu jika diberi stimulus dari luar. Syarat terjadinya

proses belajar dalam pola hubungan stimulus dan Respon ini adalah adanya unsur

dorongan (drive), rangsangan (stimulus), repons, dan penguatan (reinforcement).

Dorongan adalah suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi

kebutuhan yang sedang dirasakannya. Rangsangan atau stimulus datang dari luar

diri individu. Dalam dunia aplikasi komunikasi instruksional, rangsangan bisa

terjadi, bahkan diupayakan terjadinya yang ditujukan kepada pihak sasaran agar

mereka bereaksi sesuai dengan yang diharapkan. Reaksi atau respon bisa diamati

dari luar, respon dikatakan positif apabila terdapat ketepatan seseorang melakukan

respons terhadap stimulus yang ada, dan tentunya yang sesuai dengan yang

diharapkan. Unsur keempat adalah penguatan (reinforcement). Unsur ini

datangnya dari pihak luar, ditujukan kepada orang yang sedang merespon.

Apabila respon telah benar maka diberi penguatan agar individu tersebut merasa

adanya kebutuhan untuk melakukan respon-respon positif lagi (Yusup, 2009: 48).

Berdasarkan teori belajar diatas maka dapat dikatakan bahwa faktor eksternal

dibutuhkan untuk melakukan perubahan pada seseorang, Faktor eksternal disini

tentunya berhubungan dengan media dan metode yang digunakan oleh guru.

Pengalaman belajar juga sangat dibutuhkan agar siswa dapat mengkonstruk

pengetahuannya. Tingkat pengalaman pemerolehan hasil belajar digambarkan

oleh Dale sebagai suatu proses komunikasi (Arsyad,2011: 11), dengan
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menggunakan kerucut pengalaman belajar yang terkenal dengan nama Dale’s

Cone of Experience kerucut pengalaman Dale (Arsyad,2011: 12).

Gambar 2. Kerucut pengalaman Edgar Dale (Arsyad,2011: 15)

Berdasarkan gambar di atas maka dapat disimpulan bahwa media pembelajaran

yang paling efektif adalah media pembelajaran yang mampu mengajak siswa

berkomunikasi dan mengajak terjun langsung siswa untuk melakukan bersama-

sama proses pembelajaran.

2.1.3.2 Teori Belajar Thorndike

Bentuk paling dasar dari proses belajar adalah trial and error leerning (belajar

dengan uji coba) atau yang disebutnya sebagai selecting and conecting (pemilihan

dan pengaitan). Menurut Thorndike dalam Hergenhahn (2010: 61) belajar

merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa

yang disebut stimulus (S) dengan respon (R ). Stimulus adalah suatu perubahan

dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme

untuk beraksi atau berbuat sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang

dimunculkan karena adanya perangsang. Dalam artian dengan adanya stimulus itu
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maka diharapkan timbulah respon yang maksimal teori ini sering juga disebut

dengan teori trial and error dalam teori ini orang yang bisa menguasai hubungan

stimulus dan respon sebanyak-banyaknya maka dapat dikatakan orang ini

merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Adapun cara untuk membentuk

hubungan stimulus dan respon ini dilakukan dengan berulang-ulang.

Teori Thorndike atau teori trial and error ini, berlaku bagi semua organisme dan

apabila organisme ini dihadapkan dengan keadaan atau situasi yang baru maka

secara otomatis oarganisme ini memberikan respon atau tindakan-tindakan yang

bersifat coba-coba atau bias juga berdasarkan naluri karena pada dasarnya disetiap

stimulus itu pasti ditemukakn respon. Apabila dalam tindakan-tindakan yang

dilakukan itu menelurkan perbuatan atau tindakan yang cocok atau memuaskan

maka tindakan ini akan disimpan dalam benak seseoarang atau organisme lainya

karena dirasa diantatara tindakan-tindakan yang paling cocok adalah itu, selama

yang telah dilalakukan dalam menanggapi stimulus dan situasi baru. Jadi dalam

teori ini pengulangan-pengulangan respon atau tindakan dalam menanggapi

stimulus atau situasi baru itu sangat penting sehingga seseorang mampu

menemukan tindakan yang tepat dan dilakukan secara terus menerus agar lebih

tajam dan tidak terjadi kemunduran dalam tindakan atau respon terhadap stimulus.

Menurut Thorndike dalam Hergenhanh (2010: 64-65) terdapat hukum-hukum

dalam belajar, yaitu:

1. Hukum kesiapan (Law of Readiness)
Dalam belajar seseorang harus dalam keadaan siap dalam artian seseorang
yang belajar harus dalam keadaan yang baik dan siap, jadi seseorang yang
hendak belajar agar dalam belajarnya menuai keberhasilan maka seseorang
dituntut untuk memiliki kesiapan, baik fisik dan psikis, siap fisik seperti
seseorang tidak dalam keadaan sakit, yang mana bisa mengganggu kualitas
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konsentrasi. Adapun contoh dari siap psikis adalah seperti seseorang yang
jiwanya tidak lagi terganggu, seperti sakit jiwa dan lain-lain.

Disamping sesorang harus siap fisik dan psikis seseorang juga harus siap
dalam kematangan dalam penguasaan pengetahuan serta kecakapan-
kecakapan yang mendasarinya.

2. Hukum Latihan (Law of Exercise)
Untuk menghasilkan tindakan yang cocok dan memuaskan untuk
merespon suatu stimulus maka seseorang harus mengadakan percobaan
dan latihan yang berulang- ulang, adapun latihan atau pengulangan prilaku
yang cocok yang telah ditemukan dalam belajar, maka ini merupakan
bentuk peningkatan eksistensi dari perilaku yang cocok tersebut agar
tindakan tersebut semakin kuat (Law of Use). Dalam suatu teknik agar
seseorang dapat mentrasfer pesan yang telah ia dapat dari ingatan jangka
pendek ke ingatan jangka panjang ini dibutuhkan pengulangan sebanyak-
banyaknya dengan harapan pesan yang telah di dapat tidak mudah hilang
dari benaknya.

3. Hukum Akibat (Law of Effect)
Setiap organisme memiliki respon sendiri-sendiri dalam menghadapi
stimulus dan situasi yang baru, apabila suatu organisme telah menetukan
respon atau tindakan yang melahirkan kepuasan dan kecocokan dengan
situasi maka hal ini pasti akan dipegang dan dilakukan sewaktu-waktu ia
di hadapakan dengan situasi yang sama. Sedangkan tingkah laku yang
tidak melahirkan kepuasaan dalam menghadapi situasi dan stimulus maka
respon yang seperti ini akan ditinggalkan selama- lamanya oleh pelaku.
Thorndike mengungkapkan bahwa organisme itu sebagai mekanisme yang
hanya bertindak jika ada perangsang dan situasi yang mempengaruhinya.
Dalam dunia pendidikan Law of Effect ini terjadi pada tindakan seseorang
dalam memberikan punishment atau reward . Akan tetapi dalam dunia
pendidikan menurut Thorndike yang lebih memegang peranan adalah
pemberian reward dan inilah yang lebih dianjurkan.

Teori Thorndike ini biasanya juga disebut teori koneksionisme karena dalam

hukum belajarnya ada “Law of Effect” yang mana disini terjadi hubungan antara

tingkah laku atau respon yang dipengaruhi oleh stimulus dan situasi dan tingkah

laku tersebut mendatangkan hasilnya (Effect).

2.1.3.3 Teori Belajar Konstruktivisme

Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompok dalam teori

pembelajaran konstruktivis (constructivist theories of learning). Berdasarkan
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fakta yang terjadi saat ini pergeseran paradigma dalam pembelajaran yang semula

bersitaf teacher center berubah menjadi student center. Perubahan ini mendorong

terjadinya aktivitas belajar yang lebih berfokus pada upaya siswa untuk aktif

membangun pengetahuannya sendiri.

Teori konstruktivistik ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai bagi

siswa, agar dapat memahami dan menerapkan pengetahuan. Siswa harus bekerja

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan

ide-ide terbaiknya yang berguna dalam proses pemecahan.

Teori konstruktivistik berlandaskan pada teori Piaget, Vygotsky, teori-teori

pemprosesan informasi dan teori psikologi kognitif yang lain seperti teori Bruner.

Merujuk pada teori Bruner bahwa pembelajaran secara konstruktivistik berlaku

pada saat siswa membina pengetahuan dengan menguji ide dengan pendekatan

berasaskan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Siswa kemudian

mengimplikasikannya pada satu situasi baru dan mengintegerasikan pengetahuan

baru yang diperoleh dari pembimbing atau guru. Selain itu menurut Piaget dalam

Greadler (2013: 24) fokus dari konstruktivistik adalah menemukan asal muasal

logika ilmiah dan transformasi anak dari satu bentuk penalaran ke penalaran lain.

Konstruktivistik merupakan pendekatan pembelajaran dengan cara penemuan.

Pendekatan teori konstruktivistik lebih menekankan siswa dari pada guru.

Penekanan tersebut berupa tindakan siswa yang lebih aktif dibandingkan guru,

dengan harapaan siswa akan mendapatkan materi dan pemahaman. Pada teori ini
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siswa dibina secara mandiri melalui tugas dengan konsep penyelesaian suatu

masalah (Greadler, 2013: 26).

Berdasarkan teori konstruktivistik dapat dinyatakan bahwa siswa harus

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan

itu tidak lagi sesuai. Tuntutan pada teori konstruktivistik lebih terletak pada

penyelesaian sebuah masalah dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru.

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menjadi pondasi utama dalam teori

konstruktivistik.

2.1.4 Media pembelajaran

2.1.4.1 Tinjauan Tentang Media Pembelajaran

Media merupakan salah satu bentuk alat bantu yang digunakan untuk

meningkatkan dan memudahkan kinerja. Menurut pendapat Aqib (2014: 50) yang

menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi penting sebagai sesuatu

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya

proses belajar pada siswa.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa media sangat berperan

penting dalam sebuah proses pembelajaran, sehingga penyaluran informasi atau

materi yang di sampaikan guru terhadap siswa dapat mudah diterima.

2.1.4.1.1 Definisi Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah,

perantara atau pengantar (Arsyad,2011: 3). Istilah media digunakan juga dalam
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bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikan

atau media pembelajaran (Sanjaya, 2006: 39).

Media pembelajaran menurut Ibrahim dan Syaodih (2003:112) diartikan sebagai

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran,

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat

mendorong proses belajar mengajar. Berdasarkan definisi di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa media pembelelajaran merupakan segala benda yang dapat

menyalurkan pesan atau isi pelajaran sehingga dapat merangsang siswa untuk

belajar.

2.1.4.1.2 Fungsi Media pembelajaran

Menurut Sadiman, dkk (2011: 46) Penggunaan media pembelajaran memiliki

beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi komunikatif.
Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara
penyampai pesan dan penerima pesan. Kadang-kadang penyampai pesan
mengalami kesulitan manakala harus menyampaikan pesan dengan hanya
mengandalkan bahasa verbal saja. Demikian juga penerima pesan sering
mengalami kesulitan dalam menangkap materi yang disampaikan.

2. Fungsi motivasi
Dapat kita bayangkan pembelajaran yang hanya mengandalkan suara
melalui ceramah tanpa melibatkan siswa secara optimal, bukan hanya
menimbulkan kebosanan pada diri siswa sebagai penerima pesan, akan
tetapi juga dapat menganggu suasana belajar. Dengan menggunakan media
pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam belajar.
Dengan demikian pengembangan media pembelajaran tidak hanya
mengandung unsure artistik saja akan tetapi juga memudahkan siswa
mempelajari materi pelajaran sehingga dapat lebih meningkatkan gairah
siswa untuk belajar.

3. Fungsi kebermaknaan
Melalui penggunaan media, pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni
pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan penambahan informasi
berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif tahap rendah,
akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan
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menciptakan sesebagai aspek kkognitif tahap tinggi. Bahkan lebih dari itu
dapat meningkatkan aspek sikap dan keterampilan.

4. Fungsi penyampai persepsi
Walaupun pembelajaran di setting secara klasikal, namun pada
kenyataannya proses belajar terjadi secara individual. Kalau kita memiliki
40 0rang siswa, mungkin ada 40 macam pemikiran atau persepsi yang
datang dari masing-masing pemikiran siswa , artinya bisa terjadi setiap
siswa akan menginterpretasikan materi pelajaran secara berbeda. Melalui
pemanfaatan media pembelajaran, diharapkan dapat menyamakan persepsi
setiap siswa, sehingga siswa memiliki pandangan yang sama terhadap
informasi yang disajikan.

5. Fungsi individualis.
Siswa datang dari latar belakang yang berbeda baik dilihat dari status
social ekonomi, maupun dari latar belakang pengalamannya, sehingga
memungkinkan gaya dan kemampuan belajarnya pun tidak sama.
Pemanfaatan media pembelajaran berfungsi untuk dapat melayani
kebutuhan setiap individu yangmemiliki minat dan gaya belajar yang
berbeda.

Berbagai manfaat penggunaan media pembelajaran menurut Sadiman, dkk (2011:

41) yaitu :

1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-
peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan foto,
film atau direkam melalui video atau audio, kemudian peristiwa itu dapat
disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan.

2. Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Melalui media
pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran  yang bersifat
abstrak menjadi kongkret sehingga mudah dipahami dan dapar
menghilangkan verbalisme. Misalnya untuk menyampaikan bahan
pelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia dapat disajikan
melalui film.

