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ABSTRAK 

Motivasi belajar memegang peranan yang penting dalam proses pembelajaran. 

Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi akan lebih mudah mencapai hasil belajar 

yang lebih optimal. Namun banyak faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa 

menjadi rendah, seperti metode, pendekatan, dan cara mengajar guru yang kurang 

membuat situasi dan kondisi belajar yang menyenangkan. Media dapat digunakan untuk 

mempermudah guru dalam menyediakan suatu kondisi pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media berbasis 

macromedia flash untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

sejarah di kelas X SMA PGRI 2 Kota Jambi.  

Penelitian ini didesain dengan menggunakan model eksperimental berjenis 

Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design. Kelas yang digunakan sebagai 

sampel adalah kelas XA dan XB. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah angket.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis macromedia 

flash dapat menumbuhkan motivasi sebesar 43,4%, sedangkan yang tidak menggunakan 

media motivasi belajar sejarah siswa hanya sebesar 10,43%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media berbasis macromedia flash secara signifikan 

dapat menumbuhkan motivasi belajar sejarah siswa kelas X SMA PGRI 2 Kota Jambi.  

Sejalan dengan hasil penelitian dan kesimpulan, maka disarankan kepada guru 

sejarah untuk menggunakan media berbasis macromedia flash dalam proses 

pembelajarannya, sehingga situasi belajar menjadi lebih interaktif, menarik, dan 

bervariatif. 

Kata Kunci : Media Berbasis Macromedia Flash, Motivasi Belajar, Sejarah 
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PENDAHULUAN 

Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 

Pasal 3 tentang Sistem Pendididkan 

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Melalui 

pendidikan diharapkan terjadi suatu 

perubahan pada peserta didik setelah 

mengalami proses pendidikan. Perubahan 

itu baik pada tingkah laku dan kehidupan 

individu peserta didik, maupun 

kehidupannya di tengah-tengah 

masyarakat dan alam sekitarnya. 

Perubahan yang diharapkan dari tingkah 

laku individu tentunya adalah perubahan 

yang bersifat positif. Menurut  Hakim 

(2009:94), tingkah laku positif yang 

diharapkan dari peserta didik setelah 

melalui proses pendidikan di antaranya 

adalah terbangunnya sikap percaya diri, 

tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat, dan 

tumbuhnya semangat (motivasi) yang 

tinggi untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan sebagai bekal untuk 

menggapai masa depan. 

Keberhasilan peserta didik dalam 

belajar merupakan harapan dari setiap 

guru dan orang tua. Dalam hal ini 

keberhasilan suatu pembelajaran dapat 

dilihat dari sejauh mana peserta didik 

dapat menguasai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan oleh guru. Menurut 

Hakim (2009:64), banyak cara untuk 

memperoleh keberhasilan pembelajaran 

antara lain dengan menerapkan metode 

yang cocok dan penggunaan media 

pembelajaran yang sesuai. Menurut Suardi  

(2010:32) di dalam proses belajar 

mengajar, semua komponen pengajaran 

harus dapat berperan secara optimal agar 

tujuan pengajaran dapat dicapai secara 

optimal. Menurut Rohani (2007:103) 

salah satu komponen penting dalam 

proses pembelajaran adalah media 

pembelajaran. Media berfungsi sebagai 

perantara, sarana, alat untuk proses 

komunikasi belajar. Media pembelajaran 

mencakup media grafis, media yang 

menggunakan alat penampil, peta, model, 

globe dan sebagainya. Media memiliki 

kekuatan-kekuatan yang positif dan 

sinergi yang mampu merubah sikap dan 

tingkah laku peserta didik kearah 

perubahan yang kreatif dan dinamis. Peran 

media bukan lagi dipandang sekedar alat 

bantu, tetapi merupakan bagian yang 

integral dalam sistem pendidikan dan 

pembelajaran. Tujuan pemanfaaatan 

media dalam proses pembelajaran adalah 

untuk mengefektifkan dan 

mengefesienkan proses pembelajaran itu 

sendiri (Rohani, 2007:106). Berdasarkan 

hal tersebut, jelaslah bahwa media 

pembelajaran sangat membantu dalam 

upaya mencapai keberhasilan proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Untuk itu guru harus mempunyai 

keterampilan dalam memilih dan 

menggunakan media pendidikan dan 

pengajaran. 

