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Abstract: The purpose of this study is to determine: (1) Effect of the learning 
using instructional media macromedia flash professional 8 mathematics students' 
learning achievement. (2) Effect of the students with motivation category of high, 
medium and low learning achievement of students of mathematics. (3) The 
interaction effect between media use professional learning macromedia flash 8 
with students' motivation to learn mathematics achievement of students in the 
subject line and angle. The study was conducted using the experimental method. 
The population in this study were all students of class VII SMP Muhammadiyah 4 
Sambi academic year 2012/2013. The samples in this study were 68 students are 
divided into two classes, 34 students of class VII B as the experimental class and 
34 students of class VII C as a control class. Collection method in this study is a 
method of test and questionnaire method. Techniques of analysis in this study is 
the technique of analysis of variance with the two cell lines not previously tested 
for normality and homogeneity tests. From the results of two-way analysis of 
variance with the same cell at the significance level α = 5% was obtained (1) = 4,5274 > 	 = 3,996 means that there is significant influence 
between students who applied learning using macromedia flash professional 
learning media 8 with student teaching applied with conventional methods 
(without media) on student achievement. (2) = 7,8623 > = 3,145 
means that there is a significant effect of motivation on student achievement. (3) = 1.0396 < = 	3,145 means that there is no interaction between 
the media of learning and student motivation on student achievement. 

 
Keywords: macromedia flash professional 8, motivation to learn and mathematics  

learning achievements. 

PENDAHULUAN 

Pendidik atau guru sebagai pengajar dituntut untuk mampu menyampaikan 

materi secara optimal dan mampu mengaktifkan proses kegiatan belajar mengajar. 

Proses kegiatan belajar mengajar merupakan proses dua arah yang tidak dapat 



dipisahkan antara siswa dan guru. Dalam proses tersebut, penddik menyampaikan 

suatu materi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan maksud 

membelajarkan siswa.  

Kegiatan belajar mengajar matematika di sekolah sering dihadapkan pada 

masalah jumlah waktu belajar yang relatif sedikit apabila dibandingkan dengan 

materi pelajaran yang banyak. Materi matematika merupakan materi yang 

memiliki cakupan yang cukup luas. Oleh karena itu, perlu menggunakan suatu 

media pembelajaran matematika yang efektif dan efisien yang dapat membimbing 

siswa untuk belajar lebih giat lagi dan pemantapan materi semakin baik. 

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

semakin pesat telah melahirkan komputer. Dengan komputer dapat dijalankan 

beberapa program untuk membuat media pembelajaran, salah satunya 

macromedia flash profesional 8. Macromedia flash profesional 8 adalah software 

yang berisi fasilitas media interaktif secara profesional, untuk membuat desain 

web, serta hal-hal yang berkaitan dengan sarana yang dibutuhkan seorang 

developer untuk menyusun sebuah konten multimedia (Kusrianto, 2006: 1-2). 

Macromedia flash profesional 8 memiliki fitur yang menyediakan 

keperluan untuk membuat media pembelajaran interaktif yang menyajikan 

animasi yang dinamis dan komunikatif. Dengan Program ini dapat ditampilkan 

suatu animasi yang dapat menarik minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu diharapkan dengan media pembelajaran ini dapat 

mempermudah pemahaman konsep dari suatu pokok bahasan materi matematika. 

Pada dasarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan hasil prestasi 

belajar siswa. Salah satu faktor tersebut adalah motivasi belajar siswa. Motivasi 

belajar merupakan suatu usaha berdasarkan pengalaman yang diperoleh, sehingga 

terjadi  perubahan  perilaku (afektif,  kognitif,  dan psikomotor) yang mendorong 

seseorang untuk bersaing dengan standar keunggulan  ilmu, di mana standar 

keunggulan ilmu ini dapat berupa penilaian. Tella (2007: 149) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa motivasi belajar yang tinggi mendorong hasil 

prestasi akademik matematika siswa semakin meningkat. Selain itu, Yunus (2009: 

93) dalam penelitiannya bahwa motivasi belajar siswa dapat memberikan 



pengaruh positif terhadap hasil prestasi akademik siswa. Motivasi belajar siswa 

memiliki peranan yang penting dalam hal menumbuhan semangat siswa untuk 

belajar. Sehingga sangatlah penting memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. 