3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Penggunaan media dapat
menambah motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap
materi pembelajaran dapat lebih meningkat.

2.1.4.1.3 Klasifikasi Media Pembelajaran

Media pembelajaran dilihat dari sifatnya menurut Sadiman (2011: 48)

diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana

melihatnya, yaitu:
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1. Media auditif : media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang
hanya memiliki unsure suara saja seperti radio, tape recorder, rekaman suara
dan lain-lain.

2. Media visual : media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung
unsure suar. Beberapa hal yang termasuk kedalam media ini adalah film
slide, foto, lukisan, gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti
media grafis dan sebagainya

3. Media audio visual : jenis media yang selain mengandung unsur suara juga
mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, slide
suara dan lain sebagainya.

2.1.4.1.4 Manfaat media pembelajaran

Arsyad (2011: 21) mengemukakan ada beberapa dampak positif dari penggunaan

media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama

pembelajaran langsung yaitu sebagai berikut:

a. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku.
b. Pembelajaran bisa lebih menarik.
c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif.
d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat.
e. Kualitas hasil belajar dapat di tingkatkan.
f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dimana diinginkan atau diperlukan.
g. Sikap positif siswa terhadap apa yang dipelajari.
h. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa media sangat berperan

penting dalam sebuah proses pembelajaran, sehingga penyaluran informasi atau

materi yang di sampaikan guru terhadap siswa dapat mudah diterima. Penggunaan

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan keinginan

dan minat baru, membangkitkan motivasi siswa sehingga dapat memberikan

rangsangan-rangsangan dalam kegiatan pembelajaran dan pada akhirnya

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa.
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2.1.4.2. Pengembangan Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi

keberhasilan proses pembelajaran. Sesuai dengan tuntutan terhadap kemajuan

teknologi mengharuskan adanya pengembangan dalam media pembelajaran.

Berdasarkan pendapat Borg dan Gall (2013:569) yang menyatakan bahwa

pengembangan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan sebuah produk

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dapat berupa sebuah media,

sistem, pola, model, kurikulum, buku ajar, model alat evaluasi maupun perangkat-

perangkat pembelajaran lainnya. Inovasi terhadap suatu media pembelajaran

selalu dilakukan guna mendapatkan kualitas pengetahuan yang lebih baik.

Beberapa prinsip umum dalam mengembangkan media pembelajaran menurut

Sanjaya (2012: 41-44) adalah :

1. Motivasi, siswa akan belajar manakala mereka memiliki motivasi yang
kuat untuk belajar. Penggunaan media yang kita kembangkan harus
sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa sendiri. Media yang menarik
akan mendorong siswa untuk mempelajarinya dengan baik.

2. Perbedaan individu, cara belajar setiap siswa akan dipengaruhi berbagai
faktor misalnya faktor kemampuan, intelektual (intelectualaility), tingkat
pendidikan (educational level), kepribadian ( personality). Semua itu
dapat mempengaruhi terhadap kesiapan seseotang untuk belajar.

3. Tujuan belajar, tujuan belajar yang jelas dan terukur merupakan aspek
penting untuk menentukan keberhasilan siswa melakukan proses
pembelajaran.

4. Organisasi materi pelajaran, pelajaran akan mudah dilakukan manakala
isi pelajaran diorganisasikan dengan jelas apakah siswa akan belajar
tentang data dan fakta, belajar konsep, atau  belajar prosedur atau
mungkin belajar keterampilan tertentu.

5. Persiapan awal pembelajaran, siswa akan mudah mempelajari bahan
pelajaran, manakala dalam dirinya terdapat sejumlah kemampuan awal,
oleh sebab itu perlu dirumuskan terlebih dahulu hal-hal apa yang
sebaiknya dimiliki oleh siswa sebagai kemampuan prasyarat sebelum
siswa belajar.

6. Faktor emosi, pengembang media perlu memperhatikan berbagai faktor
yang dapat mempengaruhi emosi seseorang yang dapat menggangu



28

terhadap proses pembelajaran, misalnya rasa cemas, kebingungan dan
lain sebagainya.

7. Partisipasi, belajar itu tidak cukup hanya dengan mendengar atau melihat
saja. Pembelajaran akan bermaksa manakala siswa berpartisipasi aktif
melakukan atau berbuat sesuatu. Oleh sebab itu salam mengembangkan
media pembelajaran perlu menetapkan siswa sebagai bagian penting
dalam proses pembelajaran. Artinya media pembelajaran harus dapat
merangsang siswa baik secara mental maupun fisik untuk berpartisipasi
secara aktif.

8. Umpan Balik, belajar dikatakan berhasil manakala setiap individu telah
dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui apakah setiap
individu telah dapat mencapai tujuan atau belum, perlu adanya umpan
balik.

9. Penguatan, ketika siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran, perlu
diberikan penguatan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam
mempelajari bahan pelajaran selanjutnya. Penguatan sebaiknya dilakukan
segera setelah siswa merespon setiap stimulus yang diberikan.

10. Latihan dan pengulangan, perilaku akan terbentuk manakala terus
menerus dilatih. Jangan harapkan siswa akan mahir dan menguasai
sesuatu tampa latihan dan pengulangan.

11. Penerapan, hasil belajar akan bermakna manakala siswa dapat
menstransfer pemahaman materi pelajaran pada kemampuan lain yang
bermakna, misalnya pada kemampuan berfikir untuk memecahkan
masalah. Dengan demikian siswa bukan hanya sekedar menghafal tetapi
dapat mengimplementasikan dalam situasi tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka diharapkan sebuah produk hasil penelitian

pengembangan khususnya media yang dihasilkan harus memiliki inovasi dan

keterbaruan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan

pendidikannya. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan

temuan-temuan uji lapangan, karena pada hakikatnya pengembangan adalah

upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara

sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka

memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing siswa agar dapat menambah

pengetahuan, memiliki keterampilan serta kemampuan-kemampuan lain.

Adapun pengembangan media yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Teks, adalah rangkaian tulisan yang tersusun sehingga memiliki makna

sebagai informasi yang hendak disampaikan. Beberapa keuntungan

penggunaan teks adalah :

a. Teks digunakan untuk menyampaikan materi yang kompleks dan bersifat

abstrak.

b. Teks dapat digunakan untuk membantu menjelaskan suatu proses yang

panjan dan rumit.

c. Teks merupakan media yang lebih mudah untuk menyampaikan gagasan

dan ide yang hendak disampaikan.

d. Membuat teks lebih mudah dibandingkan dengan program yang lainnya

seperti animasi dan video.

2. Audio (suara)

Suara merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam

pengembangan media pembelajaran. Ada dua fungsi pengembangan suara

yaitu fungsi penjelasan (eksplanation) dan fungsi efek suara (sound efek).

Fungsi penjelasan adalah fungsi suara sebagai media untuk menjelaskan

materi atau bahan ajar yang hendak disampaikan melalui media

pembelajaran. Sedangkan fungsi efek suara adalah sebagai bahan untuk

mempercantik penampilan media pembelajaran itu sendiri.

Prinsip yang harus dipertimbangkan agar unsur audio dapat mendukung

keberhasilan media pembelajaran  adalah :

a. Prinsip kejelasan (clarifity) artinya suara perlu diperhatikan kejelasannya
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b. Prinsip kesesuaian (relevance) artinya, setiap suara yang muncul harus

relevan dengan unsur-unsur lainnya.baik teks, gambar, animasi dan

lainnya.

c. Prinsip Komunikasi (communication) artinya bahasa yang digunakan

dalam audio adalah bahasa komunikasi baik penyapaan maupun

penjelasan materi

d. Prinsip kesatuan (unity) artinya audio dalam media pembelajaran tidak

berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan unsur lain.

3. Audio Visual

Audio visual menurut adalah media instruksional modern yang sesuai dengan

perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi), meliputi

media yang dapat dilihat dan didengar.

4. Animasi

Animasi artinya menghidupkan gambar yang mati, menggerakkan gambar

yang diam dengan cara membuat metamorfosa dari bentuk semula ke bentuk

selanjutnya dalam durasi tertentu. Menggunakan bantuan komputer animasi

menjadi sangat mudah dan cepat. Oleh karena itu dengan alasan tertentu

banyak ditemui pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan

komputer, menggunakan animasi. Terdapat beberapa keuntungan penggunaan

animasi dalam program media pembelajaran adalah

a. Menggunakan animasi yang sesuai dan digarap dengan apik, maka media

pembelajaran akan lebih menarik dan tidak membosankan sehingga dapat

menambah motivasi belajar siswa.
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b. Animasi dapat dikemas untuk menyampaikan berbagai jenis materi

pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik kognitif, afektif,

maupun psykomotorik.

c. Animasi dalam media pembelajaran dapat menekan biaya produksi

dibandingkan dengan menggunakan pemeran yang sesungguhnya.

(Karisma, 2013: 34).

2.1.5 Flash

2.1.5.1 Pengertian program Flash

Adobe flash CS6 merupakan versi terbaru dari versi sebelumnya Adobe flash CS5.

Program ini memiliki banyak fungsi, seperti membuat animasi objek, membuat

presentasi, animasi iklan, game, pendukung animasi halaman web, hingga dapat

untuk membuat film animasi. Program flash menurut Wibowo (2015: 2) adalah

merupakan program animasi yang dapat membantu membuat proyek yang

menarik, misalnya untuk keperluan presentasi, CD tutorial interaktif, bahkan

website. Sedangkan menurut Yudhiantoro (2006: 1), flash merupakan program

animasi yang berbasis vektor yang bisa menghasilkan file kecil (ringan). Flash

menghasilkan file dengan ekstensi “FLA” . sesuai dengan pendapat Ahmadi

(2014: 38) bahwa flash tidak hanya digunakan dalam pembuatan animasi, tetapi

pada zaman sekarang ini flash juga banyak digunakan untuk keperluan lainnya

seperti dalam pembuatan game, presentasi, membangun web, animasi

pembelajaran, bahkan juga dalam pembuatan film. Animasi yang dihasilkan flash

adalah animasi berupa file movie. Movie yang dihasilkan dapat berupa grafik atau

teks. Grafik yang dimaksud disini adalah grafik yang berbasis vektor, sehingga

saat diakses melalui internet, animasi akan ditampilkan lebih cepat dan terlihat
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halus. Selain itu flash juga memiliki kemampuan untuk mengimpor file suara,

video maupun file gambar dari aplikasi lain.

Flash pertama kali diproduksi pada tahun 1996, awalnya merupakan salah satu

produk andalan macromedia yang cukup banyak digunakan. Banyak sekali situs

yang menggunakan Flash sebagai software pendukung, atau bahkan juga sebagai

software utama dalam pembuatan web, selain sebagai software pembuat animasi.

Kemampuan Flash cukup popular di kalangan para pembuat animasi dan aplikasi

web yang menarik. Saat ini macromedia flash dikenal dengan adobe flash, hal ini

terjadi karena adanya penyatuan perusahaan macromedia dan adobe. Sejak

diakuisisi perusahaan raksasa Adobe, maka software multimedia macromedia

flash berubah nama menjasi Adobe flash. Akuisisi ini pun bisa jadi merupakan

pertanda bahwa prospek pembuatan animasi menggunakan flash semakin

berkembang.

2.1.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Flash

Flash memiliki kelebihan-kelebihan sehingga banyak dipilih sebagai software

membuat aplikasi yang sarat dengan animasi, termasuk membuat media

pembelajaran. Adapun kelebihannya menurut Hidayatullah (2011: 18) adalah:

1. Teknologi animasi web yang paling popular saat ini sehingga banyak di
dukung oleh berbagai pihak.

2. Ukuran file yangkecil dengan kualitas yang baik.
3. Kebutuhan hardware yang tidak tinggi.
4. Dapat membuat webside, CD interaktif, animasi web, animasi kartu, kartu

elektronik, iklan tv, banner di web, presentasi cantik, membuat permainan
game, aplikasi web dan hand phone.

5. Banyak ditampilkan dibanyak media seperti web, CD-ROM, VCD, DVD,
Televisi, handphone dan PDA
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Selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki, menurut Mulia (2015: 46) ternyata

flash juga memiliki kelemahan yaitu:

1. Membuat flash tidak mudah terutama bagi pemula
2. Komputer yang ingin memainkan flash harus memiliki flash player,

sehingga harus di install terlebih dahulu
3. Program flash bukan freeware.

Dalam pengembangan media pembelajaran ini akan digunakan adobe flash CS6.

Adobe flash CS6 merupakan generasi terbaru dari flash yang merupakan

penyempurnaan dari versi-versi flash sebelumnya.

2.1.5.3 Gambaran Umum Adobe Flash CS6

Adobe Flash CS6 merupakan sebuah software yang didesain khusus oleh Adobe

dan program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan untuk

membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan

situs web yang interaktif dan dinamis (Ahmadi, 2014: 40). Adobe Flash CS6

menyediakan berbagai macam fitur yang akan sangat membantu para animator

untuk membuat animasi menjadi semakin mudah dan menarik. Adobe Flash CS6

telah mampu membuat dan mengolah teks maupun objek dengan efek tiga

dimensi, sehingga hasilnya tampak lebih menarik. Flash didesain dengan

kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi atau 3 dimensi yang handal dan

ringan sehingga Flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan

efek animasi pada website, Media pembelajaran, CD Interaktif dan yang lainnya.
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2.1.5.4 Dasar-dasar Penggunaan Adobe Flash  CS6

Dalam menggunakan Adobe Flash CS6 ada beberapa dasar-dasar yang penting

untuk diketahui  yaitu :

1. Halaman awal, adalah tampilan pertama kali yang tampil ketika

mengakses program Adobe Flash Professional CS6. Cara mengakses Adobe

Flash Professional CS6 pertama kali adalah double klik pada icon Adobe

Flash CS6 yang ada di desktop atau lihat dari daftar program yang ada di

Start Menu.