Menurut Rohani (2007:76), 

masalah yang sering muncul dalam 

pembelajaran adalah randahnya motivasi 

siswa dalam belajar. Masalah ini dapat 

muncul karena berbagai sebab, salah 

satunya adalah faktor guru. Seringkali 

disadari atau tidak, guru dalam mengajar 

menggunakan cara-cara yang itu-itu saja, 

sehingga kondisi pembelajaran menjadi 

membosankan. Sebaiknya guru dalam 

mengajar dapat memvariasikan berbagai 

metode, teknik, dan pendekatan yang 

berbeda-beda. Atau guru dapat 

menggunakan metode yang sama tetapi 

disertai dengan penggunaan media 

pembelajaran yang menarik, sehingga 

suasana belajar menjadi lebih bervariasi. 



 

 3 

Suasana belajar yang bervarasi dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan pengamatan di Kelas 

X SMA PGRI 2 Kota Jambi pada tanggal 

24 November 2017 menunjukkan bahwa 

motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah masih rendah. Hal ini 

ditandai beberapa permasalahan yang 

cenderung mengarah kepada 

permasalahan-permasalahan motivasi 

belajar, seperti siswa enggan untuk 

membaca ketika guru memberikan tugas 

membaca di dalam kelas, siswa cenderung 

melakukan aktivitas lain ketika guru 

sedang menjelaskan materi pelajaran, dan 

siswa mengerjakan tugas mata pelajaran 

yang lain ketika pelajaran sejarah sedang 

berlangsung. Selain itu, banyak dijumpai 

siswa yang tidak serius mendengarkan 

penjelasan guru, siswa mudah 

mengalihkan perhatiannya pada kejadian-

kejadian yang terjadi di luar kelas. 

Beberapa siswa lebih memilih berbicara 

dengan teman sebangkunya, bahkan tidak 

sedikit yang memainkan Hp pada saat 

pelajaran berlangsung. 

Pendidikan merupakan sebuah 

sistem yang di dalamnya terdapat 

komponen-komponen yang saling 

berkaitan erat. Banyak hal yang menjadi 

permasalahan dan tantangan dalam dunia 

pendidikan. Misalnya tantangan bagi 

lembaga pendidikan untuk dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, adanya beberapa mata 

pelajaran yang dianggap sulit sehingga 

menjadi momok bagi sebagian siswa, 

kurang efektifnya metode pembelajaran 

yang selama ini dipakai oleh guru, kurang 

tersedianya media dan sarana yang cukup 

memadai untuk mendukung proses 

pembelajaran, serta gaya belajar dan tipe-

tipe yang berbeda dari setiap peserta 

didik. Semua tantangan dan permasalahan 

yang dihadapi ini menuntut pemecahan 

agar dapat menghasilkan pembelajaran 

yang bermutu dan memberi dampak yang 

efektif dan efisien. Untuk itulah 

diperlukan adanya inovasi dalam dunia 

pembelajaran yang dapat memberikan 

jawaban bagi permasalahan yang ada. 

Salah satu contoh permasalahan 

yang ada dalam pembelajaran adalah 

kurangnya media ajar yang interaktif, 

menarik, dan inovatif khususnya untuk 

materi-materi yang memerlukan hafalan. 

Sering kali materi pelajaran yang berupa 

sejarah, cerita masa lalu, atau uraian 

hafalan yang panjang disampaikan dengan 

model dan gaya belajar yang monoton, 

sehingga membuat siswa bosan dan jenuh. 

Materi disampaikan secara klasikal, tidak 

menggunakan media interaktif dan 

menarik sehingga siswa tidak tertarik 

untuk belajar. Permasalahan ini muncul 

pula pada pembelajaran sejarah di Sekolah 

Menengah Atas. Hal ini karena materi 

sejarah umumnya adalah sejarah masa lalu 

yang bahan kajiannya cukup jauh dari 

kehidupan sekitar siswa karena ia belum 

pernah melihatnya (Suardi, 2010:115).  

