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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peningkatan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu guru, siswa metode,  sarana dan prasarana belajar,  kurikulum,  

media serta biaya. Guru yang bermutu merupakan faktor utama dalam 

upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh guru adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru dituntut dapat  menggunakan berbagai cara dalam proses 

pembelajaran, salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran.  

 Media pembelajaran digunakan oleh guru sebagai sarana 

komunikasi kepada siswa. Dalam proses komunikasi tersebut, media 

memiliki peranan penting sebagai sarana untuk menyalurkan pesan kepada 

siswa. Pemanfaatannya dapat membantu efektivitas proses pembelajaran 

dan penyampaian pesan kepada siswa. Penggunaan media pembelajaran 

juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dari 

pembelajaran. Faktor – faktor yang perlu diperhatikan yaitu kesesuain 

materi, pengalaman belajar dan fasilitas dari sekolah. Pemilihan dan 

penggunaan media yang tepat akan menentukan hasil belajar siswa.  

 Masalah – masalah yang ada di atas, masalah yang paling 

mendasar adalah hasil belajar di kelas. Faktor penyebab permasalahan 

yang terjadi adalah metode dan media yang digunakan guru dalam 

mengajar kurang bervariasi. Banyak siswa kelas XI PPMI Assalaam 

Sukoharjo yang nilainya belum sesuai harapan. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini adalah guru berkolaborasi 

dengan peneliti dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis 

Macromedia Flash 8. 

 Penggunaan media dalam proses belajar mengajar juga sangat 

mempengaruhi aktifitas dan perkembangan siswa dalam menerima materi    
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pembelajaran yang disampaikan guru. Salah satu media yang dapat 

membantu  dalam proses pembelajaran adalah Macromedia Flash 8. 

Media ini merupakan salah satu software yang  mampu  menyajikan  

pesan audio visual secara jelas kepada siswa dan materi yang bersifat 

abstrak dapat di ilustrasikan secara  lebih  menarik kepada siswa dengan 

berbagai gambar animasi yang merangsang minat belajar siswa. 

Penggunaan Macromedia Flash 8 dengan  animasi gambar yang menarik 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 Macromedia Flash 8 adalah authoring tool yang digunakan oleh 

desainer dan pengembangan web untuk membuat presentasi, aplikasi dan 

konten lainnya yang memungkinkan adanya interaktivitas user (Cavana, 

2015). Keunggulannya adalah mampu memfasilitasi siswa yang memiliki 

gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik. Keunggulan lainnya yaitu 

fitur multimedia seperti video dan animasi dapat menjadi sarana untuk 

menyampaikan materi secara lebih konkret atau nyata (Suwiwa, 2014). 

 Penggunaan multimedia dalam  pembelajaran melibatkan indera 

paling banyak dibandingkan dengan media lainnya sebab dengan 

multimedia siswa tidak hanya dapat melihat tetapi juga mendengarkan. 

Pernyataan  tersebut sesuai dengan pemerolehan hasil belajar siswa 

dimana 75% hasil belajara diperoleh melalui indera penglihatan (mata), 

13% diperoleh melalui indera dengar (telinga) dan 12% diperoleh melalui 

indera lainnya. Namun Sutjiono (2005) dalam  penelitiannya  menyatakan 

bahwa guru masih enggan menggunakan media dalam pembelajaran 

karena beberapa alasan diantaranya yaitu demam teknologi. Hal tersebut 

mengakibatkan fasilitas yang telah disediakan sekolah seperti sound dan 

proyektor tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal.  

 Kegiatan pembelajaran yang monoton dan rendahnya perhatian 

siswa mungkin menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya nilai rata – 

rata UAS mata pelajaran biologi kelas XI semester gasal tahun ajaran 

2015/2016 yaitu 50 sedangkan KKM yang telah ditetapkan adalah 65. 
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Siswa yang  mecapai  KKM hanya 30 % dari keseluruhan siswa. Selain 

ini, kelemahannya adalah ceramah dapat mengakibatkan verbalisme jika 

tidak disertai dengan alat bantu (media) (Sanjaya, 2009). Menurut 

Widowati (2008) keberadaan media adalah sebagai solusi dalam 

menangani berbagai  keterbatasan, sebab tidak  semua materi 

pembelajaran  dapat disajikan dengan  pengalaman  nyata, misalnya  

materi sistem saraf.  

 Menurut para guru biologi SMA, salah satu materi pelajaran 

biologi kelas XI yang dianggap  relatif  sulit oleh siswa adalah sistem 

saraf. Hal ini sesui dengan tanggapan siswa bahwa sebanyak 84,50% siswa 

menyatakan  materi tersebut sulit dan 15,50% siswa menyatakan materi 

tersebut mudah. data tersebut di peroleh dari data nilai siswa. Materi 

sistem saraf dianggap sulit diantaranya karena struktur sel saraf yang 

kompleks, kesulitan memahami bagian – bagian sel saraf beserta 

fungsinya dan kesulitan memahami proses penghantar impuls. Materi 

sistem saraf ini juga tidak biasa di amati dengan kasat mata jadi siswa 

sangat sulit untuk menerima materi jika dengan metode ceramah.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa metode 

pembelajaran dengan menggunakan Macromedia Flash 8 dapat 

meningkatkan hasil dan keaktifan siswa, oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Berbasis 

Macromedia Flash 8 Terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar Biologi 

Materi Sistem Saraf Manusia Pada Siswa Kelas XI SMA PPMI 

Assalaam Sukoharjo”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi berbagai permasalahan yeng terjadi sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran Biologi yang masih berpusat pada guru 

menyebabkan siswa cenderung pasif dan mudah bosan  
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2. Pembelajaran biologi yang menekan pada hafalan membuat siswa 

kesulitan dalam memahami dan mengingat materi.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu pembatasan 

masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal – hal berikut:  

1. Subyek Masalah  

Subyek  penelitian  ini adalah Siswa kelas XI SMA PPMI 

Assalaam Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017.  

2. Obyek Masalah  

Obyek dari penelitian ini adalah Keaktifan dan hasil belajar siswa.  

3. Parameter Masalah  

Parameter  penelitian  yang digunakan  adalah: 

a) Keaktifan siswa yang meliputi 5 aspek yaitu: Antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, Interaksi siswa dengan guru, 

Kerjasama kelompok, keaktifan siswa dalam kelompok, dan 

partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran.  

b) Hasil belajar biologi yaitu berdasarkan penilaian kognitif 

berupa pre-test dan post-test 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka digunakan rumusan masalah 

penelitian adalah: “Bagaimana  pengaruh penerapan multimedia interaktif 

berbasis  macromedia flash 8 terhadap keaktifan siswa dan hasil belajar 

biologi materi sistem saraf manusia kelas XI SMA PPMI Assalaam 

Sukoharjo?”. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang di laksanakan adalah: “Mengetahui 

pengaruh penerapan multimedia interaktif berbasis macromedia flash 8 

terhadap keaktifan siswa dan hasil belajar biologi materi sistem saraf 

manusia kelas XI SMA PPMI Assalaam Sukoharjo?”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penerapan multimedia interaktif berbasis macromedia flash 8 ini 

di harapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Memberikan pengalaman belajar yang variatif bagi siswa sehingga 

diharapkan dapat  menambah wawasan dan pemahaman pada materi 

biologi. 

2. Memberikan  referensi pembelajaran macromedia flash 8 sebagai 

media alternatif dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan kajian lebih 

lanjut bagi penelitian selanjutnya  

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

bagi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 

 

 

 


