
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Pada abad 21 sekarang ini, pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang utama 

dan penting harus dipenuhi oleh setiap individu. Karena pendidikan menjadi faktor 

penentu kehidupan dan masa depan seseorang. Oleh sebab itu, pendidikan harus 

diperoleh bagi setiap individu dalam rangka penyesuaian perkembangan 

pengetahuan dan teknologi abad ini. Candra (2009)  menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan proses untuk memelihara dan memberi latihan (ajaran kepemimpinan) 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Namun pentingnya hakikat pendidikan 

masih kurang diperhatikan di tengah masyarakat. Pendidikan menjadi wadah untuk 

mengajak siswa berproses dalam pembelajaran. 

Menurut pendapat Rohimin et al (2008) dijabarkan beberapa rumusan 

mengenai pendidikan yaitu (1) pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi 

yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan 

pendidik, (2) pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi 

lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat, (3) pendidikan 

meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat; (4) pendidikan 

berlangsung seumur hidup; (5) pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan 

prinsip-prinsip ilmu. Disimpulkan bahwa pendidikan menitik beratkan kepada siswa 

untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dengan mengaitkan 

prinsip-prinsip keilmuan yang dipahami serta berlangsung seumur hidup. 

Selain itu, peran pendidikan diharapkan mampu membentuk perilaku 
individu agar memiliki nilai-nilai yang diintegrasikan melalui proses pembelajaran. 
Pembentukan nilai-nilai didalam hakikat pendidikan ini juga diikuti oleh 
perkembangan pendidikan. Pendidikan terus mengalami perkembangan dari masa ke 
masa diikuti dengan peningkatan teknologi pembelajaran yang sangat pesat. Salah 
satu perkembangan teknologi pendidikan yang sangat pesat meliputi kepada 
penggunaan media pembelajaran yang seluas-luasnya dalam proses pembelajaran. 

Berkembangnya teknologi dalam pembelajaran tidak terlepas dari 
perkembangan era digital pada abad 21 ini. Pendidikan sebagai wadah untuk 
melakukan transfer pengetahuan harus dapat memfasilitasi siswa melalui media 
pembelajaran. Media pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan partisipasi siswa 
dalam pembelajaran. Selain itu, pemahaman terhadap konsep materi akan lebih 
mudah disampaikan jika guru mampu mendesain media pembelajaran sesuai dengan 
kebutuhan siswa (Rusman, 2012). 

Implementasi teknologi dalam pembelajaran memberikan potensi yang 
cukup besar terhadap proses pembelajaran di kelas. Perlunya penerapan teknologi 



pendidikan mempunyai dampak tersendiri bagi pendidikan diantaranya dapat 
menstimulus minat belajar siswa dengan menyesuaikan materi pembelajaran. 
Dampak utama dari penggunaan teknologi dalam pendidikan akan berpengaruh besar 
terhadap guru apabila guru sebagai pendidik bisa mengembangkan pembelajarannya 
melalui teknologi pendidikan (media pembelajaran) (Priyanto, D, 2006). Penerapan 
teknologi pendidikan akan membantu guru dalam menyampaikan informasi dalam 
bentuk konsep-konsep, data-data, dan objek pembelajaran lainnya yang dikemas 
melalui media pembelajaran.  Oleh sebab itu, inovasi pembelajaran menjadi suatu hal 
yang penting bagi guru agar  tujuan pembelajaran dengan penggunaan media dan 
teknologi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang sudah dilakukan di SMA Kristen 
1 Salatiga didapatkan fakta mengenai 1) Guru menguasai materi yang diajarakn pada 
siswa, guru juga memiliki kedekatan tersendiri dengan siswa dimana guru sudah 
mengetahui  karakter dari masing-masing siswanya, fasilitas yang disediakan oleh 
sekolah juga mampu melengkapi kegiatan pembelajran yang akan dilakukan terutama 
pembelajaran biologi 2) Kondisi sarana prasarana dalam laboratorium biologi juga 
dilengkapi dengan LCD, proyekotor dan alat-alat praktikum yang terbilang cukup 
lengkap. Tetapi pemanfaatan sarana prasarana yang ada masih kurang maksimal. 
Terutama penggunaan media pembelajaran yang digunakan dalam proses 
pembelajaran khususnya macromedia flash 3) kondisi siswa saat proses pembelajaran 
biologi cendrung kondusif , ada saatnya siswa mendengrakan guru dan ada saatnya 
siswa ikut aktif dalam tanya jawab yang dilakukan oleh guru. 4) Pengajaran yang 
dilakukan oleh guru lebih banyak ceramah dan tanya jawab dengan siswa. Dalam 
tanya jawab yang dilakukan oleh guru, siswa terlibat cukup aktif dalam menjawab 
pertanyaan 5 ) tetapi dari fakta- fakta yang terjadi dalam proses pembelajarn hasil 
belajar yang didapatkan siswa kelas XI IPA2 masih sangat kuran.  Berdasarkan hasil 
observasi ulangan harian 1 materi sel. Nilai ulangan harian siswa kelas XI IPA 2 yang 
tuntas KKM hanya 25 % nya saja dengan rincian hanya 7 siswa yang tuntas KKM dari 
28 siswa yang dengan KKM biologi 73. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan guru agar proses pembelajaran 
bisa berlansung menyenangkan dan menarik bagi siswa, misalnya dengan 
menggunakan media pembelajaran. Alternatif media pembelajaran yang sering 
digunakan di dalam proses pembelajaran yaitu visual, audio, dan audiovisual. 
Penggunaan media yang berbasis visual ini menonjolkan pada penggunaan indra 
penglihatan, biasanya berupa gambar, data, peta atau grafik (Rifqi, S, 2015). 
Pengunaan media yang bebasis audio menonjolkan pada indra pendengaran, 
misalnya seperti kaset suara atau radio menjelaskan bahwa Penggunaan media ini 
menuntuk siswa untuk menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi (Rifqi, S, 2015)  
padahal dengan hanya mendengarkan saja akan membuat siswa mudah bosan dan 
mengantuk. Kondisi seperti ini membuat siswa  sulit untuk berkonsentrasi dan 
menyebabkan materi yang diajarkan akan terlewat begitu saja.  Penggunaan media 
audiovisual dianggap memiliki potensi besar daripada media yang hanya audio dan 
hanya visual saja. Sadiman (2002) mengatakan bahwa pemanfaatan media 
audiovisual dapat mengatasi beberapa hambatan siswa yang memiliki kemapuan 
berfikir abstrak rendah.  Penerapan media audiovisual membuat siswa lebih mudah 