Prestasi belajar akan optimal jika adanya motivasi. Jadi salah satu tugas pendidik 

bagaimana mendorong tumbuhnya motivasi belajar siswa.  

Peran seorang guru sangatlah penting dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Banyak cara seorang guru memotivasi siswa, salah satunya yaitu 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

dengan menggunakan macromedia flash profesional 8 yang disajikan dengan 

tepat dan semenarik mungkin sehingga diharapkan dapat menambah daya tarik 

siswa dan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, sehingga prestasi 

belajar siswa akan meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian tentang 

penerapan media pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi dengan menggunakan macromedia flash professional 8,  apakah ada 

perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara kelas yang diajar 

menggunakan media pembelajaran dan kelas yang diajar dengan metode 

konvesional (tanpa media) ditinjau dari motivasi belajar siswa. 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) 

Perbedaan pengaruh antara pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

macromedia flash profesional 8 terhadap prestasi belajar matematika siswa. (2) 

Perbedaan pengaruh antara siswa dengan motivasi kategori tinggi, sedang dan 

rendah terhadap prestasi belajar matematika siswa. (3) Interaksi pengaruh antara 

penggunaan media pembelajaran macromedia flash professional 8 dengan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimentasi yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan sengaja untuk mengusahakan timbulnya variabel-variabel, 

variabel dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menggunakan media 

pembelajaran dengan macromedia flash profesional 8 dan motivivasi belajar 



siswa, untuk selanjutnya dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu 

prestasi belajar siswa. Penelitian ini dilakukan dengan membagi subyek menjadi 

dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada 

kelompok eksperimen dikenai perlakuan pengajaran yang menggunakan media 

pembelajaran dengan macromedia flash profesional 8, sedangkan pada kelompok 

kontrol dikenai dengan perlakuan pengajaran konvensional (tanpa media). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi tahun ajaran 2012/2013. Sampel penelitian ini 

berdasarkan data siswa semester II. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Cluster Random Sampling.  Sampel penelitian ini adalah Kelas VIIC 

sebagai kelompok kontrol berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki 

dan 17 siswa perempuan sedangkan kelas VIIB sebagai kelompok eksperimen 

berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

Jadi jumlah keseluruhan sampel penelitian ini sebanyak 68 siswa.  

Dalam proses pembelajaran matematika antara kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen, kedua kelas/kelompok harus mempunyai kemampuan awal 

yang sama. Maka sebelum sampel diberi perlakuan, terlebih dahulu dilakukkan uji 

keseimbangan antara kelas kontol dan kelas eksperimen. Data yang digunakan 

untuk menguji keseimbangan adalah nilai raport semester gasal bidang studi 

matematika kelas VII. Untuk menguji keseimbangan dua variansi digunakan Uji 

Variansi Matching. 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, instrumen penelitian 

yang akan digunakan harus diuji cobakan. Untuk menguji coba intrumen harus 

dilaksanakan pada kelompok yang berbeda (yang tidak dijadikan sampel) yaitu 

pada kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Sambi. Uji coba instrumen 

dimaksudkan untuk memperoleh validitas dan realibilitas instrumen sehingga 

dapat diketahui bahwa tes yang dipakai dapat digunakan sebagai instrumen 

pengumpul data. Tes Intrumen dalam penelitian ini menggunakan tes obyektif. 

Validitas instrumen tes diuji menggunakan rumus Korelasi Product Moment, 

sedangkan reliabilitas tes diuji dengan rumus KR-20.  



Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama dengan taraf signifikasi 5%. Analisis variansi dua jalan 

bertujuan untuk menguji perbedaan efek (pengaruh) 2 variabel bebas yaitu media 

pembelajaran (faktor A) dan motivasi belajar siswa (faktor B) serta interaksi 

antara media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa (faktor AB) terhadap 

variabel terikatnya yaitu prestasi belajar. Sebagai persyaratan analisis data 

dilakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors dan uji 

homogenitas dengan menggunakan metode Uji Bartlett. Adapun uji lanjut pasca 

anava bila diperlukan dengan Metode Scheffe.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis anava dua jalan dengan sel tak sama disajikan dalam tabel 

berikut : 

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Anava Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK Dk RK   

Media (A) 412,0891 1 412,0891 4,5274 3,996 

Motivasi (B) 1837,0341 2 918,5171 7,8623 3,145 

Interaksi (AB) 242,8968 2 121,4484 1,0396 3,145 

Galat 7243,1349 62 116,8248 - - 

Total 9735,1549 67 - - - 

Berdasarkan tabel 1 diperoleh : (1) Nilai F  sebesar 4,5274 lebih 

besar dari F  sebesar 3,996 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara siswa yang menggunakan media pembelajaran dengan 

menggunakan macromedia flash profesional 8 dan metode konvensional (tanpa 

media) terhadap prestasi belajar siswa. (2) F  sebesar 7,8623 lebih besar dari F  sebesar 3,145 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. (3) F  sebesar 1,0396 lebih 

kecil dari F  sebesar 3,145 sehingga disimpulkan tidak terdapat interaksi yang 

signifikan antar media pembelajaran dengan macromedia flash profesional 8 dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa.  



Untuk media pembelajaran (A) dari tabel 1 diperoleh nilai F  sebesar 4,5274 lebih besar dari F  sebesar 3,996. Ini berarti hasil prestasi belajar 

siswa yang diberikan metode pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash profesional 8 berbeda dengan siswa yang diberi 

metode pembelajaran dengan konvensional (tanpa media). Karena variabel media 

pembelajaran hanya mempunyai 2 nilai (konvesional dan macromedia flash 

profesional 8) maka untuk mengetahui perbedaan antar media pembelajaran 

dilakukan perbandingan nilai rerata marjinalnya.  

Tabel 2. Rerata Nilai Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Media Pembelajaran 
Motivasi Rerata 

Marjinal Tinggi Sedang Rendah 
Konvesional 
(Tanpa Media) 63.3333 57.0000 53.0556 56.0294 

Macromedia Flash 
Professional 8 70.0000 66.6667 52.8571 64.7059 

Rerata Marjinal 67.3333 63.2143 53.0000  

Dari tabel 2 diperoleh nilai rerata marjinal kelompok konvesional adalah 

56,0294. Sedangkan nilai rerata marjinal kelompok macromedia flash 

professional 8  adalah 64,7059. Nilai rerata marjinal kelompok macromedia flash 

professional 8 lebih besar daripada nilai rerata marjinal kelompok konvesional 

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran dengan macromedia flash professional 8 lebih baik daripada 

konvensional (tanpa media) terhadap prestasi belajar matematika siswa.  

Hasil penelitian di atas diperkuat dengan penelitian yang pernah dilakukan 

Budiyanto (2009) dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan software multimedia 

interaktif mampu meningkatkan hasil prestasi siswa. Purwani (2012) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa prestasi belajar siswa dengan bantuan 

macromedia flash lebih baik daripada siswa yang diberi metode dengan 

konvensional. Penerapan media pembelajaran macromedia flash profesional 8 

dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan semangat dan merangsang 

keaktifan siswa dalam pembelajaran dan tidak memperkecil arti pokok 



pembelajarannya, tetapi justu membantu memperjelasnya. Dengan media 

pembelajaran ini dapat menyimulasikan secara nyata contoh penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalkan pada materi mengukur sudut, pada materi ini 

animasi simulasi busur bergerak layaknya kita mengukur sudut pada gambar sudut 

terlihat nyata seperti kita megukur sudut dengan busur dalam kehidupan sehari-

hari. Sedangkan dalam pengajaran dengan konvensional (tanpa media), siswa 

kurang bisa menggambarkan secara nyata contoh penerapannya. Siswa hanya 

pasif mendengarkan materi dari guru. Mereka tidak dapat membayangkan materi 

pelajaran yang dimaksudkan, sehingga siswa merasa jenuh.  