2. Jendela Utama, merupakan awal  dari  pembuatan program, pembuatannya

dilakukan dalam kotak movie dan stage yang didukung oleh tools yang ada.

Jendela kerja flash terdiri dari panggung (stage) dan panel-panel . Panggung

merupakan tempat dimana objek diletakkan, tempat menggambar dan

tempat menganimasikan gambar. Sedangkan panel disediakan sebagai

tempat untuk membuat gambar, mengedit, dan menganimasikan gambar

juga.

2.1.5.5 Fitur terbaru pada Adobe flash CS6

Fitur yang disediakan dalam Adobe flash CS6 adalah:

a. Memberikan dukungan untuk HTML 5.

b. Ekspor symbol dan urutan animasi yang cepat menghasilkan sprite sheet

untuk meningkatkan kinerja.

c. Memberikan dukungan untuk android dan IOS dengan Adobe flash

Player terbaru.
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d. Performanya memberikan pemuatan foto berukuran besar menjadi lebih

cepat. Hal ini terwujud dengan adanya Adobe Mercury Graphic Engine

yang mampu meminimalisir waktu render.

2.1.5.6 Mengenal Tampilan Program Adobe flash CS6

Meski berbeda versi tetapi dari segi tampilan program, Adobe flash CS6 masih

memiliki tampilan yang sama dengan versi sebelumnya. Panel-panel yang tampak

pada program dapat diatur ulang posisinya dan dapat membuat workspace baru

dari tampilan tersebut.

Fungsi masing-masing bagian pada program:

a. Menu Bar : merupakan bagian pengaturan utama pada program tampilan

terdiri dari sub-sub menu.

b. Timeline : Digunakan untukmengatur susunan layer, mengatur durasi dan

animasi.

c. Color Panel : digunakan untuk memberi warna pada objek dan mengatur

komposisi warna pada objek yang dibuat.

d. Property Inspector : berguna untuk mengatur setting stage, atribut objek,

penggunaan filter, hingga mempublikasikan movie flash. Selain itu

properties panel juga menampilkan informasi ukuran dan posisi objek

yang sedang dipilih.

e. Toolbox : merupakan tempat tool-tool yang digunakan untuk membuat dan

mengolah objek.

f. Stage : merupakan area kerja yang digunakan sebagai pembuatan project.
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g. Control Panel : adalah panel-panel yang digunakan untuk mengolah dan

mengatur objek.

2.1.6 Bagan Alir program/Program Flowchard

Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-

langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dengan menggunakan

simbol-simbol sebagai berikut:

Tabel 4. Simbol program Flowchart

Nama Simbol Bentuk symbol Fungsi

Input /Output Digunakan untuk mewakili data input/output.

Proses Di gunakan untuk mewakili suatu proses.

Garis alir Digunakan untu menunjukan arus dari proses.

Penghubung Digunakan untuk  menunjukkan sambungan dari
bagan alir yang masih terputus.

Keputusan Digunakan untuk suatu penyelesaian kondisi
didalam program.

Proses
terdefinisi

Digunakan untuk menunjukkan suatu operasi
yang rinciannya ditunjukan ditempat lain.

Persiapan Digunakan untuk memberikan nilai awal suatu
besaran.

Display Menunjukkan output yang ditampilkan dimonitor.

Titik terminal Digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir
dari suatu proses

(Jogiyanto,1999: 129)

2.1.7 Minat belajar

2.1.7.1 Pengertian Minat Belajar

Winkel (1996: 105) memberikan suatu rumusan bahwa minat merupakan

kecenderungan subjek yang mantap untuk merasa tertarik pada bidang studi atau
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pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi tersebut. Hal ini

diperkuat juga oleh Slameto (2010: 57) bahwa:

Pada dasarnya minat merupakan suatu kecenderungan yang tetap pada
seseorang untuk dapat memperhatikan serta mengenang dari beberapa
kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus menerus yang
disertai dengan rasa senang. Jika ada siswa yang kurang berminat terhadap
belajar, maka diusahakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan
cara menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya
dengan bahan pelajaran yang dipelajari.

Minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia

mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, maka dia

cenderung akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada objek tersebut.

Adanya minat dapat memberikan dampak besar dan keinginan yang besar

terhadap hasil yang yang diinginkan. Semakin besar minat seseorang terhadap

sebuah objek maka akan semakin besar perhatian yang diberikan terhadap objek

tersebut. Minat memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, karena

bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak

akan belajar dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan pendapat Djamarah (2008: 133) bahwa anak didik yang berminat

terhadap suatu pelajaran akan mempelajari dengan sungguh-sungguh, karena ada

daya tarik baginya. Anak didik mudah menghapal yang menarik minatnya, proses

belajar akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat karena minat

merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan

belajar anak didik dalam rentangan waktu tertentu. Hal ini diperkuat juga oleh

Tafsir (1992: 24) menyatakan bahwa minat adalah kunci dalam pengajaran. Bila

murid telah berminat terhadap kegiatan belajar mengajar, maka hampir dapat
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dipastikan proses belajar mengajar akan belajar dengan baik. Dengan demikian,

maka tahap-tahap awal suatu proses belajar mengajar hendaknya dimulai dengan

usaha membangkitkan minat.

Penjabaran pendapat ahli ini dapat dikatakan bahwa minat adalah kecenderungan

siswa untuk memusatkan perhatian rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap

suatu objek atau situasi tertentu dalam hal ini adalah belajar. Suatu minat dapat

diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih

menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui

partisipasi dalam suatu aktivitas siswa yang memiliki minat terhadap subjek

tersebut.

2.1.7.2. Fungsi Minat Belajar

Dalam hal fungsi minat dalam belajar Gie (1998: 28) mengemukakan bahwa

minat merupakan salah satu faktor untuk meraih sukses dalam belajar. Secara

lebih terinci arti dan peranan penting minat dalam kaitannya dengan pelaksanaan

belajar atau studi ialah.

1. Minat melahirkan perhatian yang serta merta.

Perhatian seseorang terhadap sesuatu hal dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu perhatian yang serta merta, dan perhatian yang dipaksakan, perhatian

yang serta merta secara spontan, bersifat wajar, mudah bertahan, yang tumbuh

tanpa pemaksaan dan kemauan dalam diri seseorang, sedang perhatian yang

dipaksakan harus menggunakan daya untuk berkembang dan kelangsungannya.

Menurut Adams yang dikutip oleh Gie (1998: 29) mengatakan bahwa jika

seseorang telah memiliki minat studi, maka saat itulah perhatiannya tidak lagi
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dipaksakan dan beralih menjadi spontan. Semakin besar minat seseorang, maka

akan semakin besar derajat spontanitas perhatiannya. Pendapat senada juga

dikemukakan Tafsir (1992: 24) bahwa minat telah muncul maka perhatian akan

mengikutinya. Tetapi sama dengan minat perhatian mudah sekali hilang.

Pendapat tersebut, memberikan gambaran tentang eratnya kaitan antara minat

dan perhatian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk

meningkatkan perhatian seseorang dalam hal ini siswa terhadap sesuatu, maka

terlebih dahulu harus ditingkatkan minatnya.

2. Minat memudahkan terciptanya konsentrasi.

Gie (1998: 29) Menyatakan bahwa minat memudahkan terciptanya konsentrasi

dalam pikiran seseorang. Perhatian serta merta yang diperoleh secara wajar dan

tanpa pemaksaan tenaga kemampuan seseorang memudahkan berkembangnya

konsentrasi, yaitu memusatkan pemikiran terhadap sesuatu pelajaran. Jadi,

tanpa minat konsentrasi terhadap pelajaran sulit untuk diperhatikan. Pendapat

senada dikemukakan oleh Winkel (1996: 183) bahwa konsentrasi merupakan

pemusatan tenaga dan energi psikis dalam menghadapi suatu objek, dalam hal

ini peristiwa pembelajaran.

Pendapat-pendapat di atas, memberi gambaran bahwa tanpa minat konsentrasi

terhadap pelajaran sulit dipertahankan, konsentrasi dalam belajar berkaitan

dengan kamauan dan hasrat untuk belajar, namun konsentrasi dalam belajar

dipengaruhi oleh perasaan siswa dan minat dalam belajar.

3. Minat mencegah gangguan perhatian di luar.

Minat belajar mencegah terjadinya gangguan perhatian dari sumber luar

misalnya, orang berbicara. Seseorang mudah terganggu perhatiannya atau
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sering mengalami pengalihan perhatian dari pelajaran kepada suatu hal yang

lain, apabila minat belajarnya rendah. Dalam hubungan ini  Leired dalam

(Gie,1998: 30) menjelaskan bahwa gangguan-gangguan perhatian seringkali

disebabkan oleh sikap batin karena sumber-sumber gangguan itu sendiri.

Apabila seseorang kurang berminat terhadap pelajaran maka akan banyak hal

yang dapat menggangu perhatiannya.

4. Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan.

Menurut Gie (1998: 30), anak yang mempunyai minat dapat menyebut bunyi

huruf, dapat mengingat kata-kata, memiliki kemampuan membedakan dan

memiliki perkembangan bahasa lisan dan kosa kata yang memadai.

Pendapat di atas, menunjukkan minat belajar memiliki peranan memudahkan

dan menguatkan melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. Hal ini berkaitan

erat dengan konsentrasi yang dapat membuat siswa mengingat materi yang

telah diberikan. Pengingatan itu hanya mungkin terlaksana kalau seseorang

berminat terhadap pelajarannya. Seseorang kiranya pernah mengalami bahwa

bacaan atau isi ceramah yang menarik perhatiannya atau senantiasa teringat

walaupun hanya dibaca atau disimak sekali. Sebaliknya, sesuatu bahan

pelajaran yang berulang-ulang dihafal mudah terlupakan, apabila tanpa minat.

5. Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri.

Segala sesuatu yang menjemukan, membosankan, sepele dan terus menerus

berlangsung secara otomatis tidak akan bisa untuk memikat perhatian

(Kartono,1996: 31). Pendapat senada dikemukakan oleh Gie (1998: 31) bahwa

kejemuan melakukan sesuatu atau terhadap sesuatu hal juga lebih banyak

berasal dari dalam diri seseorang daripada bersumber pada hal-hal di luar
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dirinya. Oleh karena itu, penghapusan kebosanan dalam belajar dari seseorang

juga hanya bisa terlaksana dengan jalan pertama-tama menumbuhkan minat

belajar dan kemudian meningkatkan minat itu sebesar-besarnya.

2.1.7.3 Indikator Yang Dapat Mempengaruhi Minat dalam Belajar

Minat merupakan kecenderungan seseorang yang berasal dari luar maupun dalam

sanubari yang mendorongnya untuk merasa tertarik terhadap suatu hal

sehingga mengarahkan perbuatannya kepada suatu hal tersebut dan menimbulkan

perasaan senang. Berdasarkan pendapat Safari (2003: 15) Faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi adalah.

a. Perasaan senang.

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu mata

pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang

disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk mempelajari

bidang tersebut.

b. Ketertarikan siswa.

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa

tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa pengalaman afektif yang

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

c. Perhatian siswa.

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan

pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari  pada  itu. Siswa

yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan

memperhatikan objek tersebut.
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d. Keterlibatan Siswa

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut

senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek

tersebut.

Safari dalam Herlina (2010: 20) menyatakan untuk mengetahui berapa besar

minat belajar siswa dapat diukur melalui:

1. Kesukaan, pada umumnya individu yang suka pada sesuatu disebabkan
karena adanya minat.

2. Ketertarikan, siswa yang merespon pada saat proses belajar akan
memberikan tanggapan bahwa yang disampaikan guru menarik perhatian
sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu yang besar.

3. Perhatian, siswa yang mempunyai minat terhadap pelajaran tertentu akan
cederung memberikan perhatian yang besar terhadap pelajaran itu.

4. Keterlibatan, yakni keuletan dan kerja keras yang tampak melalui diri
siswa menunjukkan bahwa siswa tersebut ada keterlibatannya dalam
belajar dimana siswa selalu belajar lebih giat, berusaha menemukan hal-
hal baru yang berkaitan dengan pelajaran.

Selain itu untuk dapat mengetahui siswa berminat atau tidak terhadap pelajaran,

dapat dilihat dari beberapa indikator mengenai minat belajar. Indikator ini disusun

berdasarkan aspek minat belajar siswa, menurut Rasyid (2010: 31) yaitu: 1)

bergairah untuk belajar, 2) tertarik pada pelajaran 3) tertarik pada guru, 4)

mempunyai inisiatif untuk belajar, 5) kesegaran dalam belajar, 6) konsentrasi

dalam belajar, 7) teliti dalam belajar, 8) punya kemauan dalam belajar dan 9) ulet

dalam belajar.

