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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika melalui penerapan pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan 

Macromedia Flash 8. Jenis penelitian ini Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas XI Desain Komunikasi Visual 

(DKV) SMK Negeri 9 Surakarta berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui metode wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan teknik analisis komparatif dan teknik analisis kritis. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari: 1) 

Motivasi siswa dalam bertanya sebelum tindakan 11,11% dan di akhir tindakan 

mencapai 36%, 2) Motivasi mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 

sebesar 14,81% dan di akhir tindakan mencapai 40%, 3) Motivasi siswa dalam 

mengerjakan tugas sebelum tindakan sebesar 59,26% dan setelah tindakan 

mencapai 80%. Hasil belajar siswa yang mencapai KKM sebelum dilakukan 

tindakan sebesar 51,85% dan di akhir tindakan mencapai 84%. Kesimpulan 

penelitian ini adalah penerapan pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan 

Macromedia Flash 8 dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 

siswa kelas XI DKV SMK Negeri 9 Surakarta. 
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I. PENDAHULUAN 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar 

mengajar adalah motivasi belajar. Motivasi mempunyai peran yang 

penting dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika. Siswa yang memiliki tingkat intelegensi di atas rata-rata bisa 

menjadi gagal karena kurangnya motivasi. Sebab hasil belajar akan 

optimal bila terdapat motivasi yang tepat. Dengan adanya motivasi yang 

tepat dapat mendorong siswa untuk belajar sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. 

Penyebab rendahnya motivasi belajar pada siswa dapat muncul dari 

guru, siswa, lingkungan, dan sarana prasarana. Guru kadang menciptakan 

proses pembelajaran yang menjenuhkan dan kurang membangun siswa 

untuk antusias mengikuti proses belajar mengajar, sehingga siswa menjadi 

jenuh dalam suasana kelas. Hal ini menempatkan motivasi dan hasil 

belajar pada posisi yang penting dalam proses belajar, akan tetapi realita di 

lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak memiliki kemauan 

belajar yang tinggi pada mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada siswa kelas XI Desain 

Komunikasi Visual (DKV) SMK Negeri 9 Surakarta tahun ajaran 

2013/2014 terlihat motivasi belajar masih kurang. Hal ini dapat di lihat 

dari indikator:    (1) Motivasi siswa dalam bertanya (11,11%), (2) Motivasi 

siswa mengerjakan soal di depan kelas (14,81%), (3) Motivasi siswa 

mengerjakan tugas (59,26%). Selain rendahnya motivasi belajar siswa, 

terdapat masalah lain yaitu rendahnya hasil belajar siswa, rendahnya hasil 

belajar siswa dapat dilihat dari siswa yang memenuhi KKM hanya sebesar 

(51,85%), sehingga dilihat dari hasil tersebut prestasi belajar siswa  setiap 

ulangan harian hanya beberapa yang mampu mencapai KKM. 

Berbagai usaha telah dilakukan guru SMK Negeri 9 Surakarta 

dalam mengatasi masalah tersebut, seperti menerapkan diskusi dalam 

kelas. Namun usaha tersebut belum cukup berhasil dalam menangani 

masalah tersebut. Maka akan dicobakan suatu metode yang dapat 
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digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan motivasi siswa dengan 

menggunakan pendekatan konstruktivisme. 

Driver and Bell dalam Suyono dan Hariyanto (2011) 

mengemukakan bahwa karakteristik pendekatan konstruktivisme sebagai 

berikut, (1) siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan 

memiliki tujuan, (2) belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin 

proses keterlibatan siswa, (3) pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari 

luar, melainkan dikonstruksi secara personal, (4) pembelajaran bukanlah 

transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi 

lingkungan belajar, dan (5) kurikulum bukanlah sekadar hal dipelajari, 

melainkan seperangkat pembelajaran, materi dan sumber. 

Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme guru 

memberikan konsep-konsep pokok. Pengembangan dari konsep-konsep 

tersebut dilakukan oleh siswa melalui soal-soal yang diberikan. Setiap 

siswa mendiskusikan konsep dan soal yang diberikan secara bersama, 

membandingkan masing-masing jawaban dari soal yang diberikan, dan 

membetulkan kesalahan dalam memahami konsep, sehingga seluruh siswa 

akan terlibat secara langsung dalam penguasaan materi pelajaran. 