Proses pembelajaran dengan media simulasi akan lebih efektif dan efisien 

serta memudahkan pendidik dalam mentransfer ilmu (Lunce, 2006 : 37). Fakta 

empirik dalam penelitian ini pada pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash professional 8, pendidik dalam menyampaikan 

materi pelajaran hanya dengan menampilkan slide materi pelajaran dan 

menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Sedangkan pada pengajaran dengan 

konvesional (tanpa media), terlebih dahulu pendidik harus menulis materi 

pelajaran di papan tulis. Ini terasa kurang efektif dan efisien karena menyita waktu 

untuk menulis materi pelajaran di papan tulis.  

Adanya peranan guru, keaktifan siswa, sarana dan prasarana dalam proses 

belajar mengajar kaitanya dengan penerapan media pembelajaran macromedia 

flash profesional 8 serta lingkungan sekolah yang mendukung adalah salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Peranan guru dalam proses pembelajaran antara lain penerapan media 

pembelajaran dan ketepatan pemilihan metode yang sesuai sehingga siswa dapat 

lebih mudah memahami materi pelajaran yang diajarkan. Ketepatan pemilihan 

media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Dalam pemilihan media disamping memperhatikan kompleksitas dan 

keunikan proses belajar hendaknya diupayakan secara optimal agar proses 

pembelajaran berlangsung secara efektif (Daryanto, 2013 : 13). Pembelajaran 

dengan media pembelajaran macromedia flash professional 8 sangatlah tepat 

karena media ini mudah menarik siswa untuk aktif dalam pelajaran matematika 



sehingga siswa tidak hanya aktif dalam berpikir namun dapat mendorong siswa 

untuk berani menyampaikan pendapatnya. Misalnya dalam melukis sudut 45° 
dengan jangka, pembelajaran dengan media macromedia flash professional 8, 

animasi jangka bergerak layaknya melukis sudut 45° dalam kehidupan sehari-

hari, media pembelajaran ini membuat siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran.  

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Pembelajaran 

dengan memanfaatkan software macromedia flash profesional 8 memberikan 

suatu wacana tersendiri untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lengkap. 

Penyampaian bahan ajar yang simpel tapi luwes untuk menciptakan proses belajar 

yang hidup (Budiyanto, dkk, 2010: 6). 

Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran berbasis TIK yang belum 

mendukung seperti keterbatasan jumlah unit komputer yang tersedia dengan 

jumlah siswa yang cukup banyak serta suasana sekolah yang konduksif, bersih 

dan tertib juga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

Untuk motivasi belajar siswa (B) dari tabel 1 diperoleh nilai F  

sebesar 7,8623 lebih besar dari F  sebesar 3,145. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan pengaruh antar kategori motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh motivasi tinggi, sedang dan rendah 

maka perlu dilakukan uji lanjut pasca anava dengan Metode Scheffe dengan uji 

komparasi ganda antar kolom. 

Tabel 3. Rangkuman Komparasi Ganda Antar Kolom 

No Komparasi  = 2 . , ; :  