Beberapa cara menimbulkan minat menurut Effendi dan Praja (1989: 72) adalah:

1. Membangkitkan suatu kebutuhan misalnya, kebutuhan untuk menghargai
keindahan, untuk mendapatkan penghargaan dan sebagainya.

2. Menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau
3. Memberikan kesempatan mendapat hasil yang baik “Nothing succes like

success” atau mengetahui sukses yang diperoleh individu itu sebab sukses
akan memberikan rasa puas.
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Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Siswa yang berminat terhadap

pelajaran Sosiologi maka akan mempelajari Sosiologi dengan sungguh-sungguh.

Seperti rajin belajar, merasa senang mengikuti penyajian pelajaran sosiologi dan

dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar menyelesaikan soal-soal

latihan. Adanya daya tarik yang diperoleh dengan mempelajari Sosiologi,

membuat siswa mudah memahami pelajaran dan pada akhirnya diharapkan

dengan adanya  minat akan dapat meningkatkan hasil belajar Sosiologi siswa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut Surya (2004: 28) adalah sebagai

berikut.

1. Faktor-faktor yang bersumber pada siswa itu sendiri:

a. Mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Jika tujuan belajar sudah jelas,

maka siswa cenderung menaruh minat terhadap belajar sebab belajar akan

merupakan suatu kebutuhan dan cenderung menaruh minat terhadap belajar.

Dengan demikian besar kecilnya minat siswa dalam belajar tergantung pada

tujuan belajar yang jelas dari siswa.

b. Bermanfaat atau tidaknya sesuatu yang dipelajari bagi individu siswa.

Apabila pelajaran kurang dirasakan bermanfaat bagi perkembangan dirinya,

siswa cenderung untuk menghindar.

c. Kesehatan yang sering mengganggu. Kesehatan ini sangat berpengaruh

dalam belajar, seperti sering sakit, kurang vitamin atau kelainan jasmani

misalnya pada mata, kelenjar-kelenjar. Hal ini akan mempengaruhi atau

mempersulit siswa belajar atau menjalankan tugas-tugasnya dikelas.

d. Adanya masalah atau kesukaran kejiwaan. Masalah atau kesukaran

kejiwaaan ini misalnya adanya gangguan emosional, rasa tidak senang,
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gangguan-gangguan dalam proses berfikir semuanya akan mempengaruhi

minat belajar siswa.

2. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah

a. Cara menyampaikan pelajaran. Dalam proses belajar mengajar,

penyampaian pelajaran oleh guru sangat menentukan minat belajar siswa.

Apabila guru menguasai materi tetapi ia kurang pandai dalam menerapkan

berbagai metode belajar yang kurang tepat hal ini akan mengurangi minat

belajar siswa.

b. Adanya konflik pribadi antara guru dengan siswa. Adanya konflik pribadi

antara guru dengan siswa ini akan mengurangi minat pada mata pelajaran,

tetapi dengan adanya konflik tersebut menyebabkan minat siswa berkurang

lebih jauh lagi kemungkinan bisa hilang.

c. Suasana lingkungan sekolah. Suasana lingkungan sekolah sangat

berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Suasana lingkungan disini

termasuk iklim di sekolah, iklim belajar, suasana, tempat dan fasilitas yang

semuanya menimbulkan seseorang betah dan tertuju perhatiannya kepada

kegiatan belajar mengajar.

3. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

a. Masalah Broken Home. Masalah-masalah yang terjadi dari pihak orang dan

keluarga akan mempengaruhi minat belajar siswa.

b. Perhatian utama siswa dicurahkan kepada kegiatan-kegiatan diluar sekolah.

Pada saat ini di luar sekolah banyak hal-hal yang dapat menarik minat siswa

yang dapat mengurang minat siswa terhadap belajar seperti kegiatan olah

raga atau bekerja.
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Slameto (2010: 54) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

minat belajar siswa yaitu:

1. Faktor Intern
a. Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh
b. Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan dan

kesiapan.
2. Faktor Ekstern

a. Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antaranggota
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang
tua dan latar belakang kebudayaan.

b. Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu
sekolah, standar penilaian diatas ukuran, keadaan gedung, metode
mengajar dan tugas rumah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa minat yang ada pada diri

siswa dapat terbentuk dari diri siswa itu sendiri juga faktor dari luar yang

menunjang proses pembelajaran siswa untuk dapat membuat siswa berminat pada

suatu pelajaran baik dari guru, lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat

sekitar.

Penjabaran beberapa teori tentang pentingnya minat dalam belajar, pada penelitian

Siskawati (2016: 156) tentang pengembangan media monopoli untuk dapat

meningkatkan minat belajar Geografi. Pada penelitiannya Siskawati membuat

rubrik minat dengan beberapa indikator berdasarkan beberapa teori tentang minat,

10 indikator minat tersebut yaitu:

1. Perasaan senang belajar (berdasarkan teori Winkel, 1996: 105) dan
berdasarkan teori Slameto, 2010: 57).

2. Tertarik belajar (berdasarkan teori Safari, 2003: 15).
3. Konsentrasi belajar (berdasarkan teori Gie, 1998: 29).
4. Ketekenunan belajar (berdasarkan teori Rasyid, 2010: 31).
5. Kegairahan berlajar (berdasarkan teori Djamarah, 2008: 133).
6. Keaktifan belajar (berdasarkan teori Sukardi, 2003: 35).
7. Ingin tahu materi pelajaran (berdasarkan teori Safari, 2003: 15).
8. Keterlibatan siswa saat pelajaran (berdasarkan teori Safari, 2003: 15).
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9. Melekatnya pengetahuan siswa terhadap pelajaran ( berdaarkan teori Gie,
1998: 30).

10. Perhatian saat belajar (berdasarkan teori Gie, 1998: 28).

Indikator minat ini yang menjadi acuan penulis dalam penelitian tentang

mengembangkan media Flash untuk meningkatkan minat belajar Sosiologi siswa.

2.1.7.4 Jenis-jenis Minat

Banyak ahli yang mengemukakan mengenai jeni-jenis minat. Diantaranya Safran

dalam (Sukardi, 2003: 35) mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis:

1. Expressed interest, minat yang diekspresikan melalui verbal yang
menunjukkan apakah seseorang itu menyukai dan tidak menyukai suatu
objek atau aktivitas

2. Manifest interest, minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada
suatu kegiatan tertentu

3. Tested interest, minat yang disimpulkan dari tes pengetahuan atau
keterampilan dalam suatu kegiatan

4. Inventoried interest, minat yang diungkapkan melalui inventori minat atau
daftar aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan.

Sedangkan menurut Surya (2004: 23) mengenai jenis minat, menurutnya minat

dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Minat volunter adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa tanpa ada
pengaruh luar.

2. Minat involunter adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa dengan
pengaruh situasi yang diciptakan oleh guru

3. Minat nonvolunter adalah minat yang ditimbulkan dari dalam diri siswa
secara dipaksa atau dihapuskan.

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa minat dapat ditimbulkan dalam

diri siswa itu sendiri atau stimulus dari guru. Guru dapat menyajikan

pembelajaran yang menarik dan diharapkan akan dapat meningkatkan minat

belajar siswa. menciptakan pembelajaran yang menarik dapat dilakukan dengan

berbagai cara salah satunya dengan penggunaan media pembelajaran, untuk dapat
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membangkitkan keaktifan siswa di kelas dapat dipergunakan media pembelajaran

dengan sistem permainan.

2.1.7.5 Kriteria Penggolongan Minat

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan keterikatan pada suatu hal atau aktivitas

tanpa ada yang menyuruh (Slameto,2010: 5). Berdasarkan pendapat diatas dapat

dikatakan apabila siswa telah menaruh minat pada suatu pelajaran tertentu,

diharapkan siswa dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Siswa dapat dikatakan

memiliki minat belajar yang tinggi ataupun sebaliknya rendah dapat dilihat dari

beberapa kriteria.

Tiga kriteria minat menurut Dalyono (2009: 24) yaitu:

1. Rendah, jika seseorang tidak menginginkan objek tertentu.

2. Sedang, jika seseorang menginginkan objek minat akan tetapi tidak dalam

waktu segera.

3. Tinggi, jika seseorang menginginkan objek minat dalam waktu segera.

Selain itu penggolongan kriteria minat belajar lainnya dikemukakan oleh

Sadirman (2004: 83):

1. Tinggi apabila siswa:
a. Tekun dan konsentrasi tinggi saat belajar (dapat bekerja terus menerus

dalam waktu yang lama dan tidak berhenti sebelum selesai).
b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa).
c. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.

2. Sedang apabila siswa:
a. Saat belajar konsentrasi belajar masih bisa terpecah dari faktor-faktor

lain.
b. Mengerjakan tugas akan dilakukan dengan baik ketika menemukan tim

kerja yang sesuai keinginan.
c. Kurang dapat mandiri menyelesaikan tugas.

3. Rendah apabila siswa:
a. Tidak memiliki konsentrasi pada saat proses pembelajaran.
b. Tidak memiliki gairah belajar.
c. Tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan.
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Berdasarkan kriteria penggolongan minat dari beberapa tokoh diatas dapat

diketahui bahwa minat pada diri seseorang dapat terlihat dan diukur menggunakan

kriteria-kriteria yang menjadi indikator penggolongan minat baik kategori minat

belajar tinggi, sedang atau rendah. Karena minat merupakan salah satu faktor

penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, diharapkan peningkatan minat

belajar dapat dilakukan terutama dalam diri siswa.

2.1.8 Sosiologi

Secara umum, Pengertian Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari jaringan

hubungan antara manusia dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang

membicarakan apa yag terjadi saat ini, khususnya pola hubungan dalam

masyarakat, serta berusaha mencari pengertin umum, rasional, empiris, dan

bersifat umum (Muin, Idianto. 2013: 10). Menurut Aguste Comte dalam

(Soekanto,2007: 4) Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan

dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara, jadi sosiologi adalah

berbicara mengenai masyarakat.

Sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat.

bagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki ciri-ciri utama yaitu empiris, teoretis,

kumulatif, nonetis. Empiris, artinya ilmu pengetahuan yang didasari pada

observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat

spekulatif atau menduga-duga. Teoritis, artinya suatu ilmu pengetahuan yang

selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi

merupakan kesimpulan logis yang bertujuan menjelaskan mengenai hubungan

dari sebab akibat sehingga menjadi teori. Kumulatif, artinya disusun atas dasar
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teori-teori yang telah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-

teori yang lama. Nonetis, artinya pembahasan suatu masalah yang tidak

mempersoalkan baik atau buruknya masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk

memperjelas masalah tersebut secara mendalam (Muin, Idianto. 2013: 11).

Sedangkan menurut Alex Inkeles perhatian utama sosiologi adalah hubungan

sosial, lembaga dan masyarakat yang menjadi unit analisis sendiri dalam ilmu

Sosiologi (Qomariyah, Puji. 2008: 9)

Kajian sosiologi selalu berkaitan dengan masyarakat, termasuk didalamnya

hubungan sosial masyarakat, proses sosial, struktur sosial, lembaga sosial,

perubahan sosial dan konflik sosial yang ada dalam masyarakat.

2.1.8.1 Tujuan mata pelajaran  sosiologi

Tujuan mata pelajaran sosiologi berdasarkan Permendiknas no. 22 Tahun 2006

adalah:

1. Memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial,
struktur sosial, lembaga sosial, peruabahan sosial, dan konflik sampai
dengan terciptanya integrasi sosial.

2. Memahami berbagai peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian sosial dalam

kehidupan bermasyarakat

2.1.9 Model Pembelajaran

Model pembelajan Menurut Soekamto merupakan kerangka konseptual yang

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan

aktifitas belajar mengajar (Ngalimun, 2016: 7).
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Pengembangan  media pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran

kooperatif (Cooperatif learning). Model pembelajaran kooperatif menurut Slavin

dalam Priansa (2014: 243) merupakan suatu model atau acuan pembelajaran

dimana dalam proses pembelajaran yang berlangsung, peserta didik mampu

belajar da bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang

anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompokya bersifat heterogen

atau karakteristik yang berbeda-beda.

Ibrahim dkk (2000: 28) menyatakan bahwa unsur-unsur penting dalam

pembelajaran kooperatif adalah :

1. Peserta didik dalam kelompoknya harus beranggapan bahwa mereka
“Sehidup sepenanggungan bersama”

2. Peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam
kelompoknya

3. Peserta didik harus melihat bahwa semua anggota didalam kelompoknya
memiliki tujuan yang sama

4. Peserta didik haruslah membagi tugas dan tanggung jawab bersama
diantara anggota kelompoknya

5. Peserta didik akan dikenakan evaluasi atau diberi hadiah/penghargaan
yang juga akan dikenakanuntuk semua anggota kelompok

6. Peserta didik berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan
keterampilan untuk belajar bersama

7. Peserta didik akan diminta mempertanggun jawabkan secara individual
materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Model kooperatif memiliki banyak tipe permainan Tim salah satunya TGT

(Teams Games Tournament). Model pembelajaran Tim (TGT) dikembangkan

secara asli oleh David De Vries dan Keath Edward. Pada model ini siswa

memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh point

untuk skor tim mereka (Trianto,2011 : 83).

