
1 
 

Bab III 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

1.1 Hasil Penelitian  

Penelitan tindakan kelas dengan menggunakan media pembelajaran 
macromedia flash berbasis PBL ini dirancang untuk meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar kognitif siswa kelas XI IPA 2 dalam materi sistem peredaran darah. 
Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar 
kognitif siswa yang dilakukan dari siklus pertama ke siklus kedua, dimana pada 
setiap siklusnya terdiri dari 3 kali pertemuan. Pada akhir siklus kedua semua 
indikator keberhasilan telah berhasil dicapai. Hasil penelitian setiap siklus 
dijabarkan sebagai berikut . 
1. Deskripsi Hasil Siklus I  

a. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan pada penelitian tindakan kelas mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut : 

i. Merancang perangkat pembelajaran  

ii. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran  

iii. Menyiapkan media macromedia flash berbasis PBL 

iv. Menyusun instrumen tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar 

siswa 

v. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembelajaran  

b. Tahap Tindakan  

Penelitian tindakan kelas pada siklus I dilakukan selama 3 kali 

pertemuan. Pertemuan satu dilaksanakan pada tanggal 7 November 2016 

dengan materi  fungsi dan komponen sistem peredaran darah (sel darah 

merah dan putih), pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 10 

November 2016 dengan materi komponen sistem peredaran darah 

(keping darah dan plasma darah), pertemuan ketiga dilaksanakan pada 

tanggal 14 November 2016 dengan materi organ peredaran darah pada 

manusia. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada siklus I 

dijelaskan sebagai berikut :  

i. Pertemuan pertama  

Pada kegiatan awal guru memberikan pembukaan materi 

pembelajaran dengan apersepsi, lalu guru memberikan pre tes 

kepada siswa untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa 

tentang materi yang akan diajarkan dan nantinya untuk mengukuri 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa.  
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Kegiatan inti guru memperkenalkan terlebih dahulu media 

pembelajaran yang akan digunakan yaitu macromedia flash berbasis 

PBL. Guru memulai materi pelajaran dengan menayangkan video lalu 

dari video tersebut guru memberikan permasalahan bagi siswa yaitu 

“Saat kita terjatuh kaki kita terluka. Luka yang ditimbulkan akibat 

terjatuh tadi bisa saja terkena infeksi oleh bakteri. Salah satu sel 

darah dapat membantu dalam proses pencegahan infeksi pada luka 

tersebut. Sel darah apa? Dan bagaimana cara kerjanya dalam 

pencegahan luka?”. Setelah memberikan permasalahan guru 

memberikan materi yang berkaitan tentang permasalahan yang ada 

serta video dan gambar yang dijadikan siswa sebagai bahan referensi 

siswa untuk menjawab permasalahan yang ada. Setelah guru 

memberikan materi, siswa berdiskusi dengan kelompok masing-

masing untuk membahas permasalahan yang sudah diberikan. Hasil 

dari diskusi siswa nantinya akan di presentasikan didepan kelas dan 

guru memberikan konfirmasi dari setiap presentasi yang diberikan 

oleh siswa. Di bagian akhir guru meminta siswa untuk menarik 

kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan.  

i. Pertemuan kedua  

Pada kegiatan awal guru mengulang sekilas tentang materi 

yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Guru 

memberikan apersepsi untuk memasuki materi yang akan diajarkan.  

Kegiatan inti dimulai dengan guru menayangkan sebuah 

gambar mengenai orang yang terluka kemudian guru memberikan 

permasalahan kepada siswa “Saat seseorang mengalami luka dan 

berdarah, pasti lama kelamaan luka tersebut akan mengering dan 

tertutup kembali apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? 

Jika luka tersebut tidak dapat mengering dan terus mengeluarkan 

darah apa yang terjadi dan apa penyebabnya? guru memberikan 

materi  untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan. 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan masalah yang ada. Guru menayangkan video 

mengenai proses pembekuan darah pada manusia setelah itu guru 

membagikan amplop kepada setiap kelompok yang berisi rangkaian 

proses peredaran darah yang nantinya akan disusun siswa menjadi 

rangkaian yang benar sesuai dengan materi dan video yang 

ditayangkan oleh guru. Hasil dari diskusi siswa nantinya akan di 

presentasikan didepan kelas dan guru memberikan konfirmasi dari 

setiap presentasi yang diberikan oleh siswa. Di bagian akhir guru 
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meminta siswa untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang 

sudah dilakukan.  

ii. Pertemuan ketiga  

Pada kegiatan awal guru mengulang materi yang sebelumnya 

sudah diajarakan dipertemuan sebelumnya dengan bentuk tanya 

jawab. Guru memberikan apersepsi untuk memasuki materi 

pelajaran yang akan diajarkan.  

