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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. 

Medόё adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. 

Asosiasi Teknologi Dan Komunikasi Pendidikan (Association Of 

Education And Communication Technologi/ AECT) di amerika, membatasi 

media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk me-

nyalurkan pesan/informasi. Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang-

nya untuk belajar. Sementara itu Briggs (1970) berpendapat bahwa media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang sis-

wa untuk belajar. Buku, filem, kaset, audiovisual adalah contoh-contohnya. 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) 

memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunika-

si baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya 

dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. 

Apa pun batasan yang diberikan, ada persamaan diantara batasan ter-

sebut yaitu media adalah segala sesuatu yang dapat  digunakan untuk me-

nyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pi-

kiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi dan tujuan pembelajaran tercapai (Sadiman, 

dkk 2010: 7). 

Media pembelajaran merupakan suatu alat/ wahana yang jika tidak 

digunakan dengan baik dapat menjadikan pembelajaran menjadi 
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verbalisme, salah tafsir, perhaian tidak terpusat, dan tidak terjadinya 

pemahaman yang baik oleh siswa. Sedangkan media pembelajaran jika 

digunakan dengan baik dapat menjadikan pembelajaran menjadi peransang, 

mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan presepsi yang sama oleh 

semua siswa, sehingga hakikat dari media yaitu untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima benar-benar memenuhi fungsinya. 

Berdasarkan definisi tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran (Macromedia Flash) adalah suatu alat/ wahana yang dapat 

memudahkan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Media 

pembelajaran yang digunakan harus dapat menarik perhatian siswa pada 

kegiatan belajar mengajar dan lebih merangsang kegiatan belajar siswa. 

2.1.2 Tujuan Penggunaan Media Pembelajaran 

Ada beberapa pengertian tentang media pembelajaran yang telah dipe-

lajari, tersirat tujuan dari penggunaan suatu media yaitu untuk membantu 

guru menyampaikan pesan-pesan secara mudah kepada peserta didik se-

hingga peserta didik dapat menguasai pesan-pesan secara mudah mudah ke-

pada peserta didik sehingga pesesrta didik dapat menguasai pesan-pesan ter-

sebut secara cepat, dan akurat. Dalam kerangka proses belajar mengajar 

yang dilakukan guru, penggunaan media dimaksudkan agar peserta didik 

yang terlibat dalam kegiatan belajar itu terhindar dari gejala verbalisme, 

yakni mengetahui kata-kata yang disampaikan guru tetapi tidak memahami 

arti atau maknanya. 

Mulyani Sumantri, dkk (2001: 153) Secara khusus mengemukakan 

bahwa media pengajaran digunakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami 

konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan tertentu dengan mengguna-

kan media yang paling tepat menurut karakteristik bahan; 

2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehing-

ga lebih merangsang minat peserta didik untuk belajar;



8 
 

 
 

3. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi kare-

na peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan 

media tertentu; 

4. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. 

Peranan Media dalam proses belajar mengajar menurut Gerlac dan Ely 

(1971: 285) ditegaskan bahwa ada tiga keistemewaan yang dimiliki media 

pengajaran yaitu: 

1. Media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan dan 

menampilkan kembali suatu objek atau kejadian, 

2. Media memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau 

kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan keperluan, dan  

3. Media mempunyai kemampuan utuk menampilkan sesuatu objek atau 

kejadian yang mengandung makna. 

Begitu juga, Ibrahim (1982:12) mengemukakan fungsi atau peranan media 

dalam proses belajar mengajar antara lain: 

a. Dapat menghindari terjadinya verbalisme, 

b. Membangkitkan minat atau motivasi, 

c. Menarik perhatian,i 

d. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran, 

e. Mengaktifkan siswa dalam belajar dan 

f. Mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 

2.1.3 Langkah-langkah Penggunaan Media Pembelajaran 

Menurut Sungkono (2009) Media pembelajaran yang telah dipilih agar 

dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah 

secara sistematis. Ada tiga langkah yang pokok yang dapat dilakukan yaitu 

persiapan, pelaksanaan/penyajian, dan tindak lanjut. 
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1. Persiapan 

Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar 

yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar pada langkah  

persiapan diantaranya: a) membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran/perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti 

biasanya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan 

cantumkan media yang akan digunakan. b) mempelajari buku 

petunjuk atau bahan penyerta  yang telah disediakan, c) menyiapkan 

dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam 

pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi serta 

peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik.  