Berdasarkan pengamatan, sering 

kali jumlah anak yang belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada 

mata pelajaran sejarah cukup banyak, atau 

siswa yang harus mengikuti remedial mata 

pelajaran sejarah jumlahnya paling besar 

dibandingkan dengan mata pelajaran 

lainnya. Hal ini karena materi sejarah 

cenderung berupa uraian yang harus 

dihafalkan. Bukan hanya itu, bahkan 

sampai ujian akhir nilai sejarah selalu jauh 

dari harapan. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Bagian Tata Usaha SMA 

PGRI 2 Kota Jambi, tercatat bahwa nilai 

mata pelajaran sejarah selalu paling 

rendah, bahkan dari 106 siswa kelas X 

SMA PGRI 2 Kota Jambi pada tahun 

pelajaran 2016-2017 tidak ada yang 

meraih nilai sempurna. Hal itu berbeda 

dengan mata pelajaran lainnya, puluhan 

siswa SMA PGRI 2 Kota Jambi mampu 

meraih nilai cukup tinggi (Dokumentasi, 

2017). 

Permasalahan yang terjadi di Kelas 

X SMA PGRI 2 Kota Jambi sebagaimana 
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digambarkan dalam penjelasan di atas, 

diduga berkaitan dengan cara mengajar 

guru sejarah di sekolah tersebut. Guru 

sejarah yang mengajar di Kelas X SMA 

PGRI 2 Kota Jambi cenderung hanya 

menggunakan satu atau dua metode 

pembelajaran, salah satu yang sering 

digunakan adalah metode ceramah. Dalam 

menggunakan metode ceramah, guru 

sejarah hanya menjelaskan ulang materi 

pelajaran yang sebenarnya sudah tertulis 

secara lengkap di dalam buku pelajaran 

yang telah dimiliki siswa. Dalam 

menggunakan metode ceramah, guru juga 

tidak melengkapinya dengan media yang 

menarik, sebagai akibatnya siswa merasa 

bosan, jenuh, dan siswa beralih pada 

aktivitas lain yang lebih menyenangkan 

ketika sedang mengikuti pelajaran sejarah. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

peneliti berinisiatif untuk melakukan 

trobosan pembaharuan untuk 

membangkitkan semangat belajar siswa 

sehingga motivasi belajarnya meningkat, 

khususnya pada mata pelajaran sejarah. 

Dengan melihat kondisi yang ada, peneliti 

merasa perlu penggunaan media 

pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan 

menarik sehingga pembelajaran sejarah 

tidak lagi menjadi pembelajaran yang 

membosankan. Oleh sebab itu, peneliti 

memanfaatkan media berupa Macromedia 

Flash untuk diterapkan dalam 

pembelajaran sejarah dengan asumsi 

bahwa semangat belajar siswa akan 

meningkat dengan adanya penggunaan 

media tersebut. Dengan demikian, judul 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

penggunaan Macromedia Flash untuk 

menumbuhkan motivasi siswa pada mata 

pelajaran sejarah kelas X di SMA PGRI 2 

Kota Jambi. 

SMA PGRI 2 Kota Jambi dipilih 

sebagai tempat penelitian ini, karena SMA 

PGRI 2 Kota Jambi merupakan salah satu 

lembaga pendidikan swasta setingkat 

Sekolah Menengah Atas yang menjadi 

pilihan masyarakat Kota Jambi dan 

sekitarnya, sebagai sekolah tempat putra-

putrinya belajar. Hal ini bisa dilihat dalam 

menjaring calon siswa baru hingga 

mencapai 300 orang lebih. 

Siswa SMA PGRI 2 Kota Jambi 

adalah anak-anak yang terseleksi, karena 

mereka masuk ke SMA PGRI 2 Kota 

Jambi malalui seleksi yang cukup ketat. 

Dengan demikian berdasarkan 

kemampuan akademik, sesungguhnya 

tidak ada kendala bagi siswa SMA PGRI 

2 Kota Jambi, bahkan SMA PGRI 2 Kota 

Jambi memiliki cukup fasilitas belajar 

yang memadai, dan tidak sedikit dari 

siswa dan siswi yang mengikuti lembaga 

bimbingan belajar maupun les privat. 