Dalam pembelajaran matematika beracuan konstruktivisme, 

penggunaan media dalam pembelajaran akan bermanfaat bagi siswa untuk 

mendapat materi yang otentik dan dapat berpikir secara lebih luas. 

Pemanfaatan media pembelajaran dalam dunia pendidikan salah satunya 

adalah sebagai alat penyampaian materi oleh guru dalam proses 

pembelajaran agar lebih menarik. Oleh karena itu sudah saatnya 

multimedia dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan media 

pembelajaran yang efektif dan menarik. Salah satu media yang dapat di 

gunakan adalah Macromedia Flash 8. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang penerapan pendekatan konstruktivisme dengan 

pemanfaatan Macromedia Flash 8 sebagai media pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 



 

siswa yang dilakukan di kelas XI DKV SMK Negeri 9 Surakarta tahun 

ajaran 2013/2014. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). PTK merupakan penelitian yang 

bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan riil 

yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar, kemudian direfleksikan 

alternatif pemecahan masalahnya dan ditindaklanjuti dengan tindakan – 

tindakan nyata yang terencana dan terukur (Sutama, 2012: 134). Prosedur 

penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus 

terdiri atas empat tahap, yaitu 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan 

tindakan, 3) observasi dan evaluasi, dan 4) analisis dan refleksi (Sutama, 

2011: 49). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 9 Surakarta selama 

empat bulan, mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014. 

Terdapat dua subjek dalam penelitian ini, yaitu 1) peneliti bertindak 

sebagai subjek pengamat dan guru matematika bertindak sebagai pemberi 

tindakan sekaligus pengamat dan 2) siswa kelas XI DKV SMK Negeri 9 

Surakarta berjumlah 27 siswa bertindak sebagai subjek penerima tindakan. 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan 

guru matematika. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar matematika siswa. Peneliti dan guru metematika 

dilibatkan sejak dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, refleksi dan evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengatasi rendahnya motivasi dan hasil belajar matematika siswa 

menggunakan penerapan pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan 

Macromedia Flash 8. 

Pengumpulan data dilakukan melalui : 1) wawancara digunakan 

untuk memperoleh informasi dari guru kelas tentang permasalahan yang 

dihadapi siswa, 2) observasi digunakan untuk mengetahui hasil atau 



 

dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenalkan kepada siswa 

apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak dengan menerapkan 

pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan Macromedia Flash 8, 3) 

metode tes digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan 

inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok, 4) dokumentasi dilakukan untuk memperoleh daftar nama, jenis 

kelamin, nomor absen, hasil belajar, RPP dan foto selama proses 

berlangsungnya penerapan pendekatan konstruktivisme dengan 

pemanfaatan Macromedia Flash 8. 

Validasi isi instrumen diukur dari keluasan pelajaran yang telah 

dipelajari para siswa. Validasi data ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi penyidik dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain 

untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Sedangkan 

triangulasi metode dilakukan dengan cara memanfaatkan penggunaan 

beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, tes, dan 

dokumentasi dengan harapan keabsahan data dapat dipertahankan. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode 

alur. Analisis data difokuskan pada indikator-indikator motivasi dan hasil 

belajar matematika siswa. Motivasi siswa diamati pada indikator : 1) 

motivasi siswa dalam bertanya, 2) motivasi siswa dalam mengerjakan soal 

di depan kelas, dan 3) motivasi siswa dalam mengerjakan tugas. 

Sedangkan hasil belajar siswa dilihat dari jumlah siswa yang mampu 

mencapai batas kelulusan. (KKM ≥ 75). 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tindakan kelas yang akan dilakukan guru dan peneliti 

dilaksanakan di SMK Negeri 9 Surakarta dengan menggunakan metode 

penerapan pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan Macromedia 

Flash 8. Pelaksanaan proses pembelajaran tersebut dibagi menjadi 2 

siklus. 



 

Siklus I peneliti menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan RPP 

yang telah dibuat, guru menerangkan materi tentang keliling dan luas 

bangun datar serta memberikan contoh soal pada siswa. Dalam 

menyampaikan materi, peneliti mengarahkan siswa agar siswa dapat 

memahami apa itu keliling dan luas. Sehingga siswa seolah-olah dapat 

menemukan sendiri rumus-rumus keliling dan luas bangun dimensi dua. 