Kegiatan inti dilakukan dengan menampilkan gambar jantung 

yang sudah terdapat bagian-bagiannya dari gambar jantung tersebut 

guru memberikan permasalahan tentang “apabila salah satu bagian 

jantung mengalami kerusakan hal apakah yang terjadi dan bagaimana 

cara mengatasinya?” guru memberikan materi tentang organ 

peredaran darah untuk membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

untuk mendiskusikan masalah yang ada. Guru menayangkan video 

mengenai penyakit pada jantung. Siswa berdiskusi dengan kelompok 

masing-masing. Hasil dari diskusi siswa nantinya akan di 

presentasikan didepan kelas dan guru memberikan konfirmasi dari 

setiap presentasi yang diberikan oleh siswa. Di bagian akhir guru 

meminta siswa untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang 

sudah dilakukan.  

 

c. Tahap Observasi  

i. Pertemuan pertama  

Observer melakukan observasi untuk keterlaksanaan proses 

pembelajaran menggunakan macromedia flash berbasis PBL dan 

peningkatan motivasi belajar siswa. Pada saat pertemuan pertama di 

siklus I tahap-tahap pembelajaran sudah berlangsung secara 

keseluruhan tetapi masih kurang beberapa penekanan pada setiap 

tahapannya penggunaan macromedia flash berbasis PBL sudah baik 

hanya saja video yang digunakan masih belum masuk kedalam 

macromedia flash. peningkatan motivasi siswa masih tergolong 

kurang guru masih kesulitan dalam meningkatkan motivasi siswa 

karena masih banyak siswa yang ribut sendiri. 

i. Pertemuan kedua  

Observer melakukan observasi untuk keterlaksanaan proses 

pembelajaran menggunakan macromedia flash berbasis PBL dan 

peningkatan motivasi belajar siswa. Pada saat pertemuan kedua  dii 

siklus I tahap tahap pembelajaran sudah berlangsung secara 
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keseluruhan hanya saja pada bagian kesimpulan bukan siswa yang 

memberikan kesimpulan dalam pembelajaran tetapi guru. 

peningkatan motivasi yang terjadi lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya siswa mulai aktif dalam diskusi kelompok meskipun 

masih terlihat beberapa anak yang ribut sendiri.  

ii. Pertemuan ketiga  

Observer melakukan observasi untuk keterlaksanaan proses 

pembelajaran menggunakan macromedia flash berbasis PBL dan 

peningkatan motivasi belajar siswa. Pada saat pertemuan ketiga  di 

siklus I tahap tahap pembelajaran sudah berlangsung secara 

keseluruhan hanya saja terjadi kesalahan teknis pada penerapan 

macromedia flash dimana video yang digunakan tidak bisa diputar 

pada sembarang laptop sehingga memerlukan waktu beberapa 

menit untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk motivasi siswa 

sudah baik siswa sudah mulai berkonsentrasi saat pembelajaran dan 

berdiskusi. Tetapi siswa sedikit ribut saat terjadi kesalahan teknis. 

Dari proses pembelajaran yang menerapkan macromedia flash 
berbasis PBL untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif siswa 
pada siklus pertama memperoleh hasil sebagai berikut.  