Tetapi mengapa nilai yang diperoleh 

siswa pada mata pelajaran sejarah tidak 

bisa maksimal dan tidak sesuai yang 

diharapkan, dari sini tentu ada 

permasalahan yang diketahui untuk 

selanjutnya dicarikan jalan keluarnya. 

maka dari itulah peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian di lembaga ini, 

khususnya tentang Penggunaan Media 

Berbasis Macromedia Flash untuk 

Menumbuhkan Motivasi Siswa pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kelas X di SMA PGRI 

2 Kota Jambi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah, yaitu motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran sejarah di Kelas X di SMA 

PGRI 2 Kota Jambi masih cukup rendah. 

Guru tidak menggunakan media interaktif 

berbasis Macromedia Flash dan 

cenderung monoton dalam menyampaikan 

pelajaran. Semangat siswa dalam belajar 

sejarah rendah, hal tersebut dapat dilihat 

dari situasi dan kondisi siswa pada saat 

mengikuti pelajaran sejarah. Masih 

banyak dijumpai siswa yang tidak 

menyimak penjelasan guru, dan mencatat 

hal-hal penting yang disampaikan oleh 

guru. Beberapa siswa bahkan melakukan 

tindakan-tindakan menyimpang, seperti 

bermain handpone ketika pelajaran sedang 
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berlangsung, mengobrol dengan teman, 

dan mengantuk. 

Merujuk pada uraian latar 

belakang di atas, maka dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan satu buah 

permasalahan, yaitu apakah penggunaan 

media berbasis Macromedia Flash dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran sejarah kelas X SMA 

PGRI 2 Kota Jambi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kegiatan penelitian dilaksanakan 

di Kelas X SMA PGRI 2 Kota Jambi pada 

bulan Mei 2018. Penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen, yaitu quasi 

eksperimental. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas X 

SMA PGRI 2 Kota Jambi. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 106 orang siswa. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik random 

sederhana (cluster random sampling). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, dan angket. Standarisasi 

instrumen dilakukan dengan uji validitas 

dan reliabilitas. Uji prasyarat analisis 

dilakukan dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Analisis data atau uji 

hipotesis menggunakan uji t. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berikut ini disajikan hasil 

perhitungan data terkait dengan penilaian 

motivasi siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media berbasis macromedia 

flash. Data yang disajikan meliputi data 

angket pengukuran motivasi siswa. Data 

ini diambil untuk menjawab rumusan 

masalah yang pertama, yakni melihat ada 

tidaknya pengaruh penggunaan media 

berbasis macromedia flash untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa.

Tabel 1. 

Komponen Perhitungan Uji t  

Komponen Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata 43,4 10,43 

Standar Deviasi 5,78 9,43 

Standar Eror 1,90 

thitung 17,35 

Dengan harga thitung yang terlihat 

lebih besar dari harga ttabel, baik untuk 

taraf signifikan 5% maupun 1%, maka 

dapat diartikan bahwa hipotesis alternatif 

(Ha) diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan 

pengaruh yang signifikan antara 

pertumbuhan motivasi belajar sejarah 

siswa yang diberi pembelajaran dengan 

media berbasis macromedia flash dan 

pertumbuhan motivasi belajar sejarah 

siswa yang diberi pembelajaran tanpa 

menggunakan media berbasis macromedia 

flash. 

Pembahasan 

Berikut paparan data motivasi 

belajar siswa kelas ekperimen yang 

memuat skor akademik siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan macromedia flash 

pada pembelajara Sejarah. Data ini 

diambil untuk menjawab rumusan 

masalah kedua, yakni melihat ada 

tidaknya perbedaan atau pengaruh 

penggunaan macromedia flash dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Sebelum mengadakan eksperimen, 

peneliti terlebih dahulu mengobservasi 

dan mengukur tingkat motivasi siswa. Hal 

ini dilakukan untuk mencari tahu kondisi 

awal terkait dengan motivasi siswa.dari 

motivasi observasi, tampak bahwa 

sebagian besar siswa atau rata-rata lebih 

dari 50% siswa berada pada level cukup 

untuk tingkat motivasi belajarnya. Pada 

bagian attention atau perhatian siswa 

ketika mengikuti pembelajaran, masih ada 

sekitar 22.6% siswa yang kurang 



 

 6 

memperhatikan ketika pembelajaran 

berlangsung.  

