PENGARUH PEMBELAJARAN IPA DENGAN METODE
DEMONSTRASIMELALUI MEDIA INTERAKTIF BERABASIS FLASH
TERHADAP HASIL BELAJAR DI KELAS X SMA NEGERI 1
SUKOHARJO
Nurratri Kurnia Sari
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Veteran Bantara Sukoharjo
Sukoharjo, 57126, Indonesia
E-mail : nuurratrikurniasari@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian inibertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang
belajar melalui penerapan multimedia interaktif berbasis Flash dengan siswa yang belajar melalui
pembelajaran konvensional siswa kelas X SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2014/ 2015.
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Dengan menggunakan desain
Nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1
Sukoharjo yang berjumlah 263 siswa. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik cluster random
sampling, maka didapat satu kelas sebagai sampel penelitian yaitu kelas X IPA 1 sebagai kelompok
eksperimen dan kelas X IPA 2 sebagai kelompok kontrol. Data hasil belajar IPA yang dikumpulkan
dengan instrument tes berbentuk pilihan ganda dan instrument nontes yang berupa angketgaya belajar.
Hasil instrument tes dan nontes tersebut, kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik parametrik
(uji-t). Hasil analisis data menunjukkan skor rata-rata kelas ekspermen75,76 dan skor rata-rata kelas
kontrol 69,42. Dengan skor tersebut selanjutnya dianalisis dengan uji t. Hasil uji hipotesis diperoleh pvaluesebesar 0,023, sedangkan nilai ttabel dengan taraf signifikan 5%. Dengan hasil ini dapat
dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa yang belajar melalui
pembelajaran IPAmelalui multimedia berbasis Flash dengan siswa yang belajar melalui pembelajaran
konvensional. Berdasarkan perbedaan tersebut dapat disimpulkanbahwapembelajaran IPA melalui
multimedia berbasis flashberpengaruh yang signifikanterhadaphasil belajar IPA siswa kelas X SMA
Negeri 1 Sukoharjo, sukoharjo.
Kata Kunci :Pembelajaran IPA, Multimedia Interaktif, Hasil Belajar.
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Maka dari itu, dibutuhkan salah satu cara untuk mengatasi masalah di atas,yaitu
memantau dan memperhatikan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehingga
permasalahan yang dihadapi siswa bisa diatasi oleh guru. Media pembelajaran merupakan
media
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proses pendidikandanpembelajaran di sekolah. (Oemar Hamalik, 2005)
Kehadiran media dalam pembelajaran mempunyai arti yang cukup penting. Dalam
kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan
media sebagai perantara. Dengan adanya media diharapkan siswa dapat lebih mudah mencerna
pelajaran IPA. Hal ini dirasakan sesuai dengan mata pelajaran IPA. Belajar akan lebih
bermanfaat, lebih mudah diserap, dan lebih menarik bila diawali dengan perasaan senang.
Salah satunya adalah melalui media CD interaktif, dan game education. Metode permainan
analitis dan imajinatif dalam ilmu kimia dapat merangsang daya konstruktif. Banyak hal positif
yang dapat digali dari dalam jiwa anak-anak dengan mempelajari ilmu IPA sejak dini selain
prestasi yang dicapai.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai perbedaan yang signifikan gaya
belajar dan hasil berlajar IPA antara siswa yang dibelajarakan melalui penerapan multimedia
interaktif dengan siswa yang dibelajarakan melalui Pembelajaran Konvensional Siswakelas X
SMA Negeri 1 Sukoharjo, Sukoharjo.
Metode penelitian
Penelitian dilaksanakanpada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sukoharjo. Penelitian di
lakukanpadabulanJuli 2014hinggaJanuari 2015.Populasi yang ditelitiadalahsiswakelasIV IPA
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pengambilan