Dalam pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk aktif bertannya 

dan mengerjakan contoh-contoh soal yang diberikan ke depan kelas. 

Setelah penyampaian materi selesai, masing-masing individu diberi 

latihan-latihan yang telah disediakan oleh peneliti dan meminta siswa 

untuk mengerjakannya. Siswa dapat mengerjakan soal yang ada dapat 

bertanya kepada teman lain dalam satu kelas. Guru berperan sebagai 

fasilitator dan peninjau keadaan berlangsungnya pembelajaran di kelas. 

Bersama-sama dengan siswa guru membahas soal-soal yang belum 

terselesaikan kemudian membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari. 

Siklus II masih menggunakan strategi yang sama dengan siklus I, 

namun kelas dibagi dalam 6 kelompok, yang masing masing kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. Siswa diminta berkelompok sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing kemudian siswa diberikan materi tentang 

transformasi bangun datar. Setiap kelompok harus ada media sarana untuk 

membuka materi yang diberikan berupa aplikasi Macromedia Flash 8. 

Setelah pemahaman materi selesai, kelompok diberi lembar kerja yang 

telah disediakan oleh guru dan meminta siswa untuk mengerjakannya. 

Siswa dapat mengerjakan soal yang ada dalam materi yang sudah 

disediakan dengan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, atau 

bahkan dapat bertanya kepada teman lain yang berbeda kelompok dalam 

satu kelas. Pada siklus II ini peningkatan siswa dengan menggunakan 

penerapan pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan Macromedia 

Flash 8 cukup signifikan. 



 

Dari sebelum tindakan sampai dengan siklus kedua didapat 

peningkatan motivasi siswa dalam bertanya, mengerjakan soal di depan 

kelas dan dalam mengerjakan tugas, peningkatan itu dapat ditunjukkan 

melalui tabel presentase pemingkatan motivasi pada tabel 3.1 berikut 

 

Aspek yang diamati Sebelum 

tindakan 

Siklus I Siklus II 

1. Motivasi siswa dalam 

bertanya 

11,11% 19,23% 36% 

2. Motivasi siswa 

mengerjakan soal di 

depan kelas 

14,81% 23,08% 40% 

3. Motivasi siswa dalam 

mengerjakan tugas 

59,26% 65,38% 80% 

 

Tabel 3.1 

Data Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Siswa 

 

Adapun grafik peningkatan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas 

siklus II dapat digambarkan pada gambar 3.1 berikut. 
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Grafik Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Siswa 

 

Sebelum tindakan kelas sampai dengan siklus kedua didapat juga 

peningkatan yang signifkan dari hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat 

dilihat dari peningkatan jumlah siswa yang mampu mencapai batas 

kelulusan siswa yang mencapai KKM. Peningkatan tersebut dapat dilihat 

melalui tabel presentase pada tabel 3.2 berikut : 

 

Aspek yang diamati 

Sebelum 

tindakan 

Siklus I Siklus II 

Hasil belajar yang 

memenuhi KKM 

51,85% 69,23% 84% 

 

Tabel 3.2 

Data Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa 

 

Adapun grafik peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas siklus II dapat 

digambarkan pada gambar 3.2 berikut : 

 

 

Gambar 3.2 
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IV. KESIMPULAN 

Penerapan pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan 

Macromedia Flash 8  dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa kelas XI DKV SMK Negeri 9 Surakarta. 

1. Motivasi siswa dalam bertanya meningkat. Hal tersebut dapat ditunjukan 

dari hasil sebelum tindakan 11,11% dan di akhir tindakan mencapai 36%. 

2. Motivasi siswa dalam mengerjakan soal didepan kelas juga semakin 

meningkat. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil sebelum tindakan 

sebesar 14,81% dan di akhir tindakan mencapai 40% 

3. Siswa memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas yang cukup signifikan. 

Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil sebelum tindakan sebesar 59,26% 

dan setelah tindakan mencapai 80%. 

4. Hasil belajar siswapun mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan 

jumlah siswa yang mencapai batas kelulusan bertambah signifikan, dapat 

di lihat dari sebelum dilakukan tindakan sebesar 51,85% dan di akhir 

tindakan mencapai 84%. 
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