Begitu juga pada bagian 

kesesuaian pembelajaran dengan minat 

dan kebutuhan belajar siswa. Sebanyak 

77% lebih siswa merasa cukup sesuai atau 

ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa belum merasakan 

kesesuaian yang pas antara model 

pembelajaran yang berlangsung dengan 

minat dan kebutuhan belajarnya. Untuk 

bagian kepercayaan diri dan kepuasan, 

meskipun ada sekitar 9%-16% siswa yang 

menyatakan sangat percaya diri dan puas 

dengan pembelajaran yang ada, masih ada 

beberapa siswa yang kurang percaya diri 

dan puas dengan pembelajaran tersebut. 

Lebih dari 50% siswa cukup percaya diri 

dan puas dengan pembelajaran yang 

berlangsung. Kesimpulan dari motivasi 

observasi awal ini menunjukkan bahwa 

dari beberapa komponen motivasi yang 

dilihat, secara umum siswa masih berada 

pada level cukup bahkan ada yang kurang. 

Hal ini meunjukkan bahwa tingkat 

motivasi belajar siswa sebelum 

eksperimen masih cukup rendah.  

Hasil analisis observasi di atas 

motivasinya senada dengan motivasi 

analisis angket pengukuran motivasi 

siswa. Komponen observasi dirinci 

menjadi beberapa item angket untuk 

mengukur motivasi lebih rinci 

sebagaimana yang tertera pada bab IV. 

Dari pengukuran tersebut, rata-rata hampir 

50% siswa juga berada pada level cukup 

setuju dengan pernyataan yang 

disebutkan. Misalnya pada bagian materi 

pembelajaran yang cukup menarik dan 

merangsang daya ingin tahu siswa. Pada 

angket pengukuran ini, tampak pula masih 

ada beberapa anak yang kurang setuju 

dengan pernyataan yang disebutkan. 

Misalnya, hubungan materi dengan apa 

yang telah diketahui siswa dinilai masih 

kurang jelas. Keanekaragaman pada 

bacaan, tugas, ilustrasi dan lain-lainnya 

juga masih kurang menarik perhatian 

siswa. Pada motivasi pengukuran ini juga 

terdapat antara 22%-29% siswa yang 

merasa pembelajaran sangat abstrak, tidak 

menarik, banyak pengulangan, dan gaya 

tulisan yang sangat membosankan. 

Paparan ini menunjukkan bahwa dari 

motivasi analisis angket pengukuran pun 

tingkat motivasi belajar siswa masih 

rendah.  

Hal ini juga didukung dengan 

motivasi wawancara terhadap guru sejarah 

Kelas X. Guru menyebutkan bahwa 

selama ini pembelajaran sejarah yang 

berlangsung cukup monoton dan terlalu 

banyak uraian materi yang harus 

dihafalkan. Siswa merasa kurang tertarik, 

kurang semangat, dan kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran karena 

minimnya penggunaan media interaktif 

yang menarik. Karena minat atau motivasi 

belajar yang rendah, membuat siswa 

kurang perhatian dan kesulitan ketika 

menyelesaikan soal latihan. Hal ini 

berdampak pada tingkap kepuasan siswa 

terhadap pembelajaran sejarah yang ada. 

Siswa banyak yang merasa bosan dan 

tidak semangat belajar.  

Setelah peneliti mengadakan 

inovasi berupa penggunaan macromedia 

flash sebagai media pembelajaran sejarah 

di kelas, mulai ditemukan perbedaan yang 

cukup signifikan dari motivasi belajar 

siswa. Hal ini tampak dari motivasi 

observasi setelah adanya eksperimen. 

Rata-rata lebih dari 60% siswa baik dari 

segi perhatian, kepercayaan diri, 

kesesuaian, maupun tingkat kepuasan 

siswa terhadap pembelajaran sangat baik. 