1  vs  1,4185 6,2906 

2  vs  11,7951 6,2906 

3  vs  16,4866 6,2906 

Untuk komparasi antar kolom (motivasi belajar matematika siswa) dari 

tabel 3 pada baris pertama (  vs ) yaitu perbandingan rataan antara siswa 

dengan motivasi tinggi dan motivasi sedang diperoleh = 1,4185 <	 = 6,2906 sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai 



motivasi belajar matematika yang tinggi memberi pengaruh yang sama baiknya 

dengan siswa yang mempunyai motivasi belajar matematika sedang terhadap 

pencapaian hasil prestasi belajar matematika siswa. Pada baris kedua (  vs )  

yaitu perbandingan rataan antara siswa dengan motivasi sedang dan motivasi 

rendah diperoleh = 11,7951 > = 6,2906 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai motivasi belajar matematika sedang 

memberi pengaruh yang lebih baik dibanding dengan siswa yang mempunyai 

motivasi belajar matematika rendah terhadap pencapaian prestasi belajar 

matematika. Pada baris ketiga (  vs ) yaitu perbandingan rataan antara siswa 

dengan motivasi tinggi dan motivasi rendah diperoleh = 16,4866 >	 = 6,2906 sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai 

motivasi belajar matematika tinggi memberi pengaruh yang lebih baik dibanding 

dengan siswa yang mempunyai motivasi belajar matematika rendah terhadap 

pencapaian prestasi belajar matematika. 

Hasil penelitian di atas selaras dengan hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Tella (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa motivasi 

belajar yang tinggi mendorong hasil prestasi akademik matematika siswa semakin 

meningkat. Selain itu, Yunus (2009) dalam penelitiannya bahwa motivasi belajar 

siswa dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil prestasi akademik siswa. 

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya motivasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil prestasi siswa. 

Hasil penelitian ini disebabkan adanya inovasi pembelajaran yang berupa 

penerapan pembelajaran dengan media pembelajaran macromedia flash 

professional 8 yang sebelumnya belum pernah diterapkan oleh gurunya. Inovasi 

ini dapat menimbulkan daya tarik siswa dalam belajar, baik dari kategori motivasi 

belajar tinggi, sedang maupun rendah dalam memperhatikan dan memahami 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan tumbuhnya ketertarikan siswa 

terhadap materi pelajaran matematika maka siswa akan bersemangat dalam proses 

belajar mengajar. Dengan adanya semangat untuk belajar maka prestasi belajar 

akan meningkat pula. Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh antara 

motivasi belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika siswa.  



Untuk interaksi antar media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa 

(AB) dari tabel 1 diperoleh F  sebesar 1,0396 lebih kecil dari F  sebesar 3,145 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat interaksi yang signifikan antara 

media pembelajaran macromedia flash profesional 8 dan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa. Pada variasi media pembelajaran dan variasi 

kategori motivasi belajar siswa tidak terjadi kecenderungan yang konsisten. 

Berarti siswa yang berprestasi tinggi belum tentu berasal dari kombinasi 

pembelajaran dengan media pembelajaran macromedia flash profesional 8 dan 

motivasi belajar tinggi. Demikian pula kalau dilihat pada kelas konvesional, pada 

siswa berprestasi tinggi belum tentu berasal dari kombinasi metode konvensional 

dan motivasi tinggi tetapi mungkin juga berasal dari kombinasi metode 

konvensional dan motivasi sedang atau rendah.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik 

kesimpulan: (1) Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dengan 

macromedia flash professional 8 lebih baik daripada konvensional (tanpa media) 

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan garis dan sudut. (2) Siswa 

yang mempunyai motivasi belajar tinggi memberi pengaruh yang sama dengan 

siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang dan siswa yang mempunyai 

motivasi belajar sedang atau tinggi memberi pengaruh lebih baik dibanding 

dengan siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah terhadap pencapaian 

prestasi belajar pada pokok bahasan garis dan sudut. (3) Tidak terdapat interaksi 

antara media pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa pada pokok bahasan garis dan sudut. 

Adapun saran dari penelitian ini adalah hendaknya dalam pembelajaran 

matematika, pendidik menggunakan media pembelajaran yang dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa serta mempermudah pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran matematika yang cakupan materinya cukup luas. 

Pemilihan media pembelajaran harus yang sesuai, misalnya dengan menggunakan 

media pembelajaran macromedia flash profesional 8. 
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