 
Tabel7. Hasil Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus I 

NO Jenis Data Hasil Tindakan Indikator Simpulan 

1 Motivasi  
 10 orang atau 48% 
baik  

80%  kategori baik  
belum 
tercapai  

2 
Hasil belajar 
kognitif  

19 orang atau 70% 

memperoleh nilai  
73  

70%  nilai 73  tercapai  

3 
Keterlaksanaan 

macromedia 
berbasis PBL  

100% terlaksana  100% terlaksana  tercapai  

   
Hasil yang diperoleh pada siklus pertama menunjukan pada siklus 

pertama masih belum berhasil karena pada motivasi siswa belum mencapai 
indikator yang ditetapkan meskipun pada peningkatan hasil belajar kognitif 
dan keterlaksanaan macromedia berbasis PBL sudah tercapai. Pada hasil 
peningkatan motivasi belajar hanya mampu meningkat sebesar 48% atau 10 
orang saja yang mengalami peningkatan motivasi dengan kategori baik. Pada 
hasil belajar kognitif siswa sudah tercapai tetapi masih ada 9 orang yang 
belum mencapai KKM dan dengan kategori peningkatan yang rendah. 
Keterlaksanaan macromedia berbasis PBL sudah terlaksana 100% tetapi 
masih dalam kategori  kurang.  
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Motivasi belajar siswa masih belum tercapai, masih ada 18 siswa yang 
ternyata peningkatan motivasinya kurang. Hal ini bisa terjadi karena siswa 
masih menyesuaikan pembelajaran dengan media macromedia flash dimana 
baru pertama kali digunakan dalam pembelajaran. Selain itu pembelajaran 
yang dilakukan pada jam terakhir menyebabkan kondisi siswa yang sudah 
lelah, selain itu pada pertemuan yang pertama siswa baru saja melakukan 
ulangan pada mata pelajaran sebelumnya yang menyebabkan siswa kurang 
konsentrasi dalam pembelajaran. Meskipun penggunaan macromedia flash 
cukup bisa menarik perhatian siswa pada pertemuan pertama karena 
terdapat gambar dan video pembelajaran, tapi kondisi siswa yang sudah lelah 
setelah melakukan ulangan menyebabkan siswa sulit berkonsentrasi saat 
pembelajaran. Sehingga aktivitas siswa selama pembelajaran masih kurang.  

Pada hasil belajar siswa memang sudah menunjukan nilai 
ketercapaian dengan 70% siswa dinyatakan tuntas KKM dengan jumlah siswa 
yang tuntas 19 orang tuntas KKM. Tetapi masih ada 9 orang lagi yang 
memperoleh nilai kurang dari KKM dan kategori peningkatan nilai dari siswa 
masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh siswa masih belum 
berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran dan sebagian dari mereka yang 
belum tuntas KKM hasil dari motivasinya juga masih tergolong cukup dan 
kurang. Dari soal post tes yang diberikan sebagian besar dari mereka 
mengalami kesulitan pada bagian esai terutama pada bentuk soal yang 
cenderung hafalan sedangkan soal yang dalam bentuk pengaplikasian mereka 
sudah bisa menjawab dan menjabarkan jawaban mereka.  

Keterlaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan media 
macromedia flash berbasis PBL sudah terlaksana secara 100%. Dimana semua 
tahapan pembelajaran mulai dari pembukaan, apersepsi, pemberian masalah, 
ekplorasi, elaborasi, penarikan kesimpulan hingga penutupan sudah 
berlangsung. Tetapi secara kualitas proses pembelajaran yang dilakukan 
dengan menggunakan media macromedia flash berbasis PBL masih dalam 
katgori yang kurang. Hal ini disebabkan oleh guru masih kurang dalam 
manajemen kelas dimana ada beberapa siswa yang masih sibuk sendiri 
dengan aktivitas mereka masing-masing. Kurangnya waktu dalam 
penyampaian materi dimana banyak siswa yang cukup kritis dalam 
menanggapi materi yang disampaikan oleh guru sehingga memerlukan 
banyak waktu dalam tahapan penyampaian materi yang akibatnya pada 
tahapan diskusi, penyampaian hasil diskusi dan penarikan kesimpulan waktu 
yang digunakan masih kurang dan hasilnya masih kurang maksimal.  

Kondisi yang terjadi didalam kelas selama proses pembelajaran 
berlangsung sebenarnya cukup kondusif hal ini terlihat dari siswa yang masih 
aktif untuk memberi tanggapan dari apa yang disampaiakan oleh guru saat 
menjelaskan materi meskipun masih ada beberapa siswa yang tidak 
memperhatikan guru saat menerangkan yang disebabkan oleh faktor waktu 
jam pelajaran yang ada di akhir dan kondisi siswa setelah melakukan ulangan 
dimata pelajaran sebelumnya. Menurut mustamid et al (2015) melalui 
penelitian  yang berjudul Pengaruh Efektifitas Multimedia Pembelajaraan 
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Macromedia flash 8 Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Fungsi 
Komposisi dan Invers menyatakan jika penggunaan macromedia flash 
memang tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan motivasi belajar siswa 
tetapi ada faktor-faktor yang seperti model pembelajaran atau cara mengajar 
guru yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  Menurut peneliti 
sebenarnya penggunaan macromedia flash memang dapat menarik minat 
siswa untuk belajar tapi harus dilengkapi dengan faktor lain agar motivasi 
siswa dapat meningkat secara pesat saat pembelajaran berlangsung terutama 
dengan kondisi  siswa yang tidak terduga sebelumnya menyebabkan motivasi 
atau minat belajar siswa yang kurang.  