2. Pelaksanaan/Penyajian 

Tenaga Pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan 

seperti: a) yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap 

dan siap untuk digunakan. b) jelaskan tujuan yang akan dicapai, c) 

jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik 

selama proses pembelajaran, d) hindari kejadian-kejadian yang 

sekiranya dapat mengganggu perhatian/konsentrasi, dan ketenangan  

peserta didik.  

3. Tindak lanjut 

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman 

peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan 

media. Disamping itu kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur 

efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan 

yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, eksperimen, observasi,  

latihan dan tes. 
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Uraian penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran 

yang di jelaskan oleh kedua ahli masih secara keseluruhan dan masih 

secara umum jadi belum dikelompokkan tentang kegiatan pada tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan dimana tahap pelaksanaan meliputi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan dan kegiatan akhir dan pada kegiatan 

peragaanya dalam menyampaikan materi pelajaran. Untuk tahap 

persiapan sudah jelas dari kedua pendapat bahwa pada tahap ini 

merupakan pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan da-

lam penelitian harus sesuai dengan materi yang akan di ajarkan. Ber-

dasarkan  penelitian ini materi yang akan diajarkan adalah Cahaya dan 

Sifat-sifatnya kelas V Semester II tahun ajaran 2011/2012. Pada tahap 

pelaksanaan meliputi  ketrampilan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran yaitu cara peragaan dalam penyampaian materi 

pelajaran pada cahaya dan sifat-sifatnya. Peneliti mengkaji dan  

mengelompokkan penggunaan media pembelajaran dalam 

pembelajaran yang terstruktur yaitu sebagai berikut: 

2.2 Macromedia Flash. 

2.2.1 Pengertian Macromedia Flash 8.0. 

Macromedia flash 8.0. merupakan pengembangan dari macromedia 

flash MX. Program ini sering digunakan animator untuk membuat animasi 

interaktif maupun non interaktif, seperti animasi pada halaman web, animasi 

kartun. Karena program ini mempunyai beberapa keunggulan disbanding 

program lain sejenis karena mampu membuat tombol interaktif, membuat 

gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah di tetapkan. 

Wirawan Istiono (2006:13) menjelaskan bahwa Macriomedia Flash 

8.0 adalah suatu program aplikasi berbasis vektor standar authoring tool 

professional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang 

sangat menarik untuk membuat animasi logo, movie, game, menu interaktis, 

dan pembuatan aplikasi-aplikasi web. 
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Sedangkan Madcom (2004:12) Macromedia Flash 8.0 adalah program 

grafis yang diperuntukan untuk motion atau gerak dan dilengkapi dengan 

script untuk programming (action script) dengan program ini 

memungkinkan pembuatan animasi media interaktif, game. Arno Prasetio 

(2006: 9) juga mengemukakan bahwa Macromedia Flash 8.0 adalah suatu 

suatu software animasi yang dapat digunakan untuk mempermudah 

penyampaian suatu konsep yang bersifat abstrak yang dalam penerapannya 

menggunakan komputer dan media imager proyector. Software ini 

mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan software animasi 

lainnya di antaranya adalah program yang berorientasi objek, mampu 

mendesain gambar berbasis vector, kemampuannya menghasilkan animasi 

gerak dan suara dan dapat dipergunakan sebagai software pembuat situs 

website, serta masih banyak keunggulan lainnya dibandingkan dengan 

software animasi lain. Dengan keunggulan dan kelebihan yang dimilikinya, 

Macromedia Flash Professional 8.0 sebagai teknologi Audiovisual, mampu 

menghasilkan fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. 

Berdasarkan beberapa pengertian Macromedia Flash 8.0 yang telah di 

paparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Macromedia Flash 

8.0 dalam pembelajaran itu adalah Macromedia flash 8.0 adalah suatu soft-

were animasi media pembelajaran untuk membantu guru dalam menyam-

paikan pembelajaran agar lebih menarik dan mudah di pahami Siswa dan 

penerapannya menggunakan computer dan imager proyektor. 

