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Abstrak 
  

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash 8 

terhadap prestasi belajar serta mendapatkan bukti-bukti bahwa penggunaan media pembelajaran bentuk 

Macromedia Flash 8 dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPA pada mata pelajaran TIK di SMA N 6 

Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan desain posttest-only control 

group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash 8 dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Rata-rata nilai pretest dari kelompok eksperimen dan kontrol didapat bahwa 

tidak ada pengaruh /perbedaan hasil sebelum pembelajaran/perlakuan. Namun sesudah perlakuan pembelajaran 

kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 8 hasilnya jauh lebih tinggi 

dibanding kelas kontrol yang tanpa menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 8 yang dapat 

ditunjukkan dengan nilai thitung  > ttabel yaitu 6,168 > 2,000. Sedangkan pada kelas eksperimen dari uji hipotesis rata-

rata nilai pretest dan posttest yang dapat ditunjukkan dengan nilai rata-rata pretest < nilai rata-rata posttest yaitu 

74,62 < 84,8. 

 

Kata kunci : Macromedia Flash 8, teknologi informasi dan komunikasi, prestasi belajar 

 

 

PENDAHULUAN 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi membawa dampak kemajuan yang 

sangat pesat terhadap dunia pendidikan. Dalam 

proses belajar mengajar, terdapat dua unsur yang 

sangat penting dan saling berkaitan, yaitu 

metode pembelajaran dan media pembelajaran. 

Pemilihan salah satu metode pembelajaran tentu 

akan mempengaruhi jenis media pembelajaran 

yang sesuai untuk digunakan. Menurut 

pengamatan hasil belajar pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

materi “Jaringan Komputer” belum memuaskan, 

dari 32 siswa hanya 25% siswa yang mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). KKM 

yang harus dicapai oleh siwa untuk mata 

pelajaran TIK adalah 7,00.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan 

yang diungkapkan, maka perumusan masalahnya 

adalah bagaimana pengaruh media pembelajaran 

menggunakan Macromedia Flash 8 pokok 

bahasan Internet terhadap prestasi belajar TIK 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 Purworejo? 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

media pembelajaran menggunakan Macromedia 

Flash 8 pokok bahasan Internet terhadap prestasi 

belajar TIK siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 

Purworejo. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 

penelitian eksperimen, lebih tepatnya yaitu 

Quasi Eksperimen (eksperimen semu). 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan selama kurang 

lebih 2 bulan dan akan dilakukan di SMA N 6 

Purworejo khususnya kelas XI IPA yang akan 

menjadi subyek penelitian. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI IPA SMA N 6 Purworejo yang 
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berjumlah 87 siswa dan terbagi menjadi 3 kelas. 

Sampel yang digunakan hanya 2 kelas yaitu 

kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2. Kelas XI IPA 1 

digunakan untuk kelas Kontrol sedangkan XI 

IPA 2 digunakan untuk kelas Eksperimen. 

Pemilihan sampel menggunakan teknik Simple 

Random Sampling dimana dari 3 kelas IPA 

diacak untuk menentukan kelas yang akan 

diteliti. 

 

Prosedur 

Sebelum melakukan pembelajaran di 

kelas terlebih dahulu peneliti melakukan pretest 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menggunakan soal yang sama. Selanjutnya, 

siswa pada kelas eksperimen mendapatkan 

perlakuan/pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran Macromedia Flash 8 pokok 

bahasan Internet. Sedangkan pada kelas kontrol 

pembelajaran menggunakan metode ceramah. 

Pada pertemuan terakhir, kedua kelas tersebut 

dilakukan posttest menggunakan soal yang sama 

persis yang telah digunakan pada pretest. 

Penelitian ini dilakukan selama 8 pertemuan atau 

kurang lebih selama 2 bulan. 

Kelas Eksperimen : 

Kelas Kontrol  :  

Gambar 1. Desain Penelitian Pretest Posttest 

Control Group Design 

 

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes. Instrumen berbentuk tes 

berupa soal pretest dan posttest untuk mengukur 

prestasi belajar siswa dimana soal tersebut sama 

persis. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui 

adanya perbedaan ataupun peningkatan hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan yang berbeda diantara kedua kelas 

tersebut. 

Metode pengambilan data menggunakan 

metode tes. Tes adalah merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara 

dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

(Suharsimi Arikunto,2009). Tes yang digunakan 

dalam pengambilan / pengumpulan data ini 

adalah tes pilihan ganda (multiple choice test). 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan analisis uji t (t-test). 

Adapun uji prasyarat untuk uji t (t-test) yaitu 

data harus homogen dan berdistribusi normal. 

1. Analisis Deskripsi Data 

a. Menyusun tabel distribusi frekuensi 

b. Menghitung mean, median, modus 

Penentuan mean, median, modus dapat 

dilakukan secara manual maupun dengan 

bantuan program SPSS. 

c. Histogram 

Histogram dibuat berdasarkan data 

frekuensi yang telah ditampilkan dalam 

tabel distribusi frekuensi. 

 

2. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Homogenitas 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan statistik Parametris dengan 

menggunakan uji t-test karena data berdistribusi 

normal. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasar tabel dibawah, nilai signifikan 

(p) Levene’s Test 0,918. Jika p>α maka data 

homogen. Maka 0,918> 0,05 sehingga data 

sudah homogen. Nilai t pada t-test adalah 6,168. 

Jika p<α maka terdapat perubahan yang 

signifikan. Nilai signifikan t-test adalah 0,000 

sehingga 0,0000 <0,05. Berarti terdapat 

perubahan yang signifikan. 

Sehingga dari tabel dibawah dapat 

disimpulkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel. 

Jadi Ho ditolak dan Ha diterima.Yang berarti ada 

pengaruh media pembelajaran menggunakan 

Pretest Treatment Posttest 

Pretest Posttest 
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Macromedia Flash 8 terhahap prestasi belajar 

TIK siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 

Purworejo. 

 

Tabel 5. Hasil Uji T Data Posttest dengan SPSS 

 

 
 

Berdasarkan gambar dibawah tersebut 

didapat nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 

sebesar 84.81 dan kelas kontrol 80.68. Pengujian 

hipotesis dari rata-rata kedua kelompok tersebut 

yang menggunakan uji t dengan taraf 

signifikansi 5% didapat bahwa harga (thitung > 

ttabel) atau (6.168 > 2.000), dengan hasil itu maka 

rumusan Ha diterima yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh pemanfaatan internet terhadap hasil 

belajar siswa. 

 

 
 

Gambar 2. Grafik Batang Hasil Posttest Kelas 

Kontrol Dan Kelas Eksperimen 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari teori dan hipotesis diatas, penelitian 

tentang pemanfaatan media pembelajaran 

menggunakan macromedia flash pada Standar 

Kompetensi Menggunakan internet untuk 

keperluan informasi dan komunikasi di SMA N 

6 Purworejo ini menghasilkan kesimpulan utama 

bahwa media pembelajaran menggunakan 

macromedia flash tersebut terbukti ada pengaruh 

dan efektif untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Saran 

Bagi guru SMA sebaiknya menggunakan 

media pembelajaran berbasis macromedia flash 

dalam kegiatan pembelajaran, karena media ini 

merupakan salah satu media yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi dan terbukti mampu 

meningkatkan prestasi belajar TIK siswa. 

Melihat keterbatasan waktu serta dana 

yang ada pada penelitian ini, diharapkan adanya 

penelitian yang lebih lanjut dengan perbaikan 

metode yang lebih informatif dari pemanfaatan 

media pembelajaran menggunakan macromedia 

flash. 
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