Pada siklus pertama ini ada beberapa kendala atau masalah yang 
dihadapi selama proses pembelajaran diantaranya penempatan mata 
pelajaran yang ada di akhir jam pelajaran menyebabkan siswa sudah lelah 
dan susah berkonsentrasi selama proses pembelajaran. Guru masih kurang 
dalam memanajemen kondisi kelas dan waktu pembelajaran. Penggunaan 
macromedia flash yang masih baru bagi siswa perlu untuk beradaptasi 
dengan media pembelajaran tersebut, terjadi kesalahan penggunaan laptop 
sehingga penggunaan media pembelajaran menjadi terhambat. Refleksi yang 
akan dilakukan pada siklus selanjutnya yaitu mencari cara agar siswa lebih 
bersemangat lagi dalam menghadapai mata pelajaran terakhir misalnya 
dengan memberikan reward kepada siswa selain itu pada media 
pembelajaran macromedia flash lebih diperbanyak gambar, animasi dan 
video pembelajarannya agar siswa tidak mudah bosan dengan pelajaran yang 
hanya penyajian materi-materi melalui penjelasan saja, selain itu penggunaan 
laptop yang harus dapat diaplikasikan dengan macromedia flash agar media 
tersebut dapat digunakan secara baik dalam proses pembelajaran. 
Memperbaiki manajemen kelas dimana guru harus lebih tegas dan menegur 
siswa yang dianggap kurang berkonsentrasi selama pembelajaran atau 
meberikan pertanyaan dan meminta siswa untuk maju kedepan untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Tidak terlalu berbelit-belit 
dalam menjelaskan materi pembelajaran nantinya akan menghabiskan waktu 
pembelajaran.  

Setelah melakukan analisis data ditemukan masih ada indikator 
keberhasilan pada siklus pertama masih ada yang belum tercapai yaitu pada 
aspek peningkatan motivasi siswa. Peneliti memutuskan untuk melanjutkan 
penelitian pada siklus kedua dengan acuan dari refleksi yang sudah dilakukan 
dari siklus pertama.  

 
2. Deskripsi Hasil Siklus II 

a. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan pada penelitian tindakan kelas mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut : 

i. Merancang perangkat pembelajaran  

ii. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran  
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iii. Menyiapkan media macromedia flash berbasis PBL 

iv. Menyusun instrumen tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar 

siswa 

v. Menyiapkan alat, bahan dan reward yang digunakan untuk 

pembelajaran  

b. Tahap Tindakan  

Penelitian tindakan kelas pada siklus II dilakukan selama  3 kali 

pertemuan. Pertemuan satu dilaksanakan pada tanggal 17 November 

2016 dengan materi proses peredaran darah pada manusia  (peredaran 

darah besar dan kecil) pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 21 

November 2016 dengan golongan darah dan kelainan pada sistem 

peredaran darah , pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 24 

November 2016 dengan praktikum golongan darah dan reshus yang 

dilakukan oleh siswa. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada 

siklus II dijelaskan sebagai berikut :  

i. Pertemuan pertama  

Pada kegiatan awal guru memberikan pembukaan materi 

pembelajaran dengan apersepsi, lalu guru memberikan pre tes 

kepada siswa untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa 

tentang materi yang akan diajarkan dan nantinya untuk mengukur 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa.  

Kegiatan inti guru memberikan guru memberikan 

permasalahan kepada siswa bagaimana denyut nadi apakah sama 

dengan proses peredaran darah? apakah denyut nadi pada setiap 

kondisi manusia selalu sama ataukah berubah-ubah? Faktor apa saja 

yang mempengaruhi denyut nadi tersebut? Guru meminta siswa 

berpasangan dua dua kemudian siswa melakukan perhitungan 

denyut nadi temannya, kemudian siswa mencatat hasil yang mereka 

dapatkan kepapan tulis untuk nantinya dianalisis bersama, sebelum 

menganalisis guru menayangkan video mengenai proses peredaran 

darah yang ada pada manusia. dari video tersebut guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa bagaimana proses peredaran darah 

manusia dapat terjadi? Guru memberikan reward kepada siswa yang 

berhasil menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa 

diminta untuk dapat menghubungkan proses peredaradan darah 

dengan denyut nadi dan data yang sudah di dapatkan lalu siswa 

berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan membahas 

permasalahan yang ada berdasarkan materi dan data yang sudah 

mereka dapatkan. Guru meminta kelompok manakah yang ingin 
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mempresentasikan hasil diskusi mereka didepan kelas dan guru 

memberikan reward pada kelompok siswa yang berani untuk maju 

kedepan. guru memberikan konfirmasi dari setiap presentasi yang 

diberikan oleh siswa. Di bagian akhir guru meminta siswa untuk 

menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan.  

