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ABSTRAK 

 

 

Nanik Ramini. INOVASI PEMBELAJARAN DENGAN 

PENGGUNAAN  MACROMEDIA FLASH UNTUK PENINGKATAN 

PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI MELALUI METODE GROUP 

INVESTIGATION DI SMA PANCASILA I WONOGIRI. Skripsi, Surakarta : 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Agustus 2007 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Peningkatan kualitas 

proses pembelajaran biologi secara menyeluruh pada materi sistem koordinasi 

manusia dengan penggunaan macromedia flash melalui metode Group 

Investigation. (2) Peningkatan penguasaan konsep biologi pada materi sistem 

koordinasi manusia dengan penggunaan macromedia flash melalui metode Group 

Investigation. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas / Classroom Action 

Research (CAR). Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus, masing-masing siklus 

terdiri dari identifikasi  masalah, perencanaan tindakan, observasi, analisis dan 

refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IA 2 SMA Pancasila  I  

Wonogiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes untuk 

kemampuan kognitif, teknik observasi untuk aspek afektif dan psikomotorik, 

teknik angket untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media, 

metode dan performance guru dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan macromedia flash 

dalam metode Group Investigation dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran yang terlihat dari adanya peningkatan partisipasi aktif siswa dalam 

diskusi kelompok, terjadi peningkatan kerjasama , kemampuan mengemukakan 

pendapat dan terjadi peningkatan partisipasi dalam presentasi kelompok dalam 

kategori baik serta partisipasi belajar dalam diskusi berada dalam kategori tinggi. 

Peningkatan kualitas proses pembelajaran ini mampu meningkatkan penguasaan 

konsep materi sistem saraf pada siklus I sebesar 7, 73% dan  pada kemampuan 

akhir sebesar 15,37%. Sistem indera meningkat 22,01% pada siklus II dan 5,37% 

pada kemampuan akhir. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa:                 

(1) Penggunaan macromedia flash melalui metode Group Investigation dapat 



meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh, (2) Penggunaan 

macromedia flash melalui metode Group Investigation dapat meningkatkan 

penguasaan konsep biologi pada materi sistem koordinasi manusia. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu tujuan dalam pembelajaran adalah tercapainya penguasaan 

konsep oleh siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, seringkali siswa sulit 

menangkap materi yang disampaikan oleh guru sehingga perlu adanya usaha 

untuk meningkatkan penguasaan konsep. Penguasaan konsep dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah input (masukan),  dan proses pembelajaran itu 

sendiri. Faktor-faktor ini tentu bervariasi pada tiap sekolah. 

Dalam budaya yang hidup dimasyarakat, pada umumnya orang masih 

berorientasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Sekolah swasta 

masih sering dipandang sebelah mata karena dianggap mempunyai standard mutu 

yang jauh berada di bawah sekolah negeri. Sebagai akibatnya sekolah swasta akan 

mendapatkan input siswa yang relatif lebih rendah di bawah sekolah negeri. SMA 

Pancasila I Wonogiri merupakan salah satu sekolah  swasta yang mempunyai 

input nilai sedang, walaupun demikian sekolah ini tentu juga menginginkan 

output yang tinggi dengan kualitas pembelajaran yang baik. Usaha untuk 

mendapatkan output dan kualitas yang baik ini adalah  dengan pengoptimalan 

proses pembelajaran . 

Fakta berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi dan observasi, 

menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran di kelas masih kurang optimal 

baik dari segi siswa, guru, media maupun metode pembelajarannya. Guru masih 

cenderung menggunakan metode ceramah di dalam menyampaikan materi 

pelajaran tanpa adanya dukungan media yang memadai. Siswa juga cenderung 

pasif dalam kegiatan pembelajaran dan belum ada peran aktif siswa dalam 

interaksi edukatif di kelas, siswa hanya bertindak sebagai obyek dalam 

pembelajaran bahkan terkadang enggan dan acuh dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Akibat kurang optimalnya proses pembelajaran ini adalah 

penguasaan konsep siswa yang cenderung rendah. Capaian konsep yang rendah 



ini dapat terlihat dari data empirik yang ada di lapangan yaitu nilai rata-rata tes 

kemampuan awal untuk materi sistem koordinasi adalah 54,85. Bahkan standar 

ketuntasan belajar mengajar dari tahun ke tahun masih berkisar pada nilai  60,00, 

hal ini juga belum 100% dapat diraih siswa.  

 Proses pembelajaran yang kurang optimal   tersebut dapat diatasi dengan 

melakukan inovasi (pembaharuan) pembelajaran dengan memanfaatkan komputer 

sebagai media pembelajaran melalui penggunaan software pendidikan. Salah satu 

program software yang sedang berkembang adalah macromedia flash. 

Macromedia flash merupakan salah satu program software yang mampu 

menyajikan pesan audio visual secara jelas kepada siswa dan materi yang bersifat 

abstrak dapat diilustrasikan secara lebih menarik kepada siswa dengan berbagai 

gambar animasi yang dapat merangsang minat belajar siswa. 

Selain penggunaan media, guru harus mampu menerapkan metode 

pembelajaran yang lebih menyenangkan dan komunikatif sehingga dapat 

menigkatkan peran serta siswa dalam proses pembelajaran. Metode yang 

diterapkan dalam penelitian ini adalah metode Group Investigation (GI), dimana 

siswa akan terlibat secara langsung didalam menentukan materi pelajaran yang 

akan dipelajari dengan materi umum yang telah diberikan oleh guru, dengan 

demikian siswa mempunyai kebebasan didalam memilih sub materi yang 

diinginkan. Komunikasi edukatif akan terjalin antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa dalam suatu diskusi kelas. 

