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ABSTRAK 

 

Suboningsih. INOVASI PEMBELAJARAN DENGAN PENGGUNAAN 

MACROMEDIA FLASH UNTUK PENINGKATAN PENGUASAAN 

KONSEP BIOLOGI MELALUI METODE CO-OP CO-OP DI SMA AL- 

MUAYYAD SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2007. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peningkatan kualitas 

pembelajaran dengan penggunaan macromedia flash melalui metode Co-op Co-

op, 2) Peningkatan penguasaan konsep materi sistem saraf dan indera dengan 

penggunaan macromedia flash melalui metode Co-op Co-op. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang dimulai dengan identifikasi permasalahan yang ada di kelas. 

Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan tindakan yang berupa penyusunan 

langkah-langkah pembelajaran dengan penggunaan Macromedia flash  melalui 

metode Co-op Co-op, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, analisis serta 

refleksi untuk tindakan berikutnya. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas XI IPA SMA Al-Muayyad Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. Data diperoleh melalui kajian dokumen, observasi, wawancara, 

penyebaran angket dan tes evaluasi kognitif. Teknik analisis data  dengan teknik 

analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Macromedia flash melalui 

metode Co-op Co-op dapat meningkatkan kerjasama, kemampuan berpendapat 

dan bertanya, belajar menghargai pendapat siswa lain dan terjadi peningkatan 

belajar dalam bentuk kelompok yang tinggi. Pada ranah psikomotor meningkat 

2.7 % melalui kegiatan presentasi dan partisipasi aktif siswa dalam diskusi 

meningkat sebesar 2 %. Hasil evaluasi ranah kognitif diukur dari evaluasi siklus I, 

II dan evaluasi akhir juga mengalami peningkatan. Performance guru juga 

mengalami peningkatan 17.2 %. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan: 1) 

penggunaan Macromedia flash melalui metode Co-op Co-op dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran Biologi, 2) penggunaan Macromedia flash melalui metode 

Co-op Co-op dapat meningkatkan penguasaan konsep pada materi sistem saraf 

dan indera. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

SMA Al-Muayyad merupakan salah satu SMA Swasta di Surakarta. 

Fakta dari hasil wawancara menyatakan bahwa input tertinggi di sekolah swasta 

merupakan input terendah di sekolah negeri. Sekolah selalu mengharapkan siswa 

dengan input rendah dapat keluar sebagai out put yang tinggi. Cara untuk 

menempuh hal di atas salah satunya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan 

pembelajaran. 

Pembelajaran dapat berjalan dengan baik karena beberapa faktor, salah 

satu faktor adalah tergantung pada kesungguhan motivasi belajar dan konsentrasi 

siswa terhadap pembelajaran. Guru harus berusaha agar siswa konsentrasi, 

misalnya dengan menggunakan media dan metode yang berbeda dari biasanya.  

Media yang paling mudah menarik perhatian siswa adalah media visual. 

Perkembangan teknologi menyebabkan media visual yang digunakan tidak hanya 

sekedar gambar atau charta, tetapi dapat memanfaatkan komputer dalam proses 

pembuatannya, sehingga kemasannya lebih menarik. Contoh penggunaan media 

tersebut adalah dalam presentasi yang memanfaatkan program Macromedia Flash. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran Biologi di 

SMA AL-Muayyad masih jarang menggunakan media visual meskipun dalam 

bentuk presentasi, sementara di sekolah tersebut terdapat sarana yang mendukung 

seperti komputer dan Televisi. 

Media yang menarik perhatian saja tidak cukup, karena siswa umumnya 

tertarik untuk belajar saat itu juga, tapi setelah pembelajaran di kelas dengan 

media menarik usai, siswa akan kembali kurang termotivasi. Guru perlu 

mengembangkan metode mengajar yang membuat siswa aktif. Metode yang 

dikembangkan juga harus mempertimbangkan keadaan siswa.  

Salah satu metode yang dapat membuat siswa aktif adalah metode Co-op 

Co-op yang masuk dalam pendekatan Kooperatif (Cooperative Learning). Metode 

tersebut dirasa cocok untuk diterapkan di SMA Al-Muayyad, karena berdasarkan 



observasi siswa tinggal dalam satu asrama sehingga memudahkan siswa dalam 

berinteraksi. 

Penggunaan media dan metode pembelajaran pada dasarnya bertujuan 

untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas, sehingga pada akhirnya 

terjadi penguasaan konsep yang optimal oleh siswa. Salah satu indikator yang 

menunjukkan kualitas pembelajaran yang baik dapat dilihat dari keaktifan siswa 

dalam pembelajaran maupun dari hasil evaluasi ranah kognitif.  