ii. Pertemuan kedua  

Pada kegiatan awal guru mengulang materi yang sebelumnya 

sudah diajarakan dipertemuan sebelumnya dengan bentuk tanya 

jawab. Guru memberikan reward pada siswa yang mampu menjawab 

pertanyaan dari guru. Guru memberikan apersepsi untuk memasuki 

materi pelajaran yang akan diajarkan.  

Kegiatan inti dilakukan dengan guru menayangkan video 

mengenai seorang bayi yang terkena penyakit eristoblastosisfetalis 

kemudian guru memberikan permasalahan mengapa bayi yang 

terkena eritoblastosisfetalis, dimana bayi yang lahir berbeda rhesus 

dengan ibu dan dapat menyebabkan kematian pada bagi bayi. 

Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? guru memberikan materi 

kepada untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan. 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan masalah yang ada. Guru membagikan setiap anak 

artikel mengenai penyakit eristoblastosisfetalis. Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan permasalahan berdasarkan materi yang sudah 

didapat dan artikel yang diberikan oleh guru. Hasil dari diskusi siswa 

nantinya akan di presentasikan didepan kelas dan guru memberikan 

konfirmasi dari setiap presentasi yang diberikan oleh siswa. Di bagian 

akhir guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan dari 

pembelajaran yang sudah dilakukan.  

iii. Pertemuan ketiga   

Pada kegiatan awal guru membagikan Lembar laporan 

sementara yang nantinya akan diisi oleh siswa mulai dari 

memberikan penjelasan mengenai praktikum yang akan dilakukan 

mulai dari memperkenalkan alat dan bahan, serta cara kerja. Guru 

meminta siswa untuk mengerjakan praktikum secara berkelompok 

dan mandiri.  

Kegiatan inti dimulai dengan guru memberikan contoh 

bagaimana cara pengecekan golongan darah dilakukan pada salah 

satu siswa. Lalu siswa yang lain mulai mengikuti prosedur kerja yang 

ada. Setelah siswa selesai melakukan praktikum siswa 

mengumpulkan data golongan darah seluruh siswa yang ada pada 
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kelas tersebut kemudian membuat laporan sementara yang harus 

dikumpulkan keesokan harinya. Pada akhir siklus kedua ini guru 

memberikan post tes untuk mengukur bagaimana peningkatakan 

hasil belajar kognitif siswa setelah melakukan pembelajaran 

menggunakan macromedia flash berbasis PBL.  

c. Tahap Observasi  

i. Pertemuan pertama  

Observer melakukan observasi untuk keterlaksanaan proses 

pembelajaran menggunakan macromedia flash berbasis PBL dan 

peningkatan motivasi belajar siswa. Pada saat pertemuan pertama dii 

siklus II tahap tahap pembelajaran sudah berlangsung secara 

keseluruhan penggunaan macromedia sudah maksimal dan tetapi 

masih perlu ditambah beberapa gambar dan penerapan model PBL 

juga sudah sesuai dengan sintag. Siswa lebih aktif dalam berdiskusi, 

rasa ingin tahu siswa mulai meningka.  Guru lebih mampu menguasi 

kelas dan meningkatkan motivasi siswa dengan pemberian reward.  

ii. Pertemuan kedua  

Observer melakukan observasi untuk keterlaksanaan proses 

pembelajaran menggunakan macromedia flash berbasis PBL dan 

peningkatan motivasi belajar siswa. Pada saat pertemuan kedua  dii 

siklus II tahap tahap pembelajaran sudah berlangsung secara 

keseluruhan penggunaan macromedia sudah maksimal, penerapan 

model PBL juga sudah sesuai dengan sintag. Siswa aktif dalam 

berdiskusi, rasa ingin tahu siswa juga meningkat sehingga motivasi 

belajar siswa juga mengalami peningkatan.  

iii. Pertemuan ketiga  

Observer melakukan observasi untuk keterlaksanaan proses 

pembelajaran menggunakan macromedia flash berbasis PBL dan 

peningkatan motivasi belajar siswa. Pada saat pertemuan ketiga  dii 

siklus II diisi dengan praktikum tahapan dalam praktikum dapat 

berlangsung dengan baik. Siswa aktif dan bersamangat dalam 

melakukan praktikum golongan darah,  rasa ingin tahu siswa semakin 

tinggi.  