 Penggunaan macromedia flash dengan animasi gambar yang menarik 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan penerapan metode Group Investigation diharapkan dapat 

meningkatkan peran aktif siswa dalam proses  pembelajaran sebagai salah satu 

indikator kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 

penelitian: “INOVASI PEMBELAJARAN DENGAN PENGGUNAAN 

MACROMEDIA FLASH UNTUK PENINGKATAN PENGUASAAN 

KONSEP BIOLOGI MELALUI METODE GROUP INVESTIGATION (GI) 

DI SMA PANCASILA I WONOGIRI” 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Input (masukan) SMA swasta khususnya SMA Pancasila I wonogiri 

cenderung sedang bahkan rendah, hal ini dapat terlihat dari nilai UAN 

SMP dari siswa baru. 

2. Kualitas proses pembelajaran masih kurang optimal dilihat dari segi media 

maupun metode. Pembelajaran masih bersifat konvensional yaitu dengan 

metode ceramah, belum ada pembaharuan dalam proses pembelajaran di 

kelas, selain itu belum digunakan media pembelajaran yang inovatif untuk 

menarik perhatian dan minat belajar siswa  

3. Kurang optimalnya kualitas pembelajaran menyebabkan penguasaan 

konsep siswa masih rendah. Rendahnya penguasaan konsep didasarkan 

pada nilai ulangan harian yang masih berada di bawah nilai batas 

ketuntasan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari uraian diatas maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPA SMA Pancasila 1 Wonogiri 

tahun pelajaran 2006/2007. 

2. Obyek penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas untuk mempermudah dan memperdalam 

pembahasan, maka obyek penelitian yang akan dikaji adalah: 

a. Materi pelajaran sistem koordinasi yang dibahas adalah sistem saraf, 

dan indera manusia. 

b. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Group 

Investigation. 

c. Media yang digunakan adalah program software macromedia flash 

untuk materi sistem saraf dan indera manusia 



d. Peningkatan penguasaan konsep diukur berdasarkan kenaikan hasil tes 

kognitif pada siklus I untuk sistem saraf, siklus II untuk materi sistem 

indera dan tes kemampuan akhir untuk materi sistem saraf dan indera 

secara menyeluruh.  

e. Penilaian kualitas pembelajaran meliputi aspek afektif  dengan angket 

peran serta siswa dalam diskusi kelompok, aspek psikomotorik diukur 

dengan menggunakan lembar observasi penilaian unjuk kerja 

presentasi kelas. Selain itu kualitas pembelajaran juga diukur melalui 

angket yaitu  kepuasan terhadap metode dan media yang digunakan 

serta angket performance guru dalam pembelajaran  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, secara umum 

permasalahan yang akan dicari solusinya adalah : 

1. Apakah dengan penggunaan macromedia flash dengan metode Group 

Investigation dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara 

menyeluruh pada materi sistem koordinasi manusia? 

2. Apakah dengan penggunaan macromedia flash dengan metode Group 

Investigation  dapat meningkatkan penguasaan konsep biologi pada materi 

sistem koordinasi manusia? 

 

E. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran biologi pada materi sistem 

koordinasi dengan penggunaan macromedia flash melalui metode Group 

Investigation 

2. Peningkatan penguasaan konsep materi sistem koordinasi dengan penggunaan 

macromedia flash melalui metode Group Investigation 

 

 

 



F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai : 

1. Suatu media pembelajaran inovatif yang dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk meningkatkan penguasaan konsep biologi, terutama pada materi 

sistem koordinasi manusia 

2. Suatu metode pembelajaran alternatif  yang dapat dipilih guru untuk  

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam materi pembelajaran 

sistem koordinasi manusia. 

3. Bahan referensi yang dapat digunakan para peneliti lain yang berminat 

untuk melakukan penelitian yang serupa. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siklus I dan siklus II 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan macromedia flash melalui metode Group Investigation dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara menyeluruh baik untuk 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.  

2. Penggunaan macromedia flash melalui metode Group Investigation dapat 

meningkatkan penguasaan konsep materi sistem koordinasi manusia (saraf dan 

indera)  

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas di SMA Pancasila I Wonogiri dan dapat 

dijadikan upaya bersama antara sekolah, guru dan peneliti yang lain untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara menyeluruh sehingga 

penguasaan konsep siswa lebih meningkat. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran materi sistem koordinasi manusia, yaitu bahwa penggunaan 

macromedia flash melalui metode Group Investigation dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang implikasinya dapat meningkatkan penguasaan konsep 

materi sistem koordinasi. 

 

 

 



C. SARAN 

1. Kepada Sekolah 

a. Perlu adanya penambahan fasilitas yang ada di sekolah dan pengoptimalan 

segala media dan fasilitas yang ada sehingga dapat lebih maksimal dalam 

mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 

b. Sekolah perlu membuka diri dengan berbagai lembaga pendidikan maupun 

instansi lain untuk lebih meningkatkan kualitas terutama dalam hal 

pembelajaran di kelas. 

2. Kepada Guru Pengajar 

a. Guru hendaknya mengkaji lebih dalam permasalahan yang timbul dalam 

proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas. 

b. Guru hendaknya mampu memilih metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran sehingga nilai yang dicapai akan lebih optimal. 

3. Kepada Peneliti 

a. Bagi peneliti lain dapat menerapkan penelitian yang sejenis dengan 

berbagai penyempurnaan dalam berbagai hal sehingga hasilnya dapat lebih 

baik. 

b. Peneliti dapat mengadakan penelitian tindakan kelas yang lain untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan lain pada materi yang lain dan kelas yang 

berbeda. 

 