Tidak lebih dari 3 siswa yang berada pada 

level cukup dan tidak ada lagi yang ada 

pada level kurang. Berdasarkan hal ini 

tentunya motivasi belajar siswa meningkat 

dari sebelum eksperimen sampai 

eksperimen, yakni penggunaan 

macromedia flash dalam pembelajaran 

sejarah Kelas X.  

Hasil analisis serupa juga tampak 

dari angket pengukuran siswa. Jika 
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sebelum eksperimen masih banyak siswa 

yang berada pada level kurang, sekarang 

hampir tidak ada lagi. Hanya ada 1 atau 2 

siswa yang kurang pada 5 item pernyetaan 

dari 27 item yang ada. Sebagian siswa 

merasa setuju dan sebagian lainnya 

menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan positif item angket. Pada item 

negatif seperti pembelajaran yang sangat 

abstrak, tidak menarik, banyak 

pengulangan, dan gaya tulisan yang sangat 

membosankan tidak ada lagi siswa yang 

menyatakan setuju. Sebagian besar dari 

mereka sudah merasa tertarik dengan 

pembelajaran yang berlangsung. 

Berdasarkan paparan ini, dapat 

disimpulkan bahwa, dari motivasi analisis 

angket pengukuran motivasi belajar siswa 

sudah tinggi atau meningkat dari sebelum 

digunakannya macromedia flash dalam 

pembelajaran sejarah di Kelas X. Siswa 

merasa tertarik dan percaya diri untuk 

belajar. Siswa tidak lagi merasa kesulitan 

ataupun tidak puas dengan pembelajaran 

yang ada.  

Peningkatan motivasi belajar siswa 

setelah adanya penggunaan macromedia 

flash dalam pembelajaran sejarah di Kelas 

X ini juga tampak dari motivasi 

wawancara kepada guru. Guru 

menyebutkan bahwa, dengan adanya 

macromedia flash siswa lebih tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran. Siswa 

lebih semangat, antusias, dan tertantang 

untuk melakukan pembelajaran. Menurut 

guru sejarah Kelas X, macromedia flash 

cukup signifikan dalam membantu guru 

untuk mengajarkan materi sejarah Kelas 

X. Materi disajikan dengan kemasan yang 

berbeda, dilengkapi dengan berbagai 

macam fiturnya seperti video, kuis, 

gambar, dan lain sebagainya. Hal ini 

membuat siswa merasa cocok dengan tipe 

dan gaya belajar mereka yang suka 

dengan hal baru dan tantangan. Karena 

minat belajar mereka tinggi membuat 

perhatian terhadap materi juga tinggi. Hal 

ini membuat siswa merasa mudah untuk 

menyelesaikan kuis maupun soal latihan.  

Kondisi motivasi yang meningkat 

bisa dibuktikan dengan adanya 

dokumentasi selama eksperimen 

berlangsung. Jika dibandingkan dengan 

kelas kontrol, tentu hal ini akan berbeda. 

Di kelas kontrol tidak diberikan perlakuan 

khusus sehingga motivasi belajar siswa 

cenderung bersifat tetap tidak berubah. 

Secara umum gambaran motivasi di kelas 

kontrol hampir sama dengan kondisi 

motivasi belajar siswa kelas ekperimen 

sebelum adanya penggunaan macromedia 

flash dalam pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan motivasi observasi peneliti, 

sebagian besar siswa masih berada pada 

level cukup, bahkan kurang dalam hal 

perhatian, percaya diri, kesesuaian, dan 

kepuasan terhadap pembelajaran sejarah. 

Tidak lebih dari 19% siswa yang sudah 

sangat baik dalam keempat hal tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa, secara umum 

gambaran tingkat motivasi siswa di kelas 

kontrol masih rendah.  

Didukung pula dari motivasi 

analisis angket pengukuran motivasi 

belajar siswa pada kelas kontrol. Hasil 

analisis menunjukkan hal yang sama, 

yakni rata-rata lebih dari 50% berada pada 

level cukup (ragu-ragu) dan kurang setuju 

dengan item-item pernyataan yang 

menunjukkan indikator motivasi belajar. 