Dari proses pembelajarang yang menerapkan macromedia flash 
berbasis PBL untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif siswa 
pada siklus pertama memperoleh hasil sebagai berikut. 

 
 

Tabel8. Hasil Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus Kedua 

No Jenis Data Hasil Tindakan Indikator Simpulan 
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1 Motivasi  
 28 Orang Atau 100%  

Baik  
80%  Kategori 

Baik  
Tercapai  

2 
Hasil Belajar 

Kognitif  
24 Orang Atau 86% 
Memperoleh Nilai  73  

70%  Nilai 73  Tercapai  

3 
Keterlaksanaan 
Macromedia 
Berbasis Pbl  

100% Terlaksana  100% Terlaksana  Tercapai  

 
Hasil yang didapatkan pada siklus kedua ini berdasrakan dari 

indikator keberhasilan, siklus kedua ini dianggap sudah berhasil. Hal ini dapat 
dilihat dari indikator keberhasilan pada aspek motivasi, hasil belajar kognitif 
dan keterlaksanaan macromedia flash berbasis PBL sudah tercapai semua 
dengan hasil peningkatan motivasi belajar sebesar 100%, peningkatan hasil 
belajar kognitif 86% atau sekitar 24 siswa yang tuntas KKM  dengan kriteria 
peningkatan sedang dan keterlaksanaan pembelajaran sudah berlangsung 
secara keseluruhan atau 100% dengan kategori cukup.  

Peningkatan motivasi yang terjadi antara siklus pertama dan kedua 
cukup pesat dimana pada siklus kedua ini siswa lebih tertarik lagi dalam 
pembelajaran setelah adanya reward yang diberikan guru selama proses 
pembelajaran, tampilan macromedia flash yang lebih banyak gambar dan 
video pembelajaran serta adanya praktikum tes golongan darah dan reshus. 
Dari hal tersebut siswa menjadi lebih aktif dan memperhatikan selama proses 
pembelajaran berlangsung meskipun masih ada satu dua anak yang 
terkadang masih suka berbicara sendiri saat proses pembelajaran 
berlangsung tetapi dengan teguran dari guru siswa tersebut bisa tenang dan 
mengikuti pembelajaran seperti semula.  

Pencapain hasil belajar kognitif siswa cukup memuaskan dimana 
siswa yang tuntas KKM ada 24 siswa meskipun masih ada 4 siswa yang 
memperoleh nilai kurang dari KKM. Sebagian besar dari 4 anak ini memang 
sudah cukup berkonsentrasi dalam pembelajaran tetapi saat mengerjakan tes 
mereka lebih cenderung asal-asalan terlihat dari hasil post tes yang mereka 
kerjakan. Dari hasil post tes yang didapatkan oleh 4 siswa tersebut memang 
masih belum tuntas KKM tetapi dari hasil pre tes dan post tesnya 
menunjukan peningkatan meskipun masih dalam kriteria peningkatan yang 
rendah. Dari soal post tes yang diberikan kepada siswa sebagian besar 
mengalami kesalahan pada bagian pilihan ganda yang jenis soalnya juga 
masih cenderung kebentuk hafalan.  

Keterlaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan media 
macromedia flash berbasis PBL pada siklus kedua sudah terlaksana secara 
100%. Sama seperti siklus pertama dimana semua tahapan pembelajaran 
mulai dari pembukaan, apersepsi, pemberian masalah, ekplorasi, elaborasi, 
penarikan kesimpulan hingga penutupan sudah berlangsung. Kualita proses 
pembelajaran yang dilakukan juga mengalami peningkatan dimana pada 
siklus pertama mendapatkan kategori yang kurang, pada siklus kedua ini 
meningkat menajdi kategori cukup dalam proses pembelajaran. Guru sudah 
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mampu untuk mengatasi kesulitan konsentrasti siswa saat belajar  dan 
manajemen kelasnya lebih teratur daripada siklus yang pertama tetapi untuk 
manajemen waktu masih kurang dan perlu melakukan perbaikan lagi dalam 
pengaturan waktu saat proses pembelajaran karena pembelajaran masih 
sering terfokus pada suatu hal yang cukup lama dan akhirnya menyebakan 
berkurangnya waktu untuk melanjutkan tahapan pembelajaran selanjutnya.  