untuk memahami materi karena dengan media audiovisual siswa akan menerima 
informasi menggunakan dua indera sekaligus baik mendengar maupun melihat, selain 
itu siswa dapat langsung melihat dan mendengar objek yang sedang mereka pelajari 
secara langsung. Menurut Darmono (2003) bahwa penggunaan media audiovisul 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada penelitian Hendriyana (2006) 
menjelaskan bahwa penggunaan media audiovisual berupa video, memberi pengaruh 
posistif terhadap prestasi belajar siswa yaitu mampu meningkatkan hasil belajar dan 
aktivitas belajar siswa.  

Ada berbagai macam jenis media yang menerapkan audio dan visual 
(audiovisual), salah satu media tersebut yaitu macromedia flash. Macromedia flash 
merupakan media pembelajaran yang menggunakan program software yang mampu 
menyajikan pesan audiovisual secara jelas kepada siswa dengan berbagai gambar 
animasi yang dapat merangsang minat belajar siswa (Arum, 2013). Macromedia flash 
yang dapat menyajikan materi secara audiovisual ini memiliki potensi yang besar 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Arsyad (2007) bahwa 
penggunaan macromedia flash tergolong kedalam fungsi atensi yaitu media yang 
mampu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada 
pembelajaran. Pada pembelajaran biologi dengan variasi konsep membutuhkan 
penyajian objek pembelajaran secara langsung agar lebih mudah dimengerti oleh 
siswa. Misalnya, dalam materi sistem peredaran darah dapat disajikan gambar berupa 
animasi peredaran darah pada manusia sehingga siswa dapat memahami konsep 
gambar melalui animasi tersebut. Jadi siswa tidak hanya memahami dalam bentuk 
verbal tetapi dapat melalui visual gerak (animasi).  

Macromedia flash sendiri sering digunakan oleh para desaigner yang 
menghasilkan desaign yang profesional (Andi, 2006). Macromedia flash memiliki 
standart profesinal yang dapat memuat animasi web, mengolah grafis, audio, video 
dan mampu membuat animasi dalam bentik movie (Andi, 2006). Dalam dunia 
pendidikan makromedia flash dikembangkan sebagai salah satu media pembelajaran 
untuk menyampaiakan materi pembelajaran dengan tampilan yang berbeda. 
Macromedia flash sebagai media pembelajaran dapat memfasilitasi siswa untuk 
melakukan pembelajaran mulai dari awal penyampaian materi hingga tes kompetensi 
(evaluasi) (Badri, Z, 2010). Keunggulan dari macromedia flash dalam pembelajaran 
yaitu mampu memfasilitasi siswa yang memiliki kemampuan visual, audio maupun 
kinestetik. Dalam satu media macromedia flash yang digunakan dalam pembelajaran 
dapat memuat materi pembelajaran, video pembelajaran, animasi agar membantu 
siswa untuk menerima pembelajaran secara nyata serta terdapat evaluasi untuk siswa 
(Suwiwa et al, 2014). Macromedia flash dapat dipadukan dengan model 
pembelajaran agar proses pembelajaran memiliki alur yang jelas sesuai dengan sintag 
dari model pembelajaran yang digunakan. Salah satu model pembelajaran yang dapat 
dipadukan dengan Problem Base Learning (PBL). 

Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model 
pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan menyajikan permasalahan, 
pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan. Model pembelajaran problem 
base learning memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan kemandirian siswa 
dan cara berpikir siswa melalui pemecahan masalah (Mulyatiningsih, 2013). Selain itu 



penerapan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan karena siswa 
dituntut berpendapat tentang masalah yang disampaikan dan berusaha untuk 
menemukan solusi dari maslah tersebut (Khoerun, A,  2015).  

Pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash mampu 
meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran  perpaduan antara macromedia 
flash dengan PBL akan memacu motivasi siswa dalam pembelajaran. Menurut Sanjaya 
dalam Taufik Amir  (2010) bahwa model PBL memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat 
meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, karena model PBL ini dapat 
menantang kemampuan siswa, mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir 
kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan yang  siswa dalam dunia nyata. Dari hal 
tersebut secara tidak langsung membuat siswa selalu aktif dalam pembelajaran.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Edi (2009) bahwa penggunaan 
multimedia dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep materi 
pelajaran jika dibandingkan menggunakan media yang hanya visual saja atau audio 
saja. Data yang diperoleh pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh 66,4 sementara 
nilai yang tuntas diatas KKM adalah 65%, kondisi ini juga terjadi  pada siklus kedua 
dengan  nilai rata-rata 69,8 dengan 80% siswa tuntas dalam aspek pemahaman 
konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan 
multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anabella et al  (2012) dengan judul 
penerapan mackromedia flash untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok 
bahasan ikatan kimia di kelas X SMA Negeri 2 Siak, menunjukkan hasil peningkatan 
yang dialami oleh siswa pada kelas eksperimen peningkatan sebesar 0,61, kelas 
kontrol sebesar 0,41. Berdasarkan data tersemut menunjukan bahwa penggunaan 
macromedia flash memberikan konstribusi yang signifikan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. Selain itu Anabel et al (2012) juga menjelaskan bahwa  peningkatan 
hasil belajar  yang terjadi di kelas eksperimen tidak terlepas dari antusias siswa dalam 
mengikuti pembelajaran sehingga lebih memudahkan siswa untuk menerima materi 
pelajaran.  

Penelitian dilakukan agar memberi inovasi baru bagi guru untuk melakukan 
proses pembelajaran  tidak hanya terbatas pada ceramah dan menggunakan papan 
tulis saja. Tetapi juga mencoba memberikan inovasi melalui penggunaan media 
audiovisual macromedia flash sehingga merangsang indra penglihatan dan 
pendengaran siswa di dalam proses pembelajaran. Peningkatan aktivitas dan 
ketertarikan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru diharapkan membantu 
yang nantinya akan membatu siswa memahami materi yang diajarkan.  

Implementasi macromedia flash berbasis model PBL bertujuan untuk 
menstimulus motivasi dan hasil belajar siswa melalui pemecahan masalah yang 
disajikan dalam materi pelajaran biologi khususnya sistem peredaran darah. Siswa 
dapat belajar melalui media interaktif yang bersifat saintifik. Pembelajaran 
macromedia berbasis PBL diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang berbasis 
kepada siswa. Selain itu hasil belajar kognitif siswa dapat ditingkatkan melalui 
pemahaman konsep materi sistem peredaran darah. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Macromedia Flas 



berbasis Problem Based Learning untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 
Kognitif pada Kelas XI IPA 2 SMA 1 Kristen 1 Salatiga”. 

1.2 Rumusan masalah  

 

1. Bagaimana peningkatan motivasi siswa kelas XI IPA 2 SMA Kristen 1 Salatiga 

melalui penerapan macromedia flash berbasis PBL dalam materi sistem 

peredaran darah? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar kognitif siswa kelas XI IPA 2 SMA Kristen 1 

Salatiga melalui penerapan macromedia flash berbasis PBL dalam materi sistem 

peredaran darah? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

 

1. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan motivasi siswa kelas XI IPA 2 melaui 

penerapan macromedia flash berbasis  PBL  

2. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan hasil kognitif siswa kelas XI IPA 2 

melaui penerapan macromedia flash berbasis  PBL  

 

1.4 Batasan masalah  

Batasan masalah dalam penelitian adalah penerapan macromedia flash berbasis 
PBL untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sistem 
peredaran darah kelas XI IPA 2 SMA 1 Kristen 1 Salatiga 
 

1.5 Manfaat penelitian  

 

a. Manfaat bagi peneliti 

Melatih pemahaman mengajar sekaligus meneliti yang diterapkan langsung 

kepada siswa kelas XI IPA2 SMA Kristen 1 Salatiga. 

b. Manfaat bagi Guru  

Dapat dijadikan alternatif dalam menggunakan media dan model pembelajaran 

biologi dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa dalam pokok bahasan 

sistem peredaran darah.  

c. Manfaat bagi siswa  

Dapat memberikan pemahaman tentang materi sistem peredaran darah melalui 

penyajian materi menggunakan media pembelajaran. 

d. Manfaat bagi sekolah  

Dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai upaya meningkatkan kualitas 

mutu pendidikan.  