Tidak lebih dari 4 siswa yang menilai 

motivasi mereka sangat tinggi dalam 

pembelajaran. Banyak siswa yang merasa 

gaya tulisan pada bahan ajar 

membosankan dan materi yang dipelajari 

lebih sulit dari yang dibayangkan. Dengan 

demikian, dari keseluruhan data dari kelas 

kontrol dapat disimpulkan bahwa tingkat 

motivasi belajar siswa pada kelas kontrol 

masih rendah dan hal ini cenderung 

bersifat tetap selama belum ada perubahan 

pada pembelajaran sejarahnya.  

Keadaan tersebut tentu berbeda 

dengan kelas eksperimen yang motivasi 

belajarnya bisa berubah menjadi lebih 
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baik setelah adanya penggunaan 

macromedia flashdalam pembelajaran 

sejarah. Berdasarkan pembahasan secara 

keseluruhan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan macromedia flash 

berpengaruh dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah Kelas X PGRI 2 Kota 

Jambi.  

Untuk melihat ada tidaknya 

pengaruh penggunaan macromedia flash 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran sejarah Kelas X 

PGRI 2 Kota Jambi, maka perlu dianalisis 

data berupa skor siswa baik pre maupun 

post test nya. Berdasarkan motivasi 

analisis yang ada pada bab IV, tampak 

bahwa skor rata-rata siswa sebelum 

penggunaan macromedia flash pada 

pembelajaran sejarah sebesar 51.13. 

Sedangkan skor rata-rata siswa setelah 

adanya penggunaan macromedia flash 

pada pembelajaran sejarah sebesar 93.06. 

Nilai rata-rata siswa mengalami kenaikan 

sebesar 41.9. Berdasarkan motivasi 

analisis data, dapat diketahui bahwa skor 

signifikansinya adalah 0.000 sehinggaada 

perbedaan motivasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah menggunaan macromedia 

flash dalam pembelajaran sejarah Kelas X 

SMA PGRI 2 Kota Jambi. Perbedaan ini 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

skor yang signifikan pada pembelajaran 

sejarah. Sedangkan skor siswa pada kelas 

kontrol tidak mengalami kenaikan yang 

tinggi seperti halnya kelas eksperimen. 

Pada tahap pre-test, skor rata-rata siswa 

sebesar 51.2 dan skor rata-rata pada tahap 

post-tets sebesar 78.4. Nilai rata-rata 

siswa mengalami kenaikan sebesar 27.2. 

Jika data ini dilihat dari segi kenaikan 

skor siswa, maka kenaikan yang ada tidak 

terlalu signifikan. Artinya, skor rata-rata 

siswa tipis perbedaannya dari materi 

sebelum eksperimen dan ketika materi 

eksperimen. Hal ini terjadi karena 

memang pembelajaran sejarah 

berlangsung dengan cara yang sama, tidak 

ada perlakuan yang berbeda pada kelas 

kontrol.  

Kenaikan rata-rata skor sangat 

tinggi pada kelas eksperimen yang tidak 

terjadi di kelas kontrol ini membuktikan 

bahwa melalui penggunaan macromedia 

flashsangat membantu dan berpengaruh 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Pengaruhnya bersifat positif, yakni 

skor atau motivasi siswa meningkat secara 

signifikan sebelum dan sesudah adanya 

penggunaan macromedia flash dalam 

pembelajaran sejarah.  

Motivasi bersifat positif artinya 

daya dorong menyebabkan siswa 

melakukan berbagai aktivitas yang 

bersifat positif, hal tersebut ditandai 

dengan beberapa ciri berikut ini: 

1. Siswa lebih memusatkan 

perhatiannya pada materi pelajaran 

yang sedang dipelajari siswa dan 

diajarkan oleh guru. 

2. Aktivitas siswa yang menyimpang 

dari kegiatan pembelajaran 

berkurang. Seperti siswa tidak 

bermain Hp pada saat pembelajaran, 

siswa tidak mengobrol dengan siswa 

lain, dan siswa lebih aktif 

menggunakan dan menggali 

informasi yang ada dalam media 

pembelajaran. 

3. Siswa cenderung lebih aktif bertanya 

mengenai media pembelajaran 

maupun mengenai materi yang ada di 

dalamnya. 

4. Suasana pembelajaran menjadi lebih 

rileks dan jauh dari kesan 

menegangkan. 

