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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan utama dalam proses pendidikan di 
sekolah adalah kegiatan belajar mengajar. Proses 
belajar mengajar yang terjadi akan menentukan 
keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. 
Peserta didik yang belajar diharapkan mengalami 
perubahan baik dalam bidang kognitif, afektif, 
maupun psikomotorik. Perubahan tersebut dapat 
tercapai bila ditunjang berbagai macam faktor yang 
pada akhirnya juga berpengaruh terhadap prestasi 
belajar. Prestasi belajar merupakan alat yang dapat 
mengukur sejauhmana peserta didik menguasai 
materi yang telah diajarkan guru. Oleh karena itu, 
prestasi belajar merupakan faktor yang penting dalam 
proses belajar mengajar. 

 Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah 
proses komunikasi, yaitu penyampaian pesan dari 
sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke 
penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran/media 
dan penerima pesan adalah komponen-komponen 
proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan 
adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam 
kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, peserta didik, 
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orang lain atau penulis buku dan produser media. 
Salurannya adalah media pendidikan dan penerima 
pesannya adalah peserta didik atau juga guru 
(Sadiman, 2006). 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
menuntut sekolah untuk mengadakan peningkatan 
dan penyempurnaan dalam proses belajar mengajar, 
begitu pula dengan pembelajaran IPA yang peneliti 
lakukan. Pembelajaran IPA yang dikehendaki dalam 
KTSP adalah pembelajaran yang menekankan pem-
berian pengalaman langsung untuk mengembangkan 
kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam 
sekitar secara ilmiah (Mulyasa, 2006). 

 Berdasarkan observasi awal dokumen prestasi 
belajar peserta didik SMP Negeri 2 Pringapus diperoleh 
data, bahwa pencapaian nilai rata-rata Ulangan Akhir 
Semester (UAS) I tahun pelajaran 2011/2012 mata 
pelajaran IPA untuk kelas VII sebesar 59.43, kelas VIII 
sebesar 58.13 dan kelas IX sebesar 58.6. Rata-rata 
nilai tersebut masih di bawah KKM yang ditargetkan 
sebesar 65. Data nilai UAS I tersaji dalam tabel 
berikut. 
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Tabel 1.1 
Data Nilai UAS I dan KKM  

SMP N 2 Pringapus Tahun Pelajaran 2011/2012 
No Mata Pelajaran KKM Rata-rata Nilai  

VII VIII IX 
1 Pendidikan Agama 65 67.1 67.8 68.3 
2 Pendidikan Kewarganegaraan 65 66 68.3 67.88 
3 Bahasa Indonesia 70 62.4 66.82 62.9 
4 Bahasa Inggris 65 55 58.4 57.6 
5 Matematika 65 46.76 44.83 45.83 
6 IPA 65 59.43 58.13 58.6 
7 IPS 65 66.6 61.2 65.52 
8 Seni Budaya 65 60.46 62.2 62.35 
9 Pendidikan Jasmani, Olah raga 

dan Kesehatan   
70 69 66 68 

10 TIK 65 60.1 61.81 62.7 
Sumber data: Dokumen Kurikulum SMPN 2 Pringapus Tahun Pelajaran 

2011/2012 
  

 Demikian pula hasil wawancara pada tanggal 20 
Februari 2012 dengan Sugeng Sutamto, S.Pd., selaku 
guru IPA dan pengalaman penulis yang juga sebagai 
guru IPA, bahwa nilai peserta didik kelas VIII rendah 
disebabkan peserta didik kurang menguasai materi. 
Hal ini disebabkan peserta didik kesulitan mengingat-
ingat materi pelajaran yang diajarkan oleh guru, 
sehingga peneliti mencoba mengadakan penelitian 
peranan media pembelajaran visual Macromedia Flash 
dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

 Materi pokok Cahaya ini merupakan materi yang 
susah dipahami oleh peserta didik kelas VIII, hal ini 
dapat dilihat dari rata-rata hasil ulangan harian 
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peserta didik kelas VIII pada tahun sebelumnya seperti 
tabel berikut. 