2.2.2 Fungsi Macromedia Flash. 

Software Macromedia Flash 8.0 sangat berguna dalam mendukung 

kesuksesan sebuah presentasi dan proses belajar mengajar (PBM). Dalam 

Macromedia Flash 8.0, kita dapat memasukan elemen-elemen seperti gam-

bar atau movie, animasi, presentasi, game. dapat digunakan sebagai tool 

untuk mendesain web, dan berbagai aplikasi multimedia lainnya. 
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2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Macromedia Flash. 

2.2.3.1 Kelebihan 

Kelebihan tersebut di antaranya adalah  macromedia flash 

merupakan program yang bisa digunakan untuk membuat animasi, 

game  dan perangkat ajar.  Macromedia flash 8.0 dilengkapi dengan  

action script (perintah tindakan) sehingga membuat presentasi atau 

perangkat ajar menjadi lebih variatif dan tentunya lebih menarik 

dibanding dengan program presentasi lainnya. 

Penggunaan  Macromedia Flash 8.0 sebagai  software yang di-

gunakan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis edu-

tainment, didasarkan pada beberapa kelebihan yang dimilikinya. 

Anggra Yuda Ramadianto menyatakan bahwa  Macromedia Flash 8.0 

memiliki keunggulan dibanding program lain yang sejenis, antara lain, 

misalnya: 

a. Seorang pemula yang masih awam terhadap dunia desain dan 

animasi dapat mempelajari dan memahami Macromedia Flash 

8.0 dengan mudah dengan mudah tanpa harus dibekali dasar 

pengetahuan yang tinggi tentang bidang tersebut. 

b. Pengguna program Macromedia Flash 8.0 dapat dengan mudah 

dan bebas dalam berkreasi membuat animasi dengan gerakan 

bebas sesuai dengan alur adegan animasi yang dikehendakinya.  

c. Macromedia Flash 8.0 ini dapat menghasilkan file dengan uku-

ran kecil. Hal ini dikarenakan Flash, menggunakan animasi den-

gan basis vektor, dan juga ukuran file  Flash yang kecil ini dapat 

digunakan pada halaman web tanpa membutuhkan waktu  load-

ing yang lama untuk membukanya. 

d. Macromedia Flash 8.0 menghasilkan file bertipe (ekstensi). 

FLA yang bersifat fleksiibel, karena dapat dikonversikan men-

jadi file bertipe .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. hal ini 
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memungkinkan pengguna program  Macromedia Flash 8.0 un-

tuk berbagai keperluan yang kita inginkan. 

2.2.3.2.Kekurangan 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan penggunaan media 

Macromedia Flash 8.0, ada keterbatasan-keterbatasan penggunaan 

macromedia Flash 8.0 tersebut, yaitu: 

1. Waktu belajarnya lama apalagi bagi yang belum pernah 

menggunakan software desain grafis sebelumnya. 

2. Grafisnya kurang lengkap. 

3. Lambat login. 

4. Kurang Simpel. 

5. Menunya tidak user friendly. 

6. Perlu banyak referensi tutorial. 

7. Kurang dalam 3D. Pembuatan animasi 3D cukup sulit. 

8. Bahasanya pemrogramannya agak susah. 

9. Belum ada template di dalamnya. 

10. Ukuran file besar. 

2.2.4 Penggunaan Macromedia Flash dalam pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting. Dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan-bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara 

kerumitan bahan yang akan disampaikan. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi banyak 

sector kehidupan guru yang bergelut di bidang pendidikan dan pengajaran 

juga tidak luput dari pengaruh tersebut. Guru dituntut untuk mengikuti 

perkembangan teknologi, terutema sekali teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun 
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terakhir. Apabila guru tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan 

teknologi, maka dikhawatirkan guru akan gagal menjalankan fungsinya 

sebagai pengajar dan pendidik. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, ada banyak sarana dan prasarana 

yang membuat proses belajar mengajar (PBM) jauh lebih menyenangkan 

bagi peserta didik. Ini mengakibatkan PBM yang mengandalkan kapur dan 

papan tulis nampaknya akan semakin ditinggalkan tergilas oleh kemajuan 

teknologi. 

