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ABSTRAK: Fisika merupakan salah satu mata pelajaran adaptif di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Survei awal menunjukkan bahwa banyak siswa kurang menguasai konsep 

fisika, sehingga sulit menerapkannya dalam mata pelajaran produktif yang relevan. Oleh karena 

itu dilaksanakan pembelajaran fisika dengan media pembelajaran interaktif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkapkan efektivitas media pembelajaran interaktif dalam 

meningkatkan kompetensi fisika siswa. Penelitian  menggunakan metode eksperimen kuasi 

dengan desain pretest-posttest grup kontrol. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI program 

keahlian Teknik Ketenagalistrikan di SMK Negeri 1 Padang. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan format observasi, tes penguasaan konsep fisika, dan angket tanggapan siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fisika 

dengan media pembelajaran interaktif efektif dalam meningkatkan kompetensi fisika siswa, 