Pendapat ini diperkuat oleh Irwantoro (2015: 428) TGT sebuah metode dimana

setelah belajar bersama kelompoknya sendiri, para anggota suatu kelompok akan
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berlomba dengan anggota kelompok lain dengan tingkat kemampuan masing-

masing. Penilaian didasari pada jumlah nilai yang diperoleh kelompok peserta

didik.

2.2 Penelitian yang relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah

1. Penelitian dari Fero (2011) dengan judul “Pengembangan Media

Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash 8 Untuk Meningkatkan

Minat Belajar TIK di SMAN 2 Banguntapan”. Penelitian ini merupakan

penelitian pengembangan yang dilakukan dengan empat tahap utama yakni:

analisis, perancangan, produksi dan evaluasi. Tahap desain dihasilkan desain

pembelajaran  dan desain software. Pada tahap produksi dihasilkan produk

awal yang kemudian di review oleh ahli materi dan ahli media. Dari hasil

review diadakan revisi sesuai dengankedua ahli tersebut. Pada tahap evaluasi

produk, produk diuji cobakan kepada siswa. Subjek uji coba adalah siswa

kelas X 2 SMAN 2 Banguntapan. Data diperoleh dengan angket, skor

diberikan dengan skala 1-5. Data kemudian dianalisis sedangkan saran-saran

dijadikan dasar merevisi produk.

Hasil menunjukkan bahwa: 1) kualitas media pembelajaran berdasarkan hasil

uji coba pada siswa termasuk kategori baik dengan rata-rata skor 3,7 2) Hasil

uji efektifitas dengan menggunakan uji t satu sampel diperoleh hasil yang

baik, hasil  perhitungan pada α = 5% dengan db = 4 diperoleh t tabel = 1,210.

Didapat t hitung = 1,318 ≥ t tabel maka hipotesis (Ho) diterima. . Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa produk media pembelajaran Tekhnologi
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Informasi dan Komunikasi ini telah memenuhi kaidah penelitian dan

pengembangan yang efektif dipergunakan untuk meningkatkan minat belajar

TIK bagi siswa SMAN 2 Banguntapan Bantul.

2. Penelitian dari Hardianto (2012) dengan judul “Pegembangan Media

Pembelajaran Fisika Berbasis Macromedia Flash 8 Guna Meningkatkan

Motivasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Sifat Mekanik Bahan Kelas X

SMK Batik Perbaik Tahun Telajaran 2011/2012”. Tujuan  penelitian guna

mengetahui motivasi belajar siswa menggunakan media pembelajaran

berbasis Macromedia Flash 8. Metode pengembangana yang digunakan

adalah Research and Development.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah

memenuhi syarat dan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Hasil uji efektifitas dengan menggunakan uji t satu sampel diperoleh hasil

yang baik, hasil  perhitungan pada α = 5% dengan db = 38 diperoleh t tabel =

2,120. Didapat t hitung = 2,317 ≥ t tabel maka hipotesis (Ho) diterima. Maka

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis flash ini efektif

digunakan dalam pembelajaran dan media pembelajaran Fisika berbasis

Macromedia Flash 8 dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

3. Penelitian dari AniqotunNisa (2013) dengan judul “ Pengembangan Media

Pembelajaran Kuis Interaktif Berbasis Macromedia Flash 8 Sebagai Sumber

Belajar Mandiri di Madrasah Tsanawiyah Ibnul Qoyyim Putra Kelas VIII”.

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan media

kuis interaktif untuk peserta didik kelas VIII MTs Ibnul Qoyyim putra dan

untuk mengetahui kelayakan media kuis interaktif Nahwu berdasarkan
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penilaian tiga guru MTs Ibnul Qoyyim putra, dan respon 22 siswa MTs Ibnul

Qoyyim putra.

Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE yang terdiri dari 5

tahap yaitu: analisis (analysis), perancangan (design), produksi

(development), implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation).

Prosedur penelitian ini terbatas sampai tahap pengembangan. Produk ini

ditinjau oleh dosen pembimbing, ahli materi, ahli media dan teman sejawat

(peer review). Penilaian produk dilakukan oleh tiga guru Nahwa dan direspon

oleh 22  MTs Ibnul Qoyyim putra. Instrumen yang digunakan berupa angket

daftar cek  (chek list) untuk melihat kualitas produk dan angket respon peserta

didik untuk melihat tanggapan peserta didik. Hasil penilaian dan respon

berupa data kualitatif, kemudian dianalisis dengan kriteria penilaian ideal dan

presentase kedalam untuk menentukan kualitas produk.

Hasil penelitian pengembangan berupa media kuis interaktif. Berdasarkan

hasil penelitian menurut 3 guru Nahwa MTs Ibnul Qoyyim putra media kuis

interaktif Nahwa memiliki kualitas sangat baik (SB) dengan presentase

keidealan 91,58%. Sedangkan respon yang dihasilkan menurut 22 siswa

adalah 98,18% terhadap media kuis interaktif Nahwa. Dari hasil penilaian

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kuis interaktif Nahwa ini layak dan dapat

dijadikan sebagai sumber belajar mandiri untuk siswa MTs Ibnul Qoyyim

putra.

4. Penelitian dari Cahyadi (2014) dengan judul “Pengembangan Media

Pembelajaran Berbasis Flash Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada

Mata Pelajaran IPA Terpadu Pokok Bahasan Wujud Zat dan Perubahannya
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Kelas VII SMPN 5 Satu Atap Bumijawa”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengatahui pengembangan media pembelajaran berbasis flash dan seberapa

efektif pengembangan media pembelajaran berbasis flash dapat meningkatkan

aktivitas belajar IPA siswa. Metode yang digunakan adalah metode Research

and Development. Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan

informasi, menganalisis kebutuhan, merancang, membuat media

pembelajaran berbasis flas, setelah itu diterapkan dan dilakukan tes hasil

belajar siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah

memenuhi syarat dan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Hasil uji efektifitas dengan menggunakan uji t satu sampel diperoleh hasil

yang baik, hasil  perhitungan pada α = 5% dengan db = 41 diperoleh t tabel =

2,680. Didapat t hitung = 2,757 ≥ t tabel maka hipotesis (Ho) diterima. Maka

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis flash ini efektif

digunakan dalam pembelajaran. Hendaknya guru membekali diri dalam

memanfaatkan dan mengembangkan media pembelajaran agar suasana belajar

lebih baik tanpa mengurangi esensi dalam menyampaikan materi pelajaran.

5. Penelitian dari Zamromi (2015) yang berjudul “ Pengembangan Media

Pembelajaran Berbasis Flash Pada Mata Pelajaran Fisika Pokok Bahasan

Elastisitas Kelas XI SMAN I Sukorejo”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui 1) Proses pengembangan media berbasis flash pada mata

pelajaran Fisika pokok bahasan elastisitas kelas XI SMAN I Sukorejo 2)

mengetahui efektivitas penggunaan media berbasis flash pada mata pelajaran
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Fisika pokok bahasan elastisitas kelas XI SMAN I Sukorejo bila diterapkan

dalam pembelajaran.

Hasil penelitian dan pengembangan menyatakan bahwa media yang

dikembangkan efektif diterapkan untuk menunjang pembelajaran.

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada siswa, rata-rata hasil tes siswa

sudah mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal) yaitu sebesar 87,4%.

Sehingga disimpulkan bahwa media yang dikembangkan efektif diterapkan

dalam pembelajaran Fisika.

6. Penelitian dari Sariatulisma (2016) dengan judul “Pengembangan Media

Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash 8 Pada Mata Pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial Tema Dinamika Interaksi Manusia Untuk Meningkatkan

Minat Belajar Pada Siswa Kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12

Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menjelaskan proses

pengembangan media pembelajaran berbasis macromedia flash 8 Pada Mata

Pelajaran ilmu pengetahuan sosial tema dinamika interaksi manusia pada

siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Malang 2)

Menjelaskan pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis macromedia

flash 8 Pada Mata Pelajaran ilmu pengetahuan sosial tema dinamika interaksi

manusia pada siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12

Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan

(Research and Development). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII

SMPN 12 Malang yang berjumlah 30 siswa. Adapun instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 1) angket evaluasi ahli media 2) angket
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evaluasi ahli materi 3) angket evaluasi media oleh guru 4) angket evaluasi

media oleh siswa 5) angket minat belajar siswa 6) soal pre test dan post test.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan data angket minat siswa

belajar siswa rata-rata semua aspek adalah 82,8% dengan kategori positif.

Sementara hasil uji t menunjukan hasil yaitu rata-rata pre test sebesar 50

dengan standar deviasi 16,10 dan post test dengan standar mean sebesar 66,80

dan standar deviasi 22,83. Signifikasi perbedaan antara post test dan pre test

yaitu 0,000 karena nilai probabilitas 0,000 < 0,050 maka H0 ditolak.

7. Penelitian dari Siskawati (2016) dengan judul “Pengembangan Media

Pembelajaran Monopoli Untuk Meningkatkan Minat Belajar Geografi Siswa

Kelas XI di SMA Negeri 12 Bandar Lampung ”. Penelitian ini bertujuan

untuk menghasilkan produk berupa media monopoli dan mengetahui

efektivitas media monopoli untuk meningkatkan minat siswa belajar

Geografi. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and

Development (R&D) yang menggunakan desain pengembangan ASSURE

dengan langkah-langkah: 1) Menganalisis karakter siswa 2) Menetapkan

kompetensi 3) Memilih metode, media dan bahan ajar 4) Pemanfaatan bahan

dan media 5) Melibatkan partisipasi siswa 6) Evaluasi dan revisi. Subjek uji

coba terdiri dari 1) Reviu oleh ahli desain, media, materi dan  bahasa

sebanyak 4 orang 2) Uji coba kelompok kecil melibatkan 3 orang siswa yang

memiliki minat belajar Geografi tinggi, sedang dan rendah 3) Uji coba

kelompok besar melibatkan 12 siswa yang memiliki minat belajar Geografi

tinggi, sedang dan rendah 4) Uji coba lapangan sebanyak 2 kelas. Hasil

penelitian dan pengembangan menunjukkan bahwa: 1) validasi ahli
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menyatakan produk menarik dan layak untuk digunakan sebagai media

pembelajaran Geografi, 2) hasil uji kelompok kecil, besar dan lapangan

menunjukkan hasil tes minat belajar Geografi kelas eksperimen yang

menggunakan media monopoli lebih tinggi dari pada kelas kontrol yang

menggunakan metode konvensional.  Nilai koefisien t hitung sebesar  5,878

dan t tabel sebesar 1,675. Sehingga pembelajaran dengan menggunakan

media monopoli efektif untuk meningkatkan minat belajar Geografi siswa.

2.3 Kerangka Pikir

Belum maksimalnya kualitas pendidikan di Indonesia salah satu faktor

penyebabnya adalah karena lemahnya kemampuan guru dalam menggali potensi

siswa. Guru kurang memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki

siswanya. Proses pembelajaran mempunyai pengaruh yang besar dalam

tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan mendapatkan hasil pembelajaran

Sosiologi siswa yang diharapkan haruslah ditunjang dengan adanya kreatifitas

dari para guru agar materi yang disampaikan menarik minat siswa dan pada

akhirnya mudah untuk dipahami.

Minat belajar yang tinggi pada siswa terhadap pelajaran Sosiologi diharapkan

akan meningkatkan juga prestasi belajar siswa. Sebaliknya apabila minat terhadap

pelajaran pada diri siswa masih rendah hal ini dapat berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa juga yang belum maksimal.

Guru diharapkan untuk dapat  mengetahui, memperhatikan, dan mengembangkan

minat belajar siswa. Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar

mengajar memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran,
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karena fungsi utama adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan

mengevaluasi pembelajaran. Salah  satu dari tahapan mengajar yang harus dilalui

guru adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah langkah-

langkah kearah tujuan dan aktivitas yang akan ditampilkan dalam proses

pembelajaran. Perencanaan yang dipersiapkan oleh guru pada dasarnya bertujuan

untuk menentukan arah kegiatan pembelajaran, memberi makna pembelajaran,

menentukan cara mencapai tujuan yang ditetapkan, dan mengukur seberapa jauh

tujuan telah dicapai.

Materi pembelajaran IPS khususnya Sosiologi sering dinggap sulit dipahami oleh

siswa karena dalam pembelajaran Sosiologi siswa dituntut dapat memahami,

menghapal dan lainnya. Banyaknya yang harus dikuasai siswa dan  ditambah lagi

dengan metode pembelajaran guru yang menoton yaitu metode ceramah namun

tidak divariatifkan dengan metode pembelajaran lain menyebabkan tidak menarik

minat siswa untuk belajar Sosiologi, hal ini berdampak pada hasil belajar siswa

yang belum maksimal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan minat belajar siswa

adalah pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas guru memilih dan

menetapkan media mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan dan

karakteristik peserta didik serta kondisi lingkungan pada saat kegiatan

pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran yang baik adalah proses

pembelajaran yang memungkinkan para siswa aktif melibatkan diri dalam

keseluruhan proses baik secara mental maupun secara fisik. Penggunaan media
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pembelajaran dikelas akan dapat membantu dalam proses pembelajaran sehingga

dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru.