Peningkatan kualitas pembelajaran dan penguasaan konsep tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan output sekolah, sehingga sekolah swasta dengan 

input rendah dapat menghasilkan output tinggi dan masyarakat tidak 

menomorduakan sekolah-sekolah swasta. Berdasarkan identifikasi masalah 

tersebut, peneliti mengambil judul  INOVASI PEMBELAJARAN DENGAN 

PENGGUNAAN MACROMEDIA FLASH UNTUK PENINGKATAN 

PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI MELALUI METODE CO-OP CO-OP DI 

SMA AL-MUAYYAD SURAKARTA. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kualitas pembelajaran yang belum optimal dilihat dari segi metode.  

2. Pemanfaatan peralatan multi media dalam pembelajaran belum sepenuhnya 

optimal. 

3. Masih rendahnya penguasaan konsep siswa terhadap materi Biologi.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari uraian di atas maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian 

Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI IPA SMA Al-Muayyad Surakarta 

tahun ajaran  2006/2007 

 



2. Objek penelitian 

a. Mata pelajaran Biologi materi sistem sistem saraf  dan indera   

b. Metode yang digunakan adalah metode Co-op Co-op yaitu metode yang 

menempatkan siswa dalam bentuk kelompok-kelompok untuk saling 

bekerjasama satu dengan yang lain membahas suatu topik tertentu. 

c. Media yang digunakan adalah Macromedia Flash, yaitu software yang 

berbasis animasi vektor yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

animasi web, presentasi, game dan bahkan film. 

d. Penilaian kualitas pembelajaran dinilai dari keaktifan siswa dalam 

kegiatan diskusi dan presentasi, kepuasan terhadap media dan metode 

serta penilaian terhadap performance guru. 

e. Peningkatan penguasaan konsep yang dimaksud adalah peningkatan 

prosentase jawaban benar siswa pada evaluasi materi sistem saraf dan 

indera hingga mencapai batas tuntas. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan Macromedia Flash melalui metode Co-op Co-op dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran?  

2. Apakah penggunaan Macromedia Flash melalui metode Co-op Co-op dapat 

meningkatkan penguasaan konsep materi sistem saraf dan indera? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan penggunaan Macromedia Flash 

melalui metode Co-op Co-op. 

2. Peningkatan penguasaan konsep materi sistem saraf dan indera dengan 

penggunaan  Maromedia Flash melalui metode Co-op Co-op. 

 



F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas 

guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini ada dua manfaat, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan. 

b. Mendukung teori-teori yang telah ada, pada penelitian selanjutnya. 

c. Sebagai salah satu sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan 

penelitian masalah ini lebih lanjut. 

d. Bagi para pengembang pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam 

mendesain pengorganisasian materi di SMA. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa dapat mendorong untuk aktif, mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi guru sebagai bahan kajian dan acuan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi siswa. 

c. Bagi sekolah, sebagai masukan dan dapat dikembangkan dalam pembelajaran 

pada mata pelajaran yang lain. 



 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian pada proses pembelajaran sistem koordinasi 

manusia yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Penggunaan Macromedia flash dalam metode Co-op Co-op dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran (dilihat dari metode). 

2. Penggunaan Macromedia flash dalam metode Co-op Co-op dapat 

meningkatkan penguasaan konsep pada materi sistem saraf dan indera 

manusia. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:  

e. Menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan bagi para pembaca. 

f. Mendukung teori-teori yang telah ada, pada penelitian selanjutnya. 

g. Sebagai salah satu sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan 

penelitian masalah ini lebih lanjut. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMA Al-Muayyad Surakarta, yakni bahwa peningkatan penguasaan 

konsep biologi siswa dapat diupayakan melalui pengunaan Macromedia flash 

melalui metode Co-op Co-op. 

C. Saran 

1. 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. 

c. Sekolah perlu mengembangkan kemampuan guru yang mendukung ke arah 

pembelajaran, termasuk pembuatan media pembelajaran. 

 

2. Guru Pengajar 

a. Guru pengajar hendaknya mengkaji lebih dalam permasalahan yang timbul 

dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, karena guru berhadapan langsung dengan siswa. 

b. Guru hendaknya mampu memilih dan mengembangkan metode yang tepat 

dalam pembelajaran. 

c. Guru hendaknya memahami karakteristik kelompok dan perorangan siswa. 

 

3. Siswa 

Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap guru 

dalam penerapan penggunaan Macromedia flash disertai metode Co-op Co-op 

dalam pembelajaran. 

 

4. Peneliti 

Melakukan penelitian sejenis guna mengatasi permasalahan yang ada 

dalam kelasnya. 

 


