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ABSTRAK 

 

Yuni Safitri. APLIKASI PEMBELAJARAN DENGAN PENGGUNAAN 

MACROMEDIA FLASH UNTUK PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP 

BIOLOGI MELALUI METODE JIGSAW DI SMA AL ISLAM 2 SURAKARTA 

. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, September 2007. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Peningkatan kualitas 

pembelajaran biologi dengan penggunaan Maromedia flash melalui metode 

jigsaw. (2) Peningkatan penguasaan konsep biologi dengan penggunaan 

Macromedia flash melalui metode jigsaw.  

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 

Action Research) yang  dilaksanakan dalam 2 siklus. Sikus I diawali dengan 

identifikasi masalah yang ada di kelas, perencanaan tindakan berupa penyusunan 

pembelajaran dengan penggunaan macromedia flash melalui metode jigsaw, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, refleksi untuk tindakan siklus 

selanjutnya. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas XI IPA SMA Al Islam 2 

Surakarta tahun ajaran  2006/2007. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah pengamatan, wawancara, kajian dokumen, angket dan tes. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran dapat 

meningkat. Berdasarkan hasil observasi diskusi kelompok dan observasi 

presentasi kelompok terdapat peningkatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi, 

peningkatan kerjasama, kemampuan berpendapat dan bertanya, belajar 

menghargai pendapat siswa lain dan terjadi peningkatan belajar dalam bentuk 

kelompok dalam kategori baik dan bentuk belajar individual dalam kategori 

tinggi.. peningkatan kualitas proses mampu meningkatkan penguasaan konsep 

untuk materi sitem saraf sebesar 7,5 % dan pada kemempuan akhir meningkat 

sebesar 16,9%. Materi sistem indera pada siklus II meningkat sebesar 23,2% dan 

pada kemampuan akhir meningkat 7,7%. Berdasarkan hasil di atas dapat 

disimpulkan bahwa:  



 (1) Penggunaan macromedia flash melalui metode jigsaw dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran biologi. (2) Pengunaan macromedia flash dalam 

metode jigsaw dapat meningkatkan penguasaan konsep pada materi sistem saraf 

dan indera.   

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran diharapkan dapat terjadi aktivitas siswa yaitu siswa 

mau dan mapu mengungkapkan pendapat sesuai dengan apa yang ia pahami. 

Selain itu diharapkan pula siswa mampu beinteraksi secara positif antara siswa 

dengan siswa sendiri maupun antara siswa dengan guru, apabila ada kesulitan-

kesulitan yang dihadapi dalam belajar. Siswa dapat mengkaji dan menganalisis 

permasalan-permasalahan yang terkait dengan materi pelajaran. Proses 

pembelajaran menuntut guru untuk menekankan penguasaan siswa akan konsep 

materi pelajaran yang diajarkan, penguasaan konsep yang optimal oleh siswa akan 

berimplikasi pada prestasi belajar yang dicapai. Untuk mencapai penguasaan 

konsep yang baik diperlukan perbaikan-perbaikan metode pembelajaran serta 

media pembelajaran. Ada beberapa strategi salah satunya adalah penerapan 

pembelajaran kooperatif dan penggunaan media yang interaktif.  

Fenomena lemah konsep dijumpai di SMA Al Islam 2 Surakarta, dimana 

pencapaian hasil belajar biologi terdapat banyak siswa yang belum mencapai  

batas tuntas sekolah yaitu 60. Beberapa hal yang terdapat pada fenomena lemah 

konsep tersebut meliputi faktor internal siswa dan sistem pembelajaran yang 

diterapkan. SMA ini mempunyai kualitas input yang rendah. Di SMA ini selama 

proses pembelajaran biologi masih menggunakan metode konvensional dengan 

ceramah, sehingga penguasaan siswa akan konsep materi lemah yang berakibat 

pada pencapaian hasil belajar yang rendah. Aktivitas yang umum terjadi yaitu 

siswa masih sebatas menyiapkan buku dan pena untuk mencatat. Selanjutnya 

siswa mendengarkan penjelasan teoritis dari guru, memahami kemudian 

menjawab pertanyaan dari guru jika ada. Guru memberikan ceramah secara 

teoritis kepada siswa, memberikan tugas kemudian memberikan tes akhir 

begitulah aktivitas ini berjalan terus menerus.   

Berdasarkan hasil pengamatan kelas teridentifikasi faktor-faktor 

penyebab permasalahan diatas antara lain kurang aktifnya siswa dalam 



pembelajaran karena guru masih menyampaikan  materi pembelajaran dengan 

metode ceramah, pemanfaatan media pembelajaran yang kurang optimal serta 

guru kurang memperhatikan kualitas proses pembelajaran dan lebih 

mementingkan pada hasil. 

Tabel 1. Data Rata-rata Nilai UAS SMA Al Islam 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2004/2005 sampai 2005/2006  

No Tahun ajaran Rata-rata nilai UAS 

1. 

2. 