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan

rangsangan kegiatan belajar serta membawa pengaruh-pengaruh psikologis

terhadap siswa. Media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian isi materi pada saat

itu. Selain membangkitkan minat belajar, media pembelajaran juga membantu

siswa meningkatkan pemahaman,menyajikan data dengan menarik dan terpercaya,

memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. Berdasarkan teori

dikemukakan Edgar Dale's dapat dikatakan bahwa media pembelajaran yang

paling efektif adalah media pembelajaran yang mampu mengajak siswa

berkomunikasi dan mengajak terjun langsung siswa untuk melakukan bersama-

sama proses pembelajaran. Media pembelajaran yang baik harus digunakan pada

setiap mata pelajaran di sekolah tak terkecuali mata pelajaran Sosiologi dan  IPS

pada umumnya.

Variabel penelitian ini yaitu variabel bebas (X) adalah Media Pembelajaran

berbasis flash, sedangkan variabel terikat (Y) adalah minat belajar siswa.

Meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran Sosiologi kelas XI

diperlukan suatu bantuan media pembelajaran yaitu penggunaan media

pembelajaran berbasis flash. Berdasarkan bagan dapat gambarkan sebagai

berikut:



60

Gambar 3. Alur Kerangka Pikir Pengembangan Media Pem,belajaran
Berbasis Flash

2.4     Hipotesis

Hipotesis pada penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis Flash ini

adalah:

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis flash menggunakan kombinasi

langkah pengembangan Borg and Gall dan model pengembangan ASSURE.

2. Penggunaan pengembangan media pembelajaran berbasis flash efektif untuk

meningkatkan minat belajar Sosiologi siswa di kelas XI SMA Negeri 4

Bandar Lampung.

Produk pengembangan media pembelajaran berupa program Adobe Flash CS6
yang diprogram untuk membuat video animasi untuk proses belajar mengajar,
dan dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar Sosiologi.

Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dengan variasi pembelajaran
menggunakan media pembelajaran berbasis Flash, dengan langkah-langkah
pengembangan media 1) perencanaan pengembangan media 2)
mengembangkan desai awal media 3) uji coba lapangan ahli 4) uji coba
lapangan 5) revisi produk

Permasalahan belum maksimalnya minat belajar Sosiologi:

-Fakta siswa kurang senang, kurang tertarik, kurang perhatian saat belajar
Sosiologi.

-Media pembelajaran Sosiologi yang kurang variatif.



III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development

(R&D), adalah suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan

melalui serangkaian riset yang menggunakan metode dalam suatu siklus yang

melewati berbagai tahapan (Alli dan Asrori, 2014: 105).

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall (2003:

570) yaitu:

1. Research and information collection, yaitu mengumpulkan berbagai
informasi permasalahan pembelajaran dilapangan.

2. Planning, yaitu melakukan perencanaan pengembangan.
3. Develope preliminary form of product, yaitu mengembangkan desain

permulaaan.
4. Preliminary field testing yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam

skala terbatas.
5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal.
6. Main field testing, yaitu uji coba utama.
7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan

terhadap hasil ujicoba lebih luas.
8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi produk.
9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap produk.
10. Dissemination and implemintation yaitu langkah menyebarluaskan produk

yang dikembangkan.

Penelitian ini menggunakan  pengembangan Brog and Gall, tetapi dengan

menyederhanakan langkah-langkahnya, seperti halnya pendapat Brog and Gall

dalam Emzir (2013: 271) jika kesepuluh langkah penelitian dan pengembangan
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diikuti dengan benar, maka akan dapat menghasilkan suatu produk yang dapat

dipertanggungjawabkan. Namun langkah-langkah tersebut bukanlah hal baku

yang harus diikuti, karena langkah yang diambil bisa disederhakan sesuai dengan

kebutuhan peneliti. Berdasarkan pendapat tersebut dalam pelaksanaan penelitian

pengembangan ini hanya akan menggunakan langkah penelitian R&D sampai

langkah ke enam uji coba utama yang melibatkan seluruh subjek pengguna.

Alasan menyederhanakan langkah penelitian ini hanya sampai pada langkah ke 6,

dikarenakan penelitian ini hanya sebatas uji coba produk dalam skala kecil.

Produk media pembelajaran berbasis Flash hanya penulis lakukan pada pelajaran

Sosiologi di kelas XI tahun pelajarn 2016/2017. Selain itu media pembelajaran

berbasis Flash hanya digunakan di tempat penelitian ini dilakukan yaitu SMAN 4

Bandar Lampung. Karena media pembelajaran berbasis Flash ini masih

diperuntukkan menambah keanekaragaman penggunaan media pembelajaran

khususnya pada mata pelajaran Sosiologi, sehingga tidak diperuntukkan pada

penggunaan lebih luas. Oleh karena itu penelitian pengembangan media

pembelajaran berbasis Flash akan dilakukan sampai pada tahap keenam, yaitu uji

coba utama yang melibatkan seluruh subjek pengguna yaitu kelas XI tahun

pelajaran 2016/2017 di SMAN 4 Bandar Lampung.

Pengembangan media pembelajaran perlu memperhatikan model-model

pengembangan guna memastikan kualitas media yang dikembangkan. Sesuai

dengan pendapat Sagala (2009: 136) bahwa penggunaan model pengembangan

bahan atau media pengajaran secara sistematik dan sesuai dengan teori akan

menjamin kualitas isi bahan atau media pembelajaran. Sagala  menyatakan bahwa
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model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan

produk misalnya video pembelajaran, multimedia dan modul adalah

menggunakan model pembelajaran ASSURE (Sagala, 2009: 138). Berdasarkan

teori tersebut maka pada penelitian pengembangan ini memadukan langkah

pengembangan Borg and Gall dengan menggunakan model ASSURE. Model  ini

dipilih karena dianggap dapat mewakili teori desain pembelajaran yang

berbasiskan media. Model ASSURE dikembangkan untuk menciptakan aktivitas

pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada pembelajaran yang

menggunakan media dan teknologi. Secara lengkap disajikan gambar langkah

penelitian.

Langkah Borg&Gall

Gambar 4. Prosedur Penelitian Menggunakan Kombinasi Langkah Borg&Gall
(2003: 570) dan ASSURE oleh Smaldino (Pribadi, 2009: 96)

3.1.1 Penelitian awal/ Pengumpulan Informasi

Tahapan penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan need assessment,

dilakukan melalui pengamatan, pra survey terutama untuk mendapatkan informasi

Penelitian
awal
Pengumpulan
informasi

Perenca
naan

Uji Coba
Pendahuluan

Revisi
Produk
awal

Uji
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utama

ASSURE
1. Melakukan analisis karakteristik siswa
2. Menetapkan tujuan pembelajaran
3. Memilih media dan metode pembelajaran dan bahan ajar
4. Memanfaatkan bahan ajar
5. Melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran
6. Mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran

Pengembangan
Produk awal
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langsung berkenaan dengan penilaian siswa kelas XI. Penelitian dapat berangkat

dari adanya masalah (Sugiyono,2012: 78). Berdasarkan pendapat Sugiyono

diketahui ketika memulai penelitian R&D akan dicari informasi tentang masalah

yang terjadi. Tahapan penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan cara

wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan secara langsung untuk

mendapatkan informasi mengenai pendapat siswa kelas XI SMAN 4 Bandar

Lampung, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan selama ini di dalam

kelas terutama untuk mata pelajaran sosiologi. Dalam tahap ini akan digali

masalah yang ada di SMAN 4 Bandar Lampung, sehingga penelitian yang

dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Setelah didapatkan informasi yang sesuai

dengan kebutuhan, hasil penelitian pendahuluan ini diharapkan dapat digunakan

untuk merumuskan desain  produk yang akan dikembangkan.

3.1.2 Perencanaan

Dalam proses ini akan direncanakan alokasi waktu, materi dan rancangan media

pembelajaran yang akan dikembangkan (Lampiran 4). Adapun secara terperinci

yang harus dilakukan adalah: 1) Menetukan standar Kompetensi dan kompetensi

dasar 2) Merumuskan Indikator materi 3) Mengembangkan instrument penilain 4)

Mengembangkan materi Pembelajaran 5) Merancang evaluasi. Setelah rancangan

pembelajaran tersedia maka akan siapkan produk media pembelajaran antara lain

adalah:

a. Menyiapkan materi yang dibutuhkan.

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi struktur

sosial untuk kelas XI pada Lampiran 5.
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b. Membuat flowchart, bagian  penting   dalam  membuat  rancangan   media

pembelajaran berbasis flash adalah menyusun flowchart atau diagram  alur.

Flowchart adalah bagan yang menggambarkan alur proses sebuah program.

Adapun diagram alur aplikasi media pembelajaran berbasis flash yang

dirancang adalah sebagai berikut pada gambar 5.
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Gambar 5. Flowchart atau diagram alur pengembangan media berbasis Flash
berdasarkan simbol program Flowchart (Jogiyanto,1999: 129).
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3.1.3 Pengembangan Produk Awal

Pengembangan produk awal yang dilakukan adalah membuat aplikasi media

pembelajaran yang dirancang menggunakan Adobe Flash CS6, adapun tampilan

media pembelajaran yang dirancang terlampir (Lampiran 6). Aplikasi media

berbasis flash ini dapat dikatakan pengembangan karena adanya unsur yang

dikembangkan dari aplikasi sebelumnya yang dijadikan acuan. Menurut Pargito

(2009: 30) bahwa penelitian dan pengembangan sebagai suatu jenis penelitian

seharusnya mampu menemukan produk baru yang bisa mengganti yang lama,

sehingga produk inovatif harus mampu membuat pembelajaran atau praktik

pendidikan menjadi lebih baik. Produk sebelum dilakukan ujicoba pengguna maka

harus melalui tahap validasi ahli, agar media pembelajaran flash yang dihasilkan

dapat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

a. Validasi Ahli Materi Sosiologi

Uji materi Sosiologi untuk mengetahui apakah meteri Sosiologi yang

disampaikan telah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar

untuk materi. Kisi-kisi uji ahli materi terdapat dalam Lampiran 7 halaman

162 dan hasil dari uji ahli materi terdapat pada Lampiran 10 halaman 165.

b. Validasi Ahli Media

Uji ahli media untuk mengetahui apakah media pembelajaran berbasis

flash yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibutuhkan

dalam pengembangan media pembelajaran. Secara tabel kisi-kisi uji ahli

media terdapat dalam Lampiran 8 halaman 163 dan hasil dari uji ahli

media terdapat pada Lampiran 11 halaman 167.

Pili
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c. Validasi Ahli Bahasa

Uji ahli bahasa  untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan didalam

media pembelajaran berbasis flash yang dihasilkan telah sesuai dengan

kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar. Untuk itu akan dibuatkan

kisi-kisi instrumen untuk uji ahli bahasa pada lampiran 9 halaman 164 dan

hasil dari uji ahli Bahasa terdapat pada Lampiran 12 halaman 169.

Berikut ini akan ditampilkan komponen-komponen pada media pembelajaran dan

pengembangannya.

Tabel 5. Komponen Media dan Pengembangannya Pada Media Berbasis
Flash

Komponen media pembelajaran Pengembangan media berbasis flash
1. Teks (rangkaian tulisan berfungsi

sebagai informasi).

2. Audio suara (fungsi penjelas dan
efek suara).

3. Audio visual (fungsi penjelas dan
dapat dilihat).

4. Animasi (fungsi penjelas materi
secara kognitif, afektif dan
psikomotorik).

1. Teks materi pembelajaran
dikembangkan dalam bentuk
penayangan dalam media, untuk
memberikan informasi pada
panduan, materi, diskusi, evaluasi
dan penugasan pelajaran.

2. Audio dikembangkan dalam bentuk
suara secara keseluruhan sebagai
pembuka dalam media
pembelajaran, dalam penjelasan
materi dan penayangan video juga
sebagai panduan untuk
mempermudah siswa memahami
materi.

3. Audio visual dikembangkan dalam
bentuk penayangan video saat
pemaparan materi pembelajaran.

4. Animasi dikembangkan pada
media dengan setiap menu
menggunakan media yang
ditampilkan, baik isi materi, bahan
diskusi dan evaluasi.

Sumber: Karisma (2013: 34) dan data pengembangan produk media berbasis flash
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3.1.4 Uji coba Pendahuluan (Pengguna)

Uji coba pendahuluan untuk dapat mengevaluasi produk agar dapat diketahui

efektifitas media. Uji coba ini melibatkan siswa sebagai praktisi agar diharapkan

dapat memberikan pandangan penilaian dari media pembelajaran yang dihasilkan.

Evaluasi produk yang telah divalidasi oleh ahli materi, ahli media dan ahli bahasa,

agar media pembelajaran flash yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan yang

akan dicapai.

Uji coba pendahuluan oleh pengguna media adalah uji coba yang dilakukan

terhadap kelompok kecil yang terdiri dari beberapa siswa yang akan dilibatkan

memberikan penilaian terhadap media pembelajaran yang dirancang. Validasi

pengguna dilakukan oleh 9 orang siswa dengan kategori masing-masing siswa

berdasarkan hasil observasi minat . Tingkatan dibagi dalam tiga kelas yaitu minat

tinggi, minat sedang dan minat rendah. Uji coba pendahuluan ini dilakukan

sebagai pandangan untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dirancang

dapat diterima dan sesuai dengan karakter siswa, sehingga tujuan dari

pengembangan media pembelajaran dapat tercapai. kisi-kisi instrumen uji

pengguna terdapat dalam lampiran 14 halaman 173.