Guru dalam kegiatan pengajarannya dapat memanfaatkan leptop 

(computer jinjing) dan LCD proyektor dalam member materi pelajaran 

kepada para siswanya. Melalui kecanggihan teknologi ini PBM pastinya 

akan menjadi jauh lebih menarik. Dan, semakin kreatif guru dalam 

memanfaatkan teknologi, maka akan semakin baik pula daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran.  

2.3 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berorientasi 

pada proses belajar mengajar yang dialami siswa (Sudjana, 2005). Sementara 

menurut Gronlund (1985) hasil belajar adalah suatu bagian pelajaran misalnya 

suatu unit, bagian ataupun bab tertentu mengenai materi tertentu yang telah 

dikuasai siswa. (Sudjana, 2005) mengatakan bahwa hasil belajar itu berhubungan 

dengan tujuan instruksional dan pengalaman belajar yang dialami siswa, 

sebagaimana dituangkan pada bagan 1 berikut: 
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Bagan 1 

Berdasarkan bagan 1 ini menggambarkan unsur yang terdapat dalam proses 

belajar mengajar. Hasil belajar dalam hal ini berhubungan dengan tujuan  

instruksional dan pengalaman belajar. Adanya tujuan instruksional merupakan 

panduan tertulis akan perubahan perilaku yang diinginkan pada diri siswa 

(Sudjana, 2005), sementara pengalaman belajar meliputi apa-apa yang dialami 

siswa baik itu kegiatan mengobservasi, membaca, meniru, mencoba sesuatu 

sendiri, mendengar, mengikuti perintah (Spears dalam Sardiman, 2000). Sistem 

pendidikan nasional dan rumusan tujuan pendidikan; baik tujuan kurikuler 

maupun tujuan instruksional pada umumnya menggunakan klasifikasi hasil 

belajar  Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yaitu knowledge (pengetahuan), 

comprehension (pemahaman), aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua 

aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya 

termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri atas enam aspek, yaitu 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan 

ekspresif dan interpretatif (Sudjana, 2005). 

Tujuan Instruksional 

Hasil belajar 
Pengalaman belajar 
(proses belajar-
mengajar 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan pada kognitif, afektif, dan 

konatif sebagai pengaruh pengalaman belajar yang dialami siswa pada suatu 

bagian unit atau bab materi tertentu yang telah dipelajari. 

2.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Djamarah (2003) menyatakan bahwa keberhasilan seseorang dalam 

belajar disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

faktor dari luar individu. Menurut Slameto (2003:54-72) faktor-faktor yang 

mempengaruhi  belajar yaitu: 

1. Faktor intern, yang terdiri dari tiga faktor berikut: 

1) Faktor jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan yang meliputi kelelahan jasmani dan rohani. 

2. Faktor ekstern 

1) Faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi 

antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Sedangkan Pargiyo (2000:57) berpendapat bahwa “Komponen-

komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar adalah: 
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1. Siswa 

Faktor dari siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

adalah bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. Siswa 

merupakan masukan mentah (raw input). 

2. Kurikulum mencakup: Landasan Program dan Pengembangan, GBPP 

dan Pedoman GBPP berisi materi atau bahan kajian yang telah 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. 

3. Guru 

Guru bertugas membimbing dan mengarahkan cara belajar siswa agar 

mencapai hasil optimal. Besar kecilnya peranan guru akan tergantung 

pada tingkat penguasaan materi, metodologi dan pendekatannya. 

4. Metode 

Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan 

efisiensi proses belajar mengajar. 

5. Sarana Prasarana 

Yang dimaksud dengan sarana prasarana antara lain buku pelajaran, 

alat pelajaran, alat praktek, ruang belajar, laboratorium dan 

perpustakaan.  

6. Lingkungan 

Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, lingkungan budaya 

dan juga lingkungan alam, merupakan sumber belajar dan sekaligus 

masukan lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat besar dalam proses 

belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses belajar mengajar terdapat komponen-komponen yang 

mempengaruhi diantaranya siswa, kurikulum, guru, metode, sarana 

prasarana dan lingkungan. 
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2.4 Kajian Tentang IPA 

Pembahasan variabel IPA mencakup karakteristik IPA yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

2.4.1 Karakteristik IPA 

Cara pandang guru terhadap hakikat (esensi dan karakteristik) 

pendidikan IPA akan sangat mempengaruhi profil pembelajaran IPA yang 

diselenggarakan guru bersama siswa. Oleh karenanya pemahaman yang 

benar tentang karakteristik pendidikan IPA mutlak diperlukan guru. 