2004/2005 

2005/2006 

6,94 

6, 53 

 

Melihat nilai rata-rata UAS mata pelajaran biologi khususnya untuk 

SMA Al Islam 2 Surakarta mengalami kemerosotan sehingga pembelajaran 

biologi dianggap kurang berhasil. Faktor-faktor kemerosotan pembelajaran 

biologi antara lain komponen pembelajaran biologi seperti: kurikulum, sarana dan 

prasarana, metode, guru, siswa serta faktor kelembagaan penyelenggaraan 

pengajaran biologi yang bersangkutan.  

Dari permasalahan diatas, diperlukan solusi untuk memperbaiki proses 

pembelajaran, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah menggunakan 

metode pembelajaran serta pemanfaatan media pembelajaran  yang tepat. 

Alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode jigsaw, dan 

media pembelajaran yang dipakai adalah macromedia flash. Pembelajaran biologi 

tidak cukup dengan menggunakan charta, lembar kerja siswa yang dibuat secara 

manual, tetapi akan lebih menarik bila menggunakan media interaktif, 

menggunakan presentasi macromedia flash, komputer, LCD, yang berbasis 

multimedia. SMA Al Islam 2 Surakarta mempunyai sarana dan prasarana yang 

cukup memadai untuk pembelajaran biologi karena dilengkapi dengan fasiliotas 

laboratorium, ruang audiovisual dan ruang komputer. 

 

 

 

 



Metode jigsaw menggunakan macromedia flash dalam pembelajaran 

sistem koordinasi diharapkan mampu meningkatkan penguasaan konsep pada 

siswa, maka penelitian ini mengambil judul “APLIKASI PEMBELAJARAN 

DENGAN PENGGUNAAN MACROMEDIA FLASH UNTUK 

PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI MELALUI 

METODE JIGSAW DI SMA AL ISLAM 2 SURAKARTA”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, permasalahan yang dapat di 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Terdapatnya  kelemahan penguasaan konsep biologi  siswa pada proses 

pembelajaran biologi. 

2. Penggunaan metode dan media pembelajaran yang kurang optimal.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan adanya masalah-masalah diatas agar permasalahan 

tidak menyimpang dari tujuan , maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Subyek yang diteliti adalah siswa kelas XI SMA Al Islam 2 Surakarta tahun 

ajaran  2006/2007 

2. Obyek penelitian 

a. Kegiatan pembelajaran dengan penggunaan macromedia flash dalam 

metode jigsaw pada materi pokok sistem koordinasi. 

b. Penguasaan konsep materi pokok sistem koordinasi (saraf dan indera) pada 

ranah afektif, kognitif dan psikomotor . 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukaakan di atas, secara 

umum permasalahan yang akan diupayakan jawabannya dalam penelitian ini 

adalah 



1. Apakah penggunaan macromedia flash melalui metode jigsaw dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran? 

2. Apakah penggunaan macromedia flash melalui metode jigsaw dapat 

meningkatkan penguasaan konsep materi sistem saraf dan indera?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk  

1. Mengetahui penggunaan maromedia flash melalui metode jigsaw dapat     

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Mengetahui penggunaan macromedia flash melalui metode jigsaw dapat 

meningkatkan penguasaan konsep materi sistem saraf dan indera. 

  

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai: 

1. Memberikan bahan dan masukan bagi guru dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas, khususnya mengajarkan materi sistem 

koordinasi. 

2. Suatu model penggunaan  media presentasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan penguasaan konsep biologi siswa. 

3. Meningkatkan interaksi antara siswa, guru, dan sarana prasarana pembelajaran 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Teridentifikasinya kelemahan penguasaan konsep, maupun kesulitan yang 

dialami siswa dan guru SMA dalam pembelajaran biologi 

 

 

  



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 jigsaw dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran biologi.  

2. Pengunaan macromedia flash dalam metode jigsaw dapat meningkatkan 

penguasaan konsep biologi siswa. .  

B. Implikasi 

1. Implikasi teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

penelitian selanjutnya dan dapat digunakan untuk mengadakan upaya bersama 

antara guru dan siswa dalam meningkatkan penguasaan konsep biologi secara 

maksimal. 

2. Implikasi praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMA Al Islam 2 Surakarta, yakni bahwa peningkatan penguasaan 

konsep biologi siswa dapat diupayakan melalui pengunaan macromedia flash 

melalui metode jigsaw. 

C. Saran 

1.Guru 

Hendaknya guru dapat menerapkan penggunaan macromedia flash dalam 

pembelajaran disertai metode jigsaw. 

 

2.Siswa 

Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap guru 

dalam penerapan penggunaan macromedia flash disertai metode jigsaw dalam 

pembelajaran. 

 

 



3.Peneliti 

a. Melakukan penelitian sejenis guna mengatasi permasalahan yang ada dalam 

kelasnya. 

b. Mengadakan penelitian tindakan yang sejenis guna menyempurnakan hasil 

penelitian yang telah diperoleh tersebut. 

 

 