data

dilakukan dengan pemberian tesdan observasi. Databelajarsiswadiperolehdarihasiltes yang
diberikankepadasiswasetelahselesai proses pembelajaran.
Metode Penelitian pada penelitian ini adalah semu(Quasi Experimen) dipilihnya
eksperimen semu karena keterbatasan mengontrol kelompok di luar proses pembelajaran.
Disain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Noneequivalent Control Group
Design. Disain ini menggunakan kelompok yang memang sudah ada sebelumnya, sepe rti
kelas.
Sebelum diberikantreatmenatau perlakuan subjek juga diberikanpre test. Pre
testdiambil dari skor ulangan harian pada semester sebelumnya. Menurut Dantes
(2012:97) “pemberianpre test biasanya digunakan untuk mengukurekuivalensi atau
penyetaraan kelompok”. Pretest bertujuan untuk menyetarakan kelas yang digunakan
sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Setelah dinyatakan setarakedua kelompok akan diberikan perlakuan. Kelompok
eksperimen akan diberikan perlakuan berupa penerapan multmedia interaktif dalam
pembelajaranSedangkan kelompok kontrol akan diberikan pembelajaran konvensional.
Selanjutnya kedua kelompok akan diberikanpost test.Post testdiberikan diakhir penelitian.
Skor post test digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.
Uji validitas pada tespengetahuan dilakukan untuk mengetahui kevalidan alat evaluasi.
Hasil soal pengetahuan diuji coba kemudian dihitung daya beda soal, indeks kesukaran,
validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari uji prasyarat dan
uji hipotesis. Pada uji prasyarat meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas
menggunakan ujiKolmogorov Smirnov, sedangkan uji homogenitas dengan Levene test.
Sedangkan pada uji hipotesis data penelitian menggunakan uji independent sample t-test.
Hasil penelitian dan pembahasan
Adapun deskripsi data hasil penelitian dari kelas yang diberi metode demonstrasi mealui
media interaktif ditujukkan pada kelompok eksperimen dan kelas yang diberi metode
konvensional yang ditujukkan pada kelompok kontrol sebagai berikut.
Tabel 1. Deskripsi data
Kelompok
Eksperimen
Kontrol

N
38
38

Mean
69,42
75,76

St-dev
12,03
11,77

Max
97
98

Min
48
51

Median
71
74

Data hasil belajar IPA(post test) kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada materi
saluran pencernaan manusia dan makanan bergizi diperoleh, kemudian di analisis dengan uji

hipotesis. Namun sebelum dilakukan analisis dengan uji hipotesis, terlebih dahulu data harus
lolos. uji pra syarat. Uji pra syarat yang dimaksud adalah uji normalitas dan uji homogenitas.

Tabel 2. Hasil Uji prasyarat ; (a) Uji Normalitas dan (b) Uji Homogenitas
a. Uji Normalitas
Kelompok
p-value
Eksperimen
0,102
Kontrol
0,187
b. Uji Homogenitas
Kelompok
p-value
Eksperimen-kontrol
0,783

Keputusan uji
H0 diterima
H0 diterima

Kesimpulan
Normal
Normal

Keputusan uji
H0 diterima

Kesimpulan
Homogen

Berdasarkan tabel 2 hasil uji normalitas menggunakan analisis SPSS di atas menunjukkan
bahwa data pada kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. Sedangkan uji
homogenitas kedu kelompok menunjukkan bahwa data tersebut homogen. Setelah data lolos uji
pra syarat, makadilanjutkan dengan analisis data, yaitu ujihipotesis dengan uji t.
Pada analisis SPSS uji t-test menunjukkan p-value sebesar 0,023< 0,05. Hal ini
menunjukkan keputusan uji t-test bahwa H0 ditolak maka ada pengaruh metode demonstrasi
melalui media interaktif terhadap hasil belajar.
Pembahasan hasil-hasil penelitian dan pengujian hipotesis hasil belajar IPAsiswa,
khususnya pada materipencernaan makanan dan makananbergizi. Hasil belajar IPA siswa
yangdimaksud adalah hasil belajar ranahkognitif siswa pada mata pelajaran IPAkelompok
eksperimen dan kelompokkontrol. Kedua kelompok tersebutdiberikan perlakuan yang berbeda.
Pada kelompok eksperimen, diberikanperlakuan denganmetode demonstrasi berbantuan media
interaktif berbasis flash, sedangkanpada kelompokkontroldiberikanperlakuan pembelajaran
konvensional.
Berdasarkan hasil SPSS pada uji t yang dilakukan untuk data post testp-value sebesar
0,023 < 0,05. Hal ini menunjukkan keputusan uji t-test bahwa H0 ditolak maka ada pengaruh
secara signifikan metode demonstrasi melalui interaktif berbasis flash terhadap hasil
belajar.Hal inimengadung arti bahwa siswa yang belajarmenggunakan metode demonstrasi
melalui interaktif berbasis flash hasilbelajarnya lebih baik dari pada siswayang belajar melalui
pembelajaranKonvensional.
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang diberimetode demonstrasi melalui
interaktif berbasis flash secara penuh terlibat aktivitas dalam proses pembelajaran. Metode
demonstrasiini, siswa sebagai pencari informasi dan sumber informasi memberikan sebuah

proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa karena dengan berbantuan media
interaktif berbasis flash dapat menghadirkan sumber belajar yang nyata. Aktivitas belajar
dirancang Inovatif sehingga memungkinkan siswa dapat belajar lebih santai, disamping
menumbuhkan tanggungjawab, kerjasama, dan rasa percaya diri pada siswa.
Metode demonstrasi melalui interaktif berbasis flash (1) Dapat dipakai untuk
mengembangkan tanggung jawab dan kreatifitas siswa, baik secara perorangan maupun
kelompok (2) Menghilangkan sifat egois, dapat meningkatkan kegemaran berteman tanpa
memandang perbedan kemampuan, jenis kelamin, etnis, kelas sosial dan agama (3) Serta
mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan guru sehingga dapat
membangun pengetahuan siswa (Rusman,2011:222).
Kenyataan ini didukung dari temuan dilapangan selama proses pembelajaran
menggunakan metode demonstrasi melalui interaktif berbasis flash, siswa terlihat lebih aktif
dan termotivasi. Siswa lebih cenderung siap dalam mengikuti proses pembelajaran dengan
melakukan demonstrasi terhadap materi yang akan dibahas di kelas. metode demonstrasi
melalui interaktif berbasis flashmemperkecil kecenderungan guru dalam menjelaskanmateri
dikelas melalui ceramah dapat dikurangi, sehingga siswa lebih leluasa dalam mengkontruksi
pengetahuannya sendiri dan menjadi sumber belajar tambahan bagi siswa lain sedangkan guru
lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator. Selain itu, media interaktif berbasis flash dapat
menyeragamkan materi yang didapat di kelas yang berbeda dan dapat menhemat biaya
demonstrasi.
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yang menggunakan
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Konvensional, selama proses pembelajaran siswa terlihat kurang aktif. Hal ini disebabkan oleh
beberapafaktor, di antaranya pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). Guru
lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan siswa. Siswa hanya
berperan sebagai pendengar yang pasif dan mengerjakan hal yang disuruh guru serta
melakukannya sesuai dengan yang dicontohkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasana (2009)
yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran konvensional peran guru sangat dominan.
Dominasi peran guru menyebabkan interaksi antar siswa sangat jarang terjadi.
Dalam pembelajaran IPAmenggunakan metode demonstrasi melalui interaktif berbasis
flash memungkinkan siswa dapat bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk
menghubungkan masalah-masalah yang akan mereka selidiki berdasarkan keingintahuan,
pengetahuan dan perasaan mereka, demontrasi mengingtkan minat pribadi mereka untuk
mencari informasi yang mereka perlukan. Penyelidikan mereka mendatangkan motivasi kuat
lain yang muncul dari interaksi merekadengan orang lain. Selain itu kehadiranmedia Konkret
menambah beragamnyasumber belajar siswa. Dari sini siswamemperoleh informasi

maupunpengetahuan serta pemahamnya yang berasal dari sesama teman dan guru (Slavin,
2008).
Perbedaan hasil belajar IPA siswa yang muncul juga disebabkan karena siswa yang
mengikuti metode demonstrasi melalui interaktif berbasis flashmempunyai pengalaman dalam
bekerja dengan rekan kelompok tanpa ada rasa canggung dalam berbagi informasi danmampu
mempresentasikan pendapatnya kepada teman dan guru. Sehingga siswa tidak akan lupa
dengan pelajaran IPA khususnya pada materi pencernaan makanandan makanan bergizi,
sehingga hasil belajar IPA siswa lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mengikuti
pembelajaran Konvensional.
Sejalan dengan hasil penelitianMatt Elbeck dan B. Jean Mandernach yang berjudul
Journals for Computer-Mediated Learning: Publications of Value for the Online Educator
(2009), mengungkapkan bahawa dengan media computer siswa akan lebih berkembang dan
membutuhkan biaya lebih banyak daripada pengajaran dengan ceramah. Pada penelitian ini,
media yang digunakan disajikan dalam bentuk animasi yang dapat mengembangkan daya
imajinasi siswa dalam mengembangkan materi pelajaran kimia. Tetapi pada penelitian ini juga
membutuhkan biaya dan waktu persiapan yang lama.

Kesimpulan dan rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa yang belajar melalui metode
demonstrasi melalui media interaktif berbasis flash dengan siswa yang belajar melalui
pembelajaran konvensional. Hasil penelitian dengan uji-t menunjukan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa yang belajar melalui metode demonstrasi
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