Penilaian minat belajar siswa untuk mendapatkan kategori minat rendah, sedang

dan tinggi dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar mata pelajaran

Sosiologi melalui observasi. Setelah melaksanakan analisis aktifitas belajar

Sosiologi siswa pada sepuluh indikator, maka diperoleh data tentang minat

belajar siswa yang berbeda. Selanjutnya dibuat distribusi frekuensi sebagai

berikut:
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1. Menentukan rentang, yaitu dengan cara skor terbesar dikurangi skor terkecil.

2. Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan.
Dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu : 1 + (3,3) log n.

3. Menentukan panjang kelas interval (P), yaitu:P =
(Sugiyono, 2010: 47)

Langkah-langkah menentukan rentang (interval):

1. Menentukan rentang

Skor terbesar : 40

Skor terkecil : 10

Interval : 40 – 10 = 30

a. Menentukan banyak kelas interval

Banyak Kelas = 1 + 3,3 log (n)

= 1 + 3,3 log (40)

= 3,278 (dibulatkan menjadi 3)

b. Menentukan panjang kelas interval

Panjang kelas =

= = 10

Berdasarkan data menentukan panjang interval di atas, minat belajar dapat

dikelompokkan pada 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Minat belajar rendah  = apabila rentang skor sepuluh indikator minat

belajar Sosiologi  mendapatkan skor 10-19
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2. Minat belajar sedang  = apabila rentang skor sepuluh indikator minat

belajar Sosiologi mendapatkan skor 20-29

3. Minat belajar tinggi = apabila rentang skor sepuluh indikator minat

belajar Sosiologi mendapatkan skor 30-40

3.1.5 Revisi Dari Produk Pengembangan

Revisi produk merupakan bagian sangat penting dalam penelitian

pengembangan, yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Revisi

produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat layak

digunakan atau tidak. Setelah dilakukan uji produk pendahuluan,

kemudian akan dilakukan revisi produk utama sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan hasil uji coba produk pendahuluan.

3.1.6 Uji Coba Lapangan/Uji Coba Utama

Uji coba lapangan adalah proses dimana media pembelajaran yang telah

dirancang akan dicoba untuk diterapkan atau digunakan, tentunya sebelum

sampai pada tahap ini produk tersebut harus melalui uji proses validasi, uji

coba pendahuluan dan revisi yang bertujuan untuk penyempurnaan. Uji

coba lapangan bertujuan untuk melihat apakah terjadi peningkatan minat

siswa dalam mempelajari materi Sosiologi setelah mengikuti proses

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis flash

pada siswa kelas XI di SMAN 4 Bandar Lampung.
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3.2 Definisi Operasional Variabel.

Definisi operasional di dalam penelitian ini adalah:

1. Media pembelajaran berbasis flash yang di kembangkan.

Media pembelajaran berbasis flash yang dikembangkan berisikan materi,

video-video yang akan menjadi bahan diskusi, panduan diskusi yang

berbentuk animasi, dan evaluasi yang merupakan  soal-soal yang harus

dijawab secara lisan oleh siswa dan akan diberikan penilaian langsung oleh

guru.

2. Media lain yang merupakan bukan  media pembelajaran berbasis flash yang

dirancang. Media ini terdari dari materi yang menggunakan powerpoint, buku

pegangan siswa, papan tulis dan LCD.

3. Minat belajar, adalah kecenderungan siswa untuk memusatkan perhatian rasa

lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap suatu objek atau situasi tertentu

dalam hal ini adalah belajar. Indikator minat dalam penelitian ini adalah: 1)

Perasaan senang belajar 2) Tertarik belajar 3) Konsentrasi belajar 4)

Ketekenunan belajar 5) Kegairahan berlajar 6) Keaktifan belajar 7) Ingin tahu

materi pelajaran 8) Keterlibatan siswa saat pelajaran 9) Melekatnya

pengetahuan siswa terhadap pelajaran 10) Perhatian saat belajar.

Penilaian minat belajar Sosiologi siswa dilaksanakan pada saat kegiatan

belajar mengajar mata pelajaran Sosiologi menggunakan lembar observasi

minat belajar siswa dengan kriteria penskoran pada tabel 6.
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Tabel 6. Rubrik Penskoran Minat Belajar Sosiologi

No Aspek yang
diamati

Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

1 Perasaan
senang
belajar
Sosiologi.

a. Telah di tempat
duduk dengan
buku Sosiologi
telah dipegang.

b. Merespon materi
pelajaran dengan
baik.

c. Terlihat
bersemangat
untuk belajar.

a. Telah di tempat
duduk tetapi buku
Sosiologi belum
dipersiapkan.

b. Merespon materi
pelajaran dengan
baik.

Telah di tempat
duduk tetapi
masih ada buku
lain.

Belum di tempat
duduk dan malas.

2 Tertarik
belajar
Sosiologi.

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa bersedia dan
memberi respon
positif (sangat
antusias dengan
materi yang
diberikan oleh guru)

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa bersedia dan
memberi respon
yang cukup antusias

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa memberi
respon yang kurang
antusias

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa  bersedia
namun tidak
antusias.

3 Konsentrasi
belajar
Sosiologi.

Selama proses belajar
Sosiologi siswa:
a. Tidak terganggu

konsentrasi
belajar.

b. Perhatian pada
materi pelajaran.

c. Kesiapan
pengetahuan yang
dapat segera
muncul bila guru
bertanya.

Selama proses belajar
Sosiologi siswa:
a. Tidak terganggu

konsentrasi
belajar.

b. Perhatian pada
materi pelajaran.

c. Kesiapan
pengetahuan
ketika guru
bertanya dapat
muncul dengan
membuka sumber
belajar.

Selama proses belajar
Sosiologi siswa:
a. Sesekali terlihat

bercanda dengan
teman.

b. Cukup perhatian
pada materi
pelajaran.

c. Kesiapan
pengetahuan
ketika guru
bertanya dapat
muncul dengan
membuka sumber
belajar atau
bertanya pada
teman.

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa:
a. Tidak

konsentrasi
belajar.

b. Kurang
perhatian pada
materi pelajaran.

c. Kurang siap
pengetahuan
ketika guru
bertanya.

4 Ketekunan
belajar
Sosiologi.

a. Selama proses
belajar
Sosiologi siswa
membaca
catatan sendiri.

b. Buku
referensi(lebih
dari satu sumber
belajar)

a. Selama proses
belajar
Sosiologi siswa
membaca buku
referensi dari
guru/sekolah.

b. Buku referensi
hanya satu
sumber.

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa hanya
membaca catatan
sendiri.

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa membaca
catatan teman.

5 Kegairahan
belajar
Sosiologi.

a. Selama proses
belajar
Sosiologi siswa
mendengarkan
penjelasan guru.

b. Ada balikan
dari peserta
didik berupa
pertanyaan,
pernyataan, atau
pendapat.

c. Balikan muncul
atas inisiatif
peserta didik.

a. Selama proses
belajar
Sosiologi siswa
mendengarkan
penjelasan guru.

b. Balikan dari
peserta didik
hanya muncul
ketika diminta
oleh guru.

c. Balikan ini bisa
berupa
pertanyaan atau
pernyataan.

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa hanya diam
dan mendengarkan
guru, tanpa balikan
sama sekali
walaupun telah
diminta oleh guru.

Selama proses
belajar Sosiologi
siswa melamun/
tidak
memperhatikan
guru, tetapi juga
tidak melakukan
hal-hal lain yang
tidak berkaitan
dengan pelajaran
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Tabel Lanjutan
6 Keaktifan

belajar
Sosiologi.

Jika ada pertanyaan
baik untuk dirinya
sendiri atau siswa
lain akan segera
menemukan
jawaban atau
berusaha mencari
jawaban dari
berbagai sumber
belajar.

Jika ada pertanyaan
baik untuk dirinya
sendiri atau siswa
lain mendiskusikan
dengan teman.

Jika ada pertanyaan
untuk dirinya
sendiri akan
memberi jawaban
berdasarkan
ingatannya.

Jika ada
pertanyaan untuk
dirinya sendiri
tidak dapat
menjawab dan
tidak berusaha
mencari jawaban
setiap pertanyaan
yang diberikan.

7 Ingin tahu
materi
pelajaran
Sosiologi.

a. Selama proses
belajar
Sosiologi siswa
bertanya -3- 4
kali.

b. Saat guru
menjelaskan
materi pelajaran
siswa lebih 2
kali
mengacungkan
jari bertanya.

a. Selama proses
belajar
Sosiologi siswa
bertanya pada
guru 1-2 kali.

b. Saat guru
menjelaskan
materi pelajaran
siswa terlihat
sekali
mengacungkan
jari.

a. Selama proses
belajar
Sosiologi siswa
ada pertanyaan
tapi tidak
ditanyakan pada
guru, hanya
ditanyakan pada
teman.

b. Saat guru
menjelaskan
materi pelajaran
siswa tidak
mengacungkan
jari.

a. Selama proses
brelajar siswa
tidak bertanya
sama sekali
terhadap guru
atau teman.

b. Saat guru
menjelaskan
materi
pelajaran siswa
tidak
mengacungkan
jari

8 Keterlibatan
siswa saat
pelajaran
Sosiologi.

Mau berdiskusi
dalam kelompok
mengenai soal yang
diberikan oleh guru
(interaksi  dua arah)

Diam dan
menyimak diskusi
yang dilakukan oleh
teman-temanya

Diam selama
diskusi yang
dilakukan oleh
teman-temanya

Mengganggu teman
lain baik satu
kelompok atau
berbeda kelompok

9 Melekatnya
pengetahuan
siswa
terhadap
pelajaran
Sosiologi.

Setelah proses
belajar Sosiologi
skor post test
mencapai >85

Setelah proses
belajar Sosiologi
skor post test
81-85

Setelah proses
belajar Sosiologi
skor post test Skor
75-80

Setelah proses
belajar Sosiologi
skor post test Skor <
75

10 Perhatian
saat belajar
Sosiologi.

a. Memperhatikan
penjelasan/infor
masi yang
disampaikan
oleh
guru/teman.

b. Sering terlihat
siswa berdiskusi
dengan teman
dan bertanya
pada guru

a. Memperhatikan
penjelasan/infor
masi yang
disampaikan
oleh
guru/teman,.

b. Sesekali siswa
berdiskusi
dengan teman

a. Terkadang
memperhatikan
penjelasan/infor
masi yang
disampaikan
oleh guru.

b. Berdiskusi
dengan teman
saat disarankan
guru.

a. Berbicara
sendiri.

b. Selama
pembelajaran
Tidak turut
serta berdiskusi
dengan teman.

( Winkel, Safari, Gie, Rasyid, Djamarah, Sukardi dalam Siskawati, 2016: 156)

Pengukuran hasil minat belajar siswa menggunakan rubrik penskoran minat

belajar pada tabel 6. Cara mengukur minat belajar Sosiologi siswa adalah dengan

menilai melalui observasi langsung  pada setiap aspek minat belajar yang diamati.

Observer akan memberikan skor per aspek minat yang ada pada siswa dengan
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rentang skor 1 - 4 sesuai dengan kondisi siswa saat proses pembelajaran

Sosiologi.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 4 Bandar Lampung

Sebanyak 5 (lima) kelas. Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel uji coba

pengguna dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling.

Teknik ini memilih sampel bukan didasarkan individual, tetapi lebih didasarkan

pada kelompok, daerah, atau kelompok subyek yang secara alami berkumpul

bersama (Sugiyono, 2012: 217). Sedangkan sampel yang digunakan untuk uji

coba lapangan dilakukan dengan teknik pusposive sampling, yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan teknik pengambilan sampel

ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian

yang tidak melakukan generalisasi.

Berdasarkan penggunaan teknik pusposive sampling diperoleh hasil kelas yang

akan dijadikan sampel penelitian adalah kelas X1 IPS 4 sebanyak 44 siswa

sebagai kelas kontrol (tanpa perlakuan) dan kelas XI  IPS 3 sebanyak 40 siswa

sebagai kelas eksperimen (menggunakan media pembelajaran yang dirancang).

Tindakan inti yang membedakan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah

dalam kelas eksperimen akan dilakukan proses pembelajaran menggunakan media

pembelajaran berbasis flash yang dikembangkan sesuai dengan panduan aplikasi

yang ada sehingga diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih menarik
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pada lampiran 13. Sedangkan kelas kontrol proses pembelajaran akan

menggunakan media powerpoint yang dibuat dengan materi yang sesuai.

Sebelum memulai penelitian kedua kelompok diobservasi awal untuk gambaran

tentang minat siswa belajar Sosiologi. Selanjutnya dilakukan observasi selama

pembelajaran untuk kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran

berbasis flash yang dirancang maupun kelas kontrol yang tidak menggunakan

media. Hasil observasi tentang minat belajar Sosiologi siswa menjadi acuan

perbandingan tentang minat siswa belajar Sosiologi untuk kelas yang

menggunakan media maupun tidak. Perbedaan hasil pengamatan (gain skor)

dibandingkan untuk mengetahui minat belajar Sosiologi dari kedua kelompok ini.

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data

Pada penelitian pengembangan ini alat pengumpul data uji ahli dan uji produk

menggunakan:

1. Angket dan Wawancara,

- Angket diberikan kepada ahli desain, ahli media, ahli materi Sosiologi, ahli

bahasa Indonesia dan siswa (perorangan). Tahap uji coba utama instrumen

yang digunakan adalah evaluasi untuk mengukur efektifitas media flash

yang telah dikembangkan dan angket observasi digunakan untuk

mengetahui penilaian siswa terhadap media flash yang telah

dikembangkan.