Berlangsungnya pembelajaran pada siklus kedua ini lebih baik 
daripada siklus pertama.  motivasi dan hasil belajar kognitif siswa juga terjadi 
peningkatan hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Togik 
dan Aisyah (2013) dalam penelitian yang berjudul Penerapan Media 
Pembelajaran Berbasis Macromedia flash 8 Melalui Pembelajaran Langsung 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Pelajaran Mesin Cnc Tu 2a Siswa 
Kelas Xi Tpm 3 Di Smk Negeri 3 Boyolangu menyatakan bahwa penggunaan 
macromedia flash dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anis Khoerun pada tahun 2015 
menyatakan jika PBL dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar dan 
dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa hal ini dikarenakan model PBL 
ini memiliki tahapan untuk mengorganisasi belajar siswa dan membimbing 
dalam kelompok serta melakukan diskusi dan bertukar informasi dengan 
teman atau kelompok belajar.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa, siswa merasa 
cukup terbantu dengan pembelajaran menggunakan macromedia flash 
dimana siswa tertarik dan mampu mengerti pembelajaran dengan 
menggunakan gambar dan video yang ditanyangkan oleh guru dan 
pembelajaran dengan menerapkan model PBL dapat meningkatkan daya pikir 
siswa dimana siswa tertarik dengan permasalahan yang diberikan oleh guru.  

1.2 Pembahasan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan pada siklus I dan 

siklus II pada pembelajaran menggunakan macromedia flash berbasis PBL  untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dapat dijabarkan jika  

a. Peningkatan motivasi belajar siswa  

Peningkatan motivasi belajar siswa yang diukur menggunakan 

angket dan lembar observasi mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II dan dapat dilihat sebgaia berikut  
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Grafik1. Peningkatan motivasi belajar siswa berdasarkan Lembar Observasi 

 

 
Grafik 2. Peningkatan motivasi belajar siswa berdasarkan angket 

 

Dari hasil peningkatan motivasi belajar siswa jika dilihat dari hasil 
angket maupun lembar obsevasi mengalami peningkatan dari siklus pertama 
ke siklus kedua. Peningkatan yang terjadi juga cukup besar pada lembar 
observasi peningkatan terjadi sebesar 52% dan pada hasil angket siswa 
terjadi peningkatan sebesar 50%. Peningkatan ini terjadi diakibatkan pada 
siklus pertama siswa masih dalam tahap adaptasi dalam penggunaan 
macromedia flash yang dipadukan dengan model PBL tetapi setelah 
memperoleh beberapa kali pembelajaran dengan menggunakan macromedia 
flash berbasis PBL siswa menjadi terbiasa dan tingkat ketertarikannya dalam 
proses pembelajaran mulai meningkat. Seperti yang diutarakan oleh salah 
satu siswa dimana dia menyatakan jika pembelajaran yang dilakukan dengan 
memadukan macromedia flash berbasis PBL cukup menarik dimana siswa  
diminta untuk memecahkan suatu permasalahan dan dalam macromedia 
flash juga terpadat banyak gambar dan video yang dapat menjelaskan materi 
dengan lebih jelas. Tapi ada juga beberapa siswa yang cenderung lebih suka 
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bekerja secara individu daripada berkelompok meskipun dalam kelompok 
mereka juga dapat berperan aktif. Secara keseluruhan penggunaan 
macromedia flash berbasis PBL mampu untuk meningkatkan motivasi belajar 
dari siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Taharudin (2012) bahwa 
penggunaan macromedia flash dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
karena dengan adanya media pembajaran siswa akan menjadi tertarik dan 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. penerapan model pembelajaran 
PBL juga membatu dalam meningkatkan motivasi siswa dimana model ini 
mewajibkan siswa untuk menyelesaikan dan memecahkan seuatu masalah 
sehingga siswa akan berlatih berfikir kritis, memahami dan menganalisa dan 
memberi solusi dan rasa ingin tahu siswa akan meningkat dan hal tersebut 
akan mendorong  motivasi siswa agar aktif dalam proses pembelajaran 
(Yulianita, 2013) 

 

b. Peningkatan hasil belajar kognitif  

Peningkatan hasil belajar kognitif siswa yang diukur menggunakan 

pre tes dan post tes mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II dan 

dapat dilihat sebgai berikut  

 
Grafik 3. Peningkatan hasil belajar kognitif siswa dari siklus 1 ke siklus 2 

 