 

Kesimpulan  

Kesimpulan dari motivasi 

penelitian tentang pengaruh penggunaan 

macromedia flash dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa Kelas X mata 

pelajaran sejarah di SMA PGRI 2 Kota 

Jambi adalah: penggunaan macromedia 

flash berpengaruh dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata 
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pelajaran sejarah Kelas X PGRI 2 Kota 

Jambi. Pengaruh ini bisa dilihat dari 

motivasi analisis data, dapat diketahui 

bahwa skor signifikansinya adalah 0.000 

sehingga ada perbedaan motivasi belajar 

siswa sebelum dan sesudah menggunaan 

macromedia flash dalam pembelajaran 

sejarah Kelas X SMA PGRI 2 Kota Jambi. 

Perbedaan ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan motivasi belajar siswa antara 

sebelum dan sesudah adanya penggunaan 

macromedia flash dalam pembelajaran 

sejarah. Sebelum adanya penggunaan 

macromedia flash dalam pembelajaran 

sejarah, skor rata-rata siswa hanya sebesar 

64,9. Dan setelah adanya penggunaan 

macromedia flash dalam pembelajaran 

sejarah, skor rata-rata siswa meningkat 

menjadi 107.4. Skor rata-rata siswa 

mengalami kenaikan sebesar 42,5. 

Saran  

Berdasarkan motivasi penelitian 

dan kesimpulan di atas, berikut ini 

dikemukakan beberapan saran, baik 

kepada kepala madrasah, guru, dan 

peneliti yang ingin mengembangkan 

penelitian sejenis.  

1. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan 

lebih memperhatikan komponen-

komponen pembelajaran baik sarana 

prasarana maupun media 

pembelajarannya. Hal ini bertujuan 

agar selalu ada pembaharuan mutu 

atau kualitas pembelajaran seiring 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Di samping itu, 

inovasi-inovasi pembelajaran perlu 

dilakukan dalam rangka 

memudahkan siswa belajar sesuai 

dengan minat dan tingkat 

perkembangannya. Selain itu, kepada 

madrasah seyogyanya juga 

mengadakan pelatihan tentag 

pengembangan media pembelajaran 

supaya guru mempunyai bekal untuk 

melakukan inovasi. Degan adanya 

pelatihan-pelatihan guru akan 

termotivasi untuk mengembangkan 

dan menciptakan pembelajaran yang 

bermutu.  

2. Bagi guru, seyogyanya guru harus 

senantiasa mengembangkan 

kemampuan dan keterampilannya. 

Guru tidak hanya bertugas 

menyampaikan materi pembelajaran 

saja, akan tetapi juga meneliti jika 

ditemukan sebuah masalah dalam 

pembelajaran. Guru harus aktif dan 

inovatif dalam menciptakan karya 

dan mendesain pembelajaran agar 

menarik dan memudahkan siswa 

dalam belajar. Untuk materi-materi 

yang banyak uraian yang biasanya 

cenderung menuntut siswa untuk 

menghafal sebisa mungkin dikemas 

dalam bahan ajar atau media yang 

lebih menarik perhatian siswa. 

Beberapa inovasi dan kreasi bahan 

ajar atau media pembelajaran akan 

membantu memudahkan siswa dalam 

memahami materi. Guru harus 

mengikuti perkembangan zaman dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk menciptakan 

pembelajaran yang berkualitas. Hal 

tersebut bisa didapat dari pelatihan, 

seminar, workshop, dan lain 

sebagainya.  

3. Penelitian ini baru mengkaji tentang 

pengaruh penggunaan macromedia 

flash dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa Kelas X. Untuk peneliti 

selanjutnya bisa dikembangkan di 

kelas-kelas yang lain pada mata 

pelajaran yang sama atau berbeda. 

Kajian ini juga terbatas pada materi 

Jaman Prasejarah dan Sejarah di 

Indonesia saja, sehingga peneliti 

selanjutnya bisa melanjutkan ke 

materi yang lain yang lebih luas 

cakupannya. Selain itu, untuk kondisi 

dan karakteristik yang hampir sama 

bisa dikembangkan multimedia 

interaktifnya beserta buku panduan 

untuk memudahkan guru lain dalam 

mengoperasikannya. 
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