- Wawancara dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk mendapatkan

temuan awal sebagai need assesment di lapangan dan mendapatkan

informasi yang mendalam tentang kebutuhan belajar siswa. Hasil
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wawancara menjadi data primer yang digunakan untuk mengembangkan

produk. Wawancara dilakukan dengan 2 cara, secara terstruktur dengan

telah disiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis

yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Selain itu menggunakan

wawancara tidak terstrukur digunakan pada saat penelitian pendahuluan

untuk mendapatkan informasi awal permasalahan yang ada dilapangan.

Lembar angket dan panduan wawancara terdapat dalam Lampiran 1.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi langsung

terhadap minat siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Observasi

dilakukan sejak awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Observasi

bertujuan untuk mengamati minat siswa disaat proses pembelajaran, serta

mengamati perubahan prilaku belajar siswa dengan penggunaan media

pembelajaran berbasis flash yang telah dikembangkan. Lembar observasi

minat belajar Sosiologi siswa dapat dilihat pada Lampiran 18.

3. Dokumentasi

Dokumentasi didapat berdasarkan hasil-hasil penilaian siswa dalam proses

pembelajaran selama berlangsung.

Data yang dikumpulkan relevan dengan instrumrn atau alat pengumpul data yaitu:

1. Penelitian pendahuluan, instrumennya berupa wawancara dan observasi.

data penelitian berupa pendapat, prilaku dan perbuatan, penilaian serta

karakter peserta didik.
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2. Tahap pengembangan, data berupa tanggapan siswa, uji ahli materi

sosiologi, uji ahli media dan uji ahli bahasa.Instrumen yang digunakan

berupa angket.

3. Tahap pengujian pendahuluan, data yang didapat berupa tanggapan siswa

dan tanggapan guru serumpun. Instrumen yang dugunakan berupa angket.

Pada tahap ini data dihimpun dijadikan acuan untuk merevisi produk

media pembelajaran.

4. Tahap uji coba utama, dalam tahap ini digunakan instrumen observasi

untuk mengukur  minat belajar siswa ketika menggunakan media

pembelajaran yang di rancang

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar observasi dan angket yang

bertujuan untuk mengukur minat siswa. Hasil masukan dan saran dari ahli desain,

ahli media, ahli materi Sosiologi, ahli bahasa Indonesia dan siswa menghasilkan

data kualitatif, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Angket penilaian

responden yang menghasilkan data kuantitatif diolah dan dianalisis secara

kuantitatif. Kriteria penilaian responden dirumuskan dengan menggunakan skala

Likert, menggunakan skala skor 1-4 dengan pedoman analisa dikembangkan dan

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan media berikut ini:
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Tabel 7. Kriteria Penilaian Responden Terhadap Produk Pengembangan

Aspek Indikator Keterangan
Ahli media a. Tujuan pembelajaran

b. Isi
c. Petunjuk dan panduan
d. Tampilan
e. Efesiensi
f. Kebermanfaatan

4. Sangat baik
3. Baik
2. Cukup baik
1. Kurang baik

Ahli materi

Sosiologi

a. Tujuan pembelajaran
b. Isi materi pembelajaran
c. Soal

Ahli bahasa

Indonesia

a. Kebenaran ejaan dan tanda baca
b. Ketepatan bentuk dan pilihan kata
c. Keefektifan kalimat
d. Keterbacaan

Siswa a. Analisis kebutuhan
b. Desain
c. Tujuan

3.6 Analisis Data

Uji coba dalam penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui instrumen yang

digunakan sudah sahih atau belum, yaitu dengan cara menguji instrumen dengan

uji validitas, releabilitas dan uji t.

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang

hendak diukur (Sukardi: 122). Validitas dalam penelitian ini digunakan sebagai

alat ukur yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.

Dalam penelitian ini uji validitas akan dilakukan pada instrumen penelitian yaitu

lembar observasi minat. Metode uji validitas instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Korelasi Product Moment.

= ∑ −(∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
Keterangan:

= Koefesien korelasi antara variabel X dan Y
n   = Jumlah sampel yang diteliti
X  = Jumlah skor X
Y  = Jumlah skor Y
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Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel maka valid, apabila rhitung < rtabel maka tidak

valid dengan α = 0,05 dan dk = n

Tabel 8. Tingkat besarnya korelasi

Besarnya nilai r Interpretasi

Antara 0,80 sampai 1,00
Antara 0,60 sampai 0,79
Antara 0,40 sampai 0,59
Antara 0,20 sampai 0,39
Antara 0,00 sampai 0,19

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Sumber: Arikunto (2010: 75)

Hasil perhitungan uji validitas menggunakan bantuan komputer yaitu dengan

menggunakan Statistical Product and Service Solution 17 (SPSS 17). Dalam

perhitungan uji validitas hasil tes minat menggunakan lembar observasi .

3.6.2 Uji Releabilitas

Sedangkan untuk relebialitas menggunakan rumus Alfa Cronbach, untuk

mengukur apakah lembar obsevasi minat yang digunakan sudah dapat dikatakan

releabel. Rumus yang digunakan adalah:

= ( − 1) 1 − ∑
Keterangan :

= Releabialitas instrumen
= Banyaknya soal∑ = Jumlah varians butir
= Varian total

Arikunto (2010: 109).
Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka

pengukuran tersebut reliabel dan seballiknya jika rhitung < rtabel maka pengukuran

tersebut tidak reliabel.
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Tabel 9. Tingkat Besarnya Releabilitas

Besarnya Nilai r Interpretasi

< 20
20 - 40
40 - 70
70 - 90

90 – 100

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Guilford dalam Sundayana (2011: 71).

3.6.3 Uji Persyaratan Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan statistik inferensial dengan teknik

statistik parametrik. Penggunaan statistik parametrik memerlukan terpenuhinya

asumsi data harus normal dan homogen, sehingga perlu uji persyaratan yang

berupa uji normalitas dan homogenitas.

3.6.4 Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang

akan diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya.

Lo = F (Zi) – S(Zi)

(Sudjana, 2005: 446)

Keterangan:

Lo = Harga mutlak terbesar
F (Zi) = Peluang angka baku
S (Zi) = Proporsi angka baku

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhit<Ltab dengan taraf signifikansi 0,05 maka

variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya.



82

3.6.5 Uji Homogenitas

Uji homogenitas menggunakan Uji analisis One-Way ANOVA. Dalam hal ini

berlaku ketentuan bahwa nilai Sig ≥ α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa data

berasal dari populasi yang bervarian homogen (Sugiyono, 2012: 276).

3.6.6 Uji Tingkat Efektifitas Media

Mengetahui tingkat efektifitas produk dalam pembelajaran dilakukan dengan uji

eksperimen menggunakan t test dan uji gaint ternormalisasi untuk mengetahui

perbedaan pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan media

pembelajaran berbasis flash yang dikembangkan. Kedua skor sebelum dan

sesudah pembelajaran menggunakan media berbasis flash yang dikembangkan

dibandingkan dan dianalisis antara kelompok siswa yang belajar dengan media

berbasis flash yang dikembangkan dan kelompok siswa yang belajar dengan cara

konvensional. Hasil pengujian tersebut kemudian disimpulkan untuk mengetahui

pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis

flash yang dikembangkan. Perbedaaan nilai gain score diuji secara statistik

dengan t-test berkolasi (related) dengan menggunakan rumus:

= −+ − 2 √ √
Keterangan:∶ rata-rata sampel 1 (menggunakan media pembelajaran berbasis flash hasil pe
ngembangan)∶ rata-rata sampel 2 (tidak menggunakan media pembelajaran berbasis flash
hasil pengembangan)
S1  :  Simpangan baku sampel 1
S2  :  Simpangan baku sampel 2

:  Varians sampel 1
:  Varians sampel 2

r     :  Korelasi antar data dua kelompok

(Sugiyono,2012: 307).
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Hipotesis awal :

H0 = Tidak terdapat perbedaan minat belajar Sosiologi siswa kelas eksperimen

yang menggunakan media pembelajaran berbasis flash yang dikembangkan

dan kelas kontrol yang tanpa menggunakan media pebelajaran berbasis

flash.

H1 = Terdapat perbedaan minat belajar Sosiologi siswa kelas eksperimen yang

menggunakan media pembelajaran berbasis flash yang dikembangkan dan

kelas kontrol yang tanpa menggunakan media pebelajaran berbasis flash.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Jika nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Atau cara lain untuk pengambilan keputusan adalah :

H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 ditolak apabila thitung > ttabel dengan taraf

signifikan 0,05 dan dk = n1+n2 -2.

Jika H1 diterima maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran berbasis flash

yang dikembangkan efektif digunakan untuk meningkatkan minat belajar

Sosiologi siswa kelas XI SMAN 4 Bandar Lampung.



V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan paparan hasil yang diperoleh

pada penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis flash, dapat

disimpulkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1) Media pembelajaran berbasis flash dikembangkan menggunakan model desain

pembelajaran Cooperative Learning, selanjutnya produk media pembelajaran

berbasis flash diuji cobakan berdasarkan langkah-langkah penelitian

pengembangan Borg and Gall. Hasil penilaian ahli materi, ahli desain

pembelajaran, ahli bahasa, siswa, dan guru mata pelajaran menyatakan bahwa

media pembelajaran berbasis flash hasil pengembangan sangat baik dan sangat

sesuai. Ditinjau berdasarkan penyajian, tampilan, keterbacaan, dan

kebermanfaatan untuk meningkatkan kopetensi siswa dinilai sangat baik.

Sehingga produk media pembelajaran berbasis flash hasil pengembangan layak

digunakan dalam pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

2) Media pembelajaran berbasis flash efektif digunakan pada pembelajaran mata

pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Efektivitas Media

pembelajaran berbasis flash diketahui berdasarkan peningkatan minat belajar.

Hal ini dapat dilihat rata-rata minat belajar siswa yang menggunakan Media
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pembelajaran berbasis flash dibandingkan dengan siswa yang tidak

menggunakan media pembelajaran berbasis flash.

5.2  Implikasi

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada kesimpulan yang diperoleh

hasil penelitian, berikut  peneliti sampaikan implikasi baik secara teoritis maupun

secara praktis dalam upaya meningkatkan minat belajar khususnya pada mata

pelajaran Sosiologi.

5.2.1  Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis flash dapat

meningkatkan minat belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Sosiologi.

Sesuai dengan pendapat Sadiman, dkk (2011: 41) manfaat penggunaan media

pembelajaran menurut antara lain adalah dapat menambah gairah dan motivasi

belajar siswa. Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa

sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat.

Pendapat ini dibuktikan dari hasil penelitian ini dapat dilihat minat siswa dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran dan pencapaian KKM yang tergolong tinggi.

Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis flash menghasilkan tingkat

pencapaian KKM yang lebih baik dibandingkan pembelajaran yang tidak

menggunakan media pembelajaran berbasis flash atau media powerpoint. Dimana

hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakanmedia

pembelajaran berbasis flash lebih terlihat berminat belajar dibandingkan siswa

kelas kontrol yang menggunakan media pembelajaran powerpoint
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5.2.2  Implikasi Praktis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis flash dapat

meningkatkan minat, prestasi belajar, dan rasa percaya diri siswa dilihat dari sikap

antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan pencapaian KKM

yang tergolong tinggi. Oleh karena itu, semua pihak terkait dapat

mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran berbasis flash dalam rangka

meningkatkan minat belajar mata pelajaran Sosiologi.

Ketersediaan bahan ajar yang menarik dan mudah dipelajari siswa merupakan

salah satu sistem pendukung yang harus tersedia dalam penerapan media

pembelajaran berbasis flash. Oleh karena itu, untuk menerapkan media

pembelajaran berbasis flash guru harus memastikan atau menyiapkan bahan ajar

yang menarik dan mudah dipelajari siswa. Hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai masukan, acuan, atau rujukan bagi guru untuk meningkatkan efektivitas

proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa.

Guru hendaknya dapat memilih media pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien harus disesuaikan dengan

kebutuhan siswa, tingkat perkembangan siswa (usia), kondisi kultur sosial, dan

tujuan pembelajaran itu sendiri.  Dengan pembelajaran yang efektif, efisien dan

menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi  pada siswa, dan kesukaan siswa

terhadap pelajaran akan berdampak terhadap pencapaian minat belajar. Dengan

demikian, media pembelajaran berbasis flash dapat dijadikan sebagai salah satu

alternatif desain pembelajaran bagi peningkatan minat belajar siswa terutama

untuk mata pelajaran Sosiologi.
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5.3  Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi, dapat diberikan saran sehubungan dengan

pengembangan media pembelajaran berbasis flash.

1) Produk media pembelajaran berbasis flash yang telah dibuat hendaknya

diiringi pengembangan metode dan strategi pembelajaran agar proses

pembelajaran lebih variatif dan interaktif.

2) Pengemabangan media pembelajaran berbasis flash terbukti efektif untuk

meningkatkan minat belajar Sosiologi kelas XI di SMA Negeri 4 Bandar

Lampung, oleh karena itu bagi praktisi pendidikan hendaknya dapat

mengembangkan media pembalajaran lain untuk dapat meningkatkan hasil

dan minat belajar siswa.
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