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Abstrak 

Fisika banyak mempelajari konsep-konsep yang abstrak dan sulit dibayangkan. Banyak siswa 

mengalami kesulitan untuk memahami konsep-konsep Fisika dan langsung menggunakan 

rumus-rumus untuk mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan tanpa mengerti konsep 

yang melatarbelakangi dan mendasarinya. Maka sangatlah tepat untuk memanfaatkan 

perangkat lunak animasi untuk membantu mengkonkritkan konsep-konsep yang abstrak 

yang tidak bisa diamati, seperti interferensi cincin Newton dengan menggunakan perangkat 

lunak Macromedia Flash 8. Tujuan penelitian ini membuat animasi dengan menggunakan 

software Macromedia Flash 8 untuk menunjukkan konsep interferensi cincin Newton, 

mendesain model pembelajaran dengan menggunakan media animasi untuk pembelajaran 

pada interferensi cincin Newton, dan mengujicobakan desain model pembelajaran Fisika 

dengan media animasi tersebut di kelas. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dan mengambil  sampel pada mahasiswa pendidikan Fisika UKSW 

Salatiga angkatan 2010. Animasi yang telah dibuat, terlebih dahulu diuji validitasnya dengan 

uji validitas konten dan display. Pengumpulan data  menggunakan lembar observasi, data 

hasil belajar siswa berupa tes tertulis dan kuisioner. KBM dilakukan menggunakan media 

animasi  sebagai media pembelajaran. Hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan 

media animasi dalam pembelajaran Fisika dapat membuat siswa aktif serta paham terhadap 

materi yang disampaikan dan penelitian ini dikatakan berhasil karena 80% dari KBM dapat 

diikuti oleh siswa dengan baik dan dari lembar kuisioner, siswa sangat terbantu dalam 

pembelajaran dengan menggunakan media animasi, karena mereka bisa melihat langsung 

peristiwa interferensi cincin Newton serta dari hasil tes pemahaman, siswa bisa dikatakan 

mengerti tentang peristiwa terjadi interferensi cincin Newton. 

 

Kata kunci: Macromedia Flash 8, Interferensi cincin Newton 
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