Tabel 1.2 
Data Nilai Rata-rata Ulangan Harian 

Peserta Didik Kelas VIII  
SMP N 2 Pringapus Tahun Pelajaran 2010/2011 

No  Pokok Bahasan  Nilai Rata-
rata 

1 Sistem dalam kehidupan manusia 68.2 
2 Sistem dalam kehidupan tumbuhan 70.1 
3 Konsep partikel materi 69.7 
4 Kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 70.3 
5 Peranan Usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan 

sehari-hari 
66.5 

6 Konsep getaran dan gelombang 64.38 
7 Konsep bunyi 65.5 
8 Sifat-sifat cahaya dan penerapannya 60.1 
9 Alat-alat optik 67.3 

Sumber data:  Dokumen Kurikulum SMPN 2 Pringapus Tahun Pela-
jaran 2010/2011 

  

 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
ulangan harian peserta didik kelas VIII pokok bahasan 
cahaya sebesar 60.1 paling rendah di antara pokok 
bahasan yang lainnya. Oleh karena itu, guru perlu 
menciptakan atau memanfaatkan media pembelajaran 
yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman konsep 
peserta didik. Bahwa dengan memanfaatkan media 
pengajaran atau alat peraga dalam proses pembela-
jaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 
baru, serta dapat memotivasi dan merangsang belajar 
siswa, bahkan dapat membawa efektivitas-efektivitas 
psikologis terhadap siswa (Hamalik, 1986:23).  
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 Peranan media dalam proses belajar mengajar 
menurut Gerlac dan Ely (dalam Laria, 2008) ada tiga 
keistemewaan yaitu: 

(1) media memiliki kemampuan untuk menangkap, 
menyimpan, dan menampilkan kembali suatu 
objek atau kejadian, (2) media memiliki kemam-
puan untuk menampilkan kembali objek atau 
kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan 
dengan keperluan, dan (3) media mempunyai 
kemampuan untuk menampilkan sesuatu objek 
atau kejadian yang mengandung makna. 

 

 Melalui media pembelajaran visual macromedia 
flash diharapkan dapat memberikan solusi dan suasa-
na baru yang menarik dalam pembelajaran sehingga 
dapat meningkatkan pemahaman konsep. Pembelajar-
an dengan menggunakan media  visual ini diharapkan 
dapat membantu peserta didik dalam memahami 
pelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi 
belajar mereka. 

 Penggunaan media pembelajaran visual atau 
media pembelajaran yang lain diperlukan agar pe-
nyampaian materi tidak hanya dalam bentuk hafalan-
hafalan, tetapi juga dapat menanamkan pemahaman 
yang mendalam kepada peserta didik, sehingga peserta 
didik dapat memahami dan mengembangkan apa yang 
telah diperolehnya.  

 Pengajar SMP Negeri 2 Pringapus terdiri   dari 28 
guru. Sebanyak 18 guru (sekitar 64%) masih meng-
gunakan media pembelajaran konvensional, yang 
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hanya memanfaatkan papan tulis dan media cetak, 
seperti buku dan LKS, dan baru sekitar 10 guru (36%) 
yang sudah memanfaatkan media pembelajaran yang 
bervariasi antara lain media visual. Akibatnya, peserta 
didik kurang termotivasi untuk belajar, hingga pada 
akhirnya prestasi belajar kurang maksimal. Dengan 
penelitian ini diharapkan dapat memotivasi guru, 
khususnya guru SMPN 2 Pringapus untuk meman-
faatkan media visual dalam proses pembelajaran. 

 Habaib (2009), dalam penelitiannya yang 
berjudul ”Efektivitas Penggunaan Media Pembela-jaran 
Visual dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Materi 
Gerak Lurus (Studi Pada Siswa Kelas X MA YPPA 
Cipulus Wanayasa Purwakarta)” memberikan 
kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran 
visual lebih efektif daripada pembelajaran konvensio-
nal dalam meningkatkan hasil belajar Fisika materi 
Gerak Lurus di MA YPPA Cipulus Wanayasa. Selain 
meningkatkan hasil belajar peserta didik, pembela-
jaran menggunakan media visual juga dapat mening-
katkan keaktifan peserta didik dalam bertanya, menje-
laskan, dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu 
masalah. 

 Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh 
Prasetianto (2012) yang berjudul “Pengaruh 
Penggunaan Media Flash Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa Kelas X pada Kompetensi Persiapan Las Gas di 
SMK N 2 Pengasih” menunjukkan hasil bahwa 
penggunaan media flash dapat meningkatkan prestasi 
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belajar siswa kelas X pada kompetensi Persiapan Las 
Gas di SMK N 2 Pengasih Hal tersebut ditunjukkan 
dengan perbedaan kenaikan rata-rata nilai pretest dan 
posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dari 66,2 
menjadi 86,7 atau naik sebesar 31%, sedangkan pada 
kelas kontrol dari 69,2 menjadi 74,6 atau naik sebesar 
16,2%. 

 Berdasarkan observasi awal yang menunjukkan 
rendahnya prestasi belajar peserta didik SMP Negeri 2 
Pringapus materi Cahaya dan penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti-peneliti di atas terhadap 
peserta didik pendidikan menengah, maka peneliti 
tertarik untuk mengadakan penelitian yang serupa 
terhadap peserta didik pendidikan dasar dengan 
sampel, alat pengumpul data, waktu yang berbeda, 
serta peserta didik yang berbeda pula tingkat 
kedewasaan maupun latar belakang sosial ekonomi 
nya.  

 Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 
atas hanya mengetahui efektivitas pembelajaran media 
visual terhadap hasil belajar secara keseluruhan tanpa 
merinci masing-masing ranah kognitf, maka pada 
penelitian ini peneliti ingin mengetahui efektivitas 
pembelajaran bermedia visual terhadap ranah kognitif 
tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan secara 
keseluruhan. 
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Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan 
masalah peserta didik dalam memahami materi pela-
jaran Cahaya. Diharapkan pula model pembelajaran 
dengan menggunakan media visual Macromedia Flash 
dapat diterapkan untuk mata pelajaran lainnya ter-
utama di SMP Negeri 2 Pringapus.  

 
1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash pada materi pokok Cahaya efektif dalam 
meningkatkan prestasi belajar IPA  peserta didik 
kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 
2011/2012 untuk  tingkat pemahaman?; 

2. Apakah pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash  pada materi pokok Cahaya efektif dalam 
meningkatkan prestasi belajar IPA peserta didik 
kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 
2011/2012 untuk tingkat penerapan?; 

3. Apakah pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash pada materi pokok Cahaya efektif dalam 
meningkatkan prestasi belajar IPA peserta didik 
kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 
2011/2012? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui efektivitas pembelajaran bermedia 
visual Macromedia Flash pada materi pokok Cahaya 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPA peserta 
didik kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun 
pelajaran 2011/2012 tingkat pemahaman; 

2. Mengetahui efektivitas pembelajaran bermedia 
visual Macromedia Flash pada materi pokok Cahaya 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPA peserta 
didik kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun 
pelajaran 2011/2012 tingkat penerapan; 

3. Mengetahui efektivitas pembelajaran bermedia 
visual Macromedia Flash pada materi pokok Cahaya 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPA peserta 
didik kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun 
pelajaran 2011/2012. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini akan menjadi penting, jika  
mampu memberikan manfaat baik secara praktis 
maupun teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memotivasi guru agar mau memanfaatkan 
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media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi 
belajar peserta didik dan mengaktifkan peserta didik 
dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagi pihak 
sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memo-
tivasi sekolah untuk lebih banyak menyediakan media 
pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar 
peserta didik. 

 
2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Menguatkan penelitian sebelumnya tentang peng-
gunaan media visual komputer dalam pembelajaran 
yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 
didik, apabila hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penggunaan media visual Macromedia Flash 
efektif dalam meningkatkan prestasi belajar peserta 
didik; 

b. memberikan sumbangan terhadap ilmu pengeta-
huan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan 
media dalam proses pembelajaran; 

c. memberikan masukan yang berguna untuk pening-
katan mutu pembelajaran. 

 

 