Karakteristik tersebut sekurang-kurangnya meliputi pengertian dan dimensi 

(ruang lingkup) pendidikan IPA.  

IPA secara sederhana didefinisikan sebagai ilmu tentang fenomena 

alam semesta. Dalam kurikulum pendidikan dasar terdahulu (1994) 

dijelaskan penger-tian IPA (sains) sebagai hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahun, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, 

yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara 

lain penyelidikan, penyusunan dan pen-gujian gagasan-gagasan. Sedangkan 

dalam kurikulum 2004 sains (IPA) diartikan sebagai cara mencari tahu 

secara sistematis tentang alam semesta. 

Menurut Hendro dan Jenny (1993:3) ucapan Einstein: Science is the 

atempt to make the chaotic diversity of our sense experience correspond to 

a logi-cally uniform system of thought, mempertegas bahwa IPA merupakan 

suatu ben-tuk upaya yang membuat berbagai pengalaman menjadi suatu 

sistem pola berpikir yang logis tertentu, yang dikenal dengan istilah pola 

berpikir ilmiah. 

Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membahas 

hakikat IPA sebagaimana dikemukakan oleh Hardy & Fleer (1996:15-16) 

sehingga memung-kinkan para guru memahami IPA dalam perspektif yang 

lebih luas. 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai paparan para pakar 

tentang ruang lingkup IPA sebagaimana dilakukan oleh T. Sarkim (1998) 

maka hakikat pendidikan IPA dapat dikategorikan kedalam tiga dimensi 

yaitu: Dimensi Produk, Dimensi Proses, dan dimensi sikap. Dimensi produk 

meliputi konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori di 

dalam IPA yang merupakan ha-sil rekaan manusia dalam rangka memahami 

dan menjelaskan alam bersama den-gan berbagai fenomena yang terjadi di 

dalamnya. Produk IPA (konsep, prinsip, hokum dan teori) tidak diperoleh 

berdasarkan fakta semata, melainkan berdasar-kan data yang telah teruji 

melalui serangkaian eksperimen dan penyelidikan.  

Fakta adalah fenomena alam yang berhasil diobservasi tetapi masih 

me-mungkinkan adanya perbedaan persepsi di antara pengamat (pelaku 

observasi). Fakta yang dipersepsi sama oleh setiap observer disebut data. 

Bertumpu pada se-kumpulan data yang sahih itulah suatu fenomena alam 

diabstraksikan ke dalam bentuk konsep. Secara sederhana ada tiga jenis 

konsep: konsep teramati, konsep terdefinisi, dan konsep menyatakan 

hubungan. Kursi dan ruang kelas adalah con-toh konsep teramati. Kita dapat 

memahaminya semata-mata dengan menyaksikan bentuk konkritnya, dan 

bukan mendefinisikannya. Energi, medan, suhu adalah contoh konsep 

terdefinisi. Sedangkan rumus-rumus dan kalimat matematika adalah contoh 

konsep menyatakan hubungan. Carin & Sund (1989:4) mengajukan tiga 

kriteria bagi suatu produk IPA yang benar. Ketiga kriteria tersebut adalah: 

(1) mampu menjelaskan fenomena yang telah diamati atau telah terjadi; (2) 

mampu memprediksi peristiwa yang akan terjadi; (3) mampu diuji dengan 

eksperimen sejenis. Dimensi proses, yaitu metode memperoleh 

pengetahuan, yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ini dalam IPA 

sekarang merupakan gabungan antara metode induksi dan metode deduksi. 