 
Grafik 4. kriteria hasil belajar kognitif siswa dari siklus 1 ke siklus 2 

Berdasarkan grafik yang didapatkan menunjukan terjadi peningkatan 
hasil belajar kognitif siswa dari siklus 1 ke siklus ke 2. Peningkatan yang 
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terjadi sebesar 16% peningkatan hasil belajar kognitif siswa juga diikuti 
dengan peningkatan kriteria hasil belajar kognitif dimana pada siklus 
pertama termasuk dalam kriteria yang rendah sebesar 60% pada siklus kedua 
meningkat menjadi sedanh sebesar 54%. Peningkatan hasil belajar siswa ini 
juga diikuti dengan peningkatan motivasi siswa yang juga mengalami 
peningkatan dari siklus pertama ke kedua. Pada siklus pertama siswa lebih 
cenderung mencoba beradaptasi dengan media dan model pembelajaran 
yang diterapkan yaitu macromedia flash berbasis PBL sehingga peningkatan 
hasil belajar kognitifnya masih belum setinggi pada siklus kedua tetapi 
indikator keberhasilan yang diinginkan untuk hasil belajar kognitif sudah 
dapat tercapai yaitu sebesar 70% siswa tuntas KKM meskipun masih 
termasuk dalam kriteria yang rendah sedangkan pada siklus kedua siswa 
sudah mulai terbiasa dengan penggunaan macromedia flash berbasis PBL 
sehingga peningkatan hasil pelanajarnya meningkat menjadi 86% siswa 
tuntas KKM dengan kategori sedang. Dari hal tersebut dapat diketahui jika 
penggunaan macromedia flash berbasis PBL dapat meingkatkan hasil belajar 
siswa, seperti pendapat dari Azhar Arsyad (2007) jika penggunaan media 
pembelajaran akan membantu guru dalam menerangkan pelajaran dan akan 
lebih jelas dalam menjelaskan materi pelajarannya sehingga lebih mudah 
untuk dipahami siswa. Pada soal soal kognitif siswa mereka lebih cenderung 
lebih mudah mengerti dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan 
aplikasi kehidupan dari pada pertanyaan yang mengarah ke hafalan. Maka 
penerapan model PBL cocok diterapkan karena pada model pembelajaran ini 
menerapkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai konteks 
siswa dalam memecahkan permasalahan dan mengetahui bagaimana konsep 
dari suatu materi. Dari hal tersebut maka akan membantu siswa untuk 
memahami materi karena sesuai dengan apa yang terjadi di seitar mereka 
(Nurhadi, 2004). Maka dari itu penerapan model PBL dapat membantu siswa 
memahami materi dan meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.  

 
c. Peningkatan kualitas keterlaksanaan macromedia flash berbasis PBL  

Keterlaksanaan proses pembelajaran dengan macromedia flash 

berbasis PBL untuk meningkatan motivasi dan hasil belajar kognitif siswa 

diukur dengan observasi yang didapatkan hasil sebagai berikut.  
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Grafik 5. Keterlaksanaan pembelajaran dengan macromedia flash berbasis PBL 

 
Berdasarkan hasil yang didapat diketahui jika pembelajaran sudah 

dapat terlaksana secara keseluruhan hanya saja kriteria dari keterlaksaan 
pembelajaran tersebut masih dalam katerogi kurang pada siklus I tetapi pada 
siklus kedua mengalami peningkatan menjadi kategori cukup. Pada siklus I 
guru masih mencoba untuk menguasi keadaan kelas mengingat kondisi siswa 
di akhir jam pelajaran sehingga masih ada beberapa hal yang terlewatkan 
oleh guru sehingga dalam tahapan pembelajaran masih ada yang kurang 
seperti penekanan pada setiap tahapan, kesalahan teknis mengenai video 
yang tidak dapat di putar di macromedia flash, cara meningkatkan motivasi 
siswa masih kurang , manajemen waktu yang masih kurang sehingga ada 
beberapa tahapan yang berlangsung kurang maksimal. Pada siklus II proses 
pembelajaran sudah terjadi peningkatan pembelajaran yang berlangsung 
sudah baik guru sudah mulai dapat menguasai kelas tetapi dalam 
memanajemen waktunya masih kurang baik , kesalahan teknis juga sudah 
tidak ada sehingga penerapan macromedia flash sudah dapat dilakukan 
secara maksimal tetapi masih perlu tambahan beberapa gambar gambar 
yang menarik di dalam macromedia flash pelaksanaan model PBLnya pun 
sudah berlangsung dan siswa cukup aktif dalam penyelesaian permasalahan 
yang dimunculkan dalam PBL.  
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