Metode gabungan ini merupakan kegiatan beranting antara deduksi dan 

induksi, dimana seorang peneliti mula-mula menggunakan metode induksi 

dalam menguhubungkan pengamatan dengan hipotesis. Kemudian, secara 

deduksi hipotesis ini dihubungkan dengan pengetahuan yang ada untuk 
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melihat kecocokan dan implikasinya. Setelah melewati berbagai perubahan 

yang dinilai perlu, hipotesis ini kemudian diuji melalui serangkaian data 

yang dikumpulkan secara empiris. Metode ilmiah dalam proses IPA 

memiliki kerangka dasar prosedur yang dapat dijabarkan dalam enam 

langkah: (1) sadar akan adanya masalah dan merumusan masalah; (2) 

pengamatan dan pengumpulan data yang relevan; (3) pengklasifikasian data; 

(4) perumusan hipotesis; (5) pengujian hipotesis; dan (6) melakukan 

generalisasi.  

Pada tahap-tahap tersebut terdapat aktivitas-aktivitas yang secara 

umum biasa dilakukan oleh para peneliti, yang dikenal dengan keterampilan 

proses, yaitu: melakukan observasi, mengukur, memprediksi, 

mengklasifikasi, membandingkan, menyimpulkan, merumuskan hipotesis, 

melakukan eksperimen, menganalisis data, dan mengkomu-nikasikan hasil 

penelitian. Dalam pengajaran IPA, aspek proses ini muncul dalam bentuk 

kegiatan belajar mengajar. Ada tidaknya aspek proses ini sangat bergantung 

pada guru.  

Dimensi sikap ilmiah adalah berbagai keyakinan, opini dan nilai-nilai 

yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan khususnya ketika mencari 

atau mengembangkan pengetahuan baru. Sikap dapat diklasifikasi ke dalam 

dua kelompok besar. Pertama, seperangkat sikap yang bila diikuti akan 

membantu proses pemecahan masalah; dan kedua, seperangkat sikap 

tertentu yang meru-pakan cara memandang dunia serta berguna bagi 

pengembangan karir di masa yang akan datang (T. Sarkim, 1998:134). 

Termasuk ke dalam kelompok pertama, antara lain adalah:  

a. Kesadaran akan perlunya bukti ketika mengemukakan suatu 

pernyataan; 

b. Kemauan untuk mempertimbangkan interpretasi/pandangan lain;  
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c. Kemauan melakukan eksperimen atau kegiatan pengujian lainnya 

secara berhati-hati; dan  

d. Menyadari adanya keterbatasan dalam penemuan keilmuan.  

 

Sedangkan sikap-sikap yang termasuk kelompok kedua adalah:  

a. Rasa ingin tahu terhadap dunia fisik/biologis dan cara kerjanya;  

b. Pengakuan bahwa IPA dapat membantu pemecahan masalah-masalah 

indi-vidual dan global; 

c. Memiliki rasa antusias untuk menguasi pengetahuan dan metode 

ilmiah; 

d. Pengakuan pentingnya pemahaman keilmuan dalam masa kini;  

e. Mengakui IPA merupakan hasil dan kebutuhan aktivitas manusia;  

Wynne Harlen (1987) dalam Teaching and Learning Premary Science 

semenjelaskan sembilan sikap ilmiah yang harus dikembangkan sejak dini 

pada siswa sekolah dasar. Pengembangan sikap ilmiah ini bukan melalui 

ceramah melainkan dengan memunculkannya ketika siswa terlibat dalam 

kegiatan pemecahan masalah. Kesembilan sikap tersebut adalah:  

a. Sikap ingin tahu (curiousity)  

b. Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru (originality)  

c. Sikap kerja sama (cooperation)  

d. Sikap tidak putus asa (perseverance)  

e. Sikap terbuka untuk menerima (open-mindedness)  

f. Sikap mawas diri (self critism)  

g. Sikap bertanggung jawab (responsibility)  

h. Sikap berpikir bebas (independence in thinking)  

i. Sikap kedisiplinan diri (self discipline)  

Keseluruhan uraian tentang hakikat IPA di atas, kiranya cukup jelas 

bahwa pendidikan IPA bukan sekedar berisi rumus-rumus dan teori-teori 
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melainkan suatu proses dan sikap ilmiah untuk mendapatkan konsep-konsep 

ilmiah tentang alam semesta.  

2.5 Kajian Hasil-Hasil Yang Relevan 

Penggunaan Media pembelajaran Macomedia Flash 8.0 adalah 

menggunakan program aplikasi presentasi. Macromedia Flash 8.0 sebagai media 

dalam proses pembelajaran.  Penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Komang Duwika Adi Ana (2010) dengan judul Penggunaan Ma-

cromedia Flash 8.0 untuk Meningkatkan Pemahaman Teori dalam Pembelajaran 

Seni Rupa pada siswa kelas X.8 SMK Negeri 1 KUB. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat diidentifi-

kasi tiga temuan yang bermakna. Temuan tersebut adalah:  

1) Penggunaan macromedia flash dapat meningkatkan pemahaman teori pada 

pelajaran Seni Rupa di kelas X.8 SMK Negeri 1 Kubu, 

2) Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam pembelajaran seni rupa denga 

menggunakan macromedia flash, dan 

3) Siswa senang mengikuti pembelajaran seni rupa dengan menggunakan ma-

cromedia flash. 

Penggunaan  macromedia flash dalam pembelajaran seni rupa dapat me-

ningkatkan kemampuan siswa kelas X.8 SMK Negeri 1 Kubu dalam memahami 

teori-teori seni rupa atau materi yang berkaitan dengan teori (bukan praktik). Hal 

ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pada setiap siklus. Nilai rata-rata klasikal sebe-

lum pelaksanaan tindakan adalah 66. 

Sementara itu, setelah pelaksanaan tindakan, nilai rata-rata klasikal siswa 

menjadi 71 poin pada siklus 1 dan 84 poin pada siklus 2. Siswa merasa terbantu 

dalam memahami materi yang dijelaskan dengan menggunakan  macromedia 

flash. Peningkatan yang terjadi sebesar 13. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Meningkatkan mutu pendidikan, lebih khusus lagi untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa, selama ini kita telah berupaya menerapkan berbagai pendekatan 

atau media pembelajaran, akan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan, sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan 

masyarakat. Penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash pada sekolah 

sebagai media pembelajaran sangat baik untuk menunjang pembelajaran. Apalagi 

dengan desain-desain yang ada pada program Macromedia Flash dapat membang-

kitkan motivasi belajar siswa. Dengan media pembelajaran Macromedia Flash da-

pat memanipulasi teori yang bentuknya abstrak/ biasa menjadi konkrit, misalnya 

Contoh penyajian dengan menggunakan Macromedia Flash dalam materi gerhana 

bumi/ bulan maka kita bisa mempergunakan video animasi yang dibentuk seperti 

terjadinya gerhana matahari/ bulan untuk membuktikan terjadinya gerhana mata-

hari/ bulan secara langsung. 

Penggunaan Media Pembelajaran Macromedia Flash 8.0 dalam proses 

belajar, diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. karena media san-

gat besar pengaruhnya dalam meningkatkan keberhasilan belajar, oleh karena itu 

wajar jika guru meningkatkan pemanfaatan media pembelajaran dalam proses 

belajar. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah Dengan penggunaan media 

yang interaktif dan maksimal, dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Berikut 

dapat dilihat bagan kerangka berfikir pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 

Kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran Macromedia 

Flash 8.0 akan mendapatkan nilai yang lebih baik dari pada kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvesional. 

2.7 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan 

hipotesis dalam penelitian sebagai berikut: “Diduga ada pengaruh  yang signifikan 

dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 8.0 

terhadap hasil belajar  IPA siswa  kelas  V di SD Negeri Kebumen 01, Kecamatan 

Banyubiru, Kabupaten Semarang, Tahun Ajaran 2011/2012.” 

Kelas Kon-
trol 

Kelas Eks-
perimen 

Pretest 

Pretest 

Pembelajaran seperti 
biasa yang dilakukan 
guru kelas (konven-
sional) 

Pembelajaran menggu-
nakan media pembela-
jaran (Macromedia 
Flash 8.0) 

Posttest 

Posttest 

Terdapat pengaruh 
yang signifikan 
dengan mengguna-
kan media pembe-
lajaran Macrome-
dia Flash 8.0 di-
mana hasil belajar 
kelas eksperimen 
lebih tinggi dari 
kelas control.  

Hasil belajar 
rendah 

Hasil belajar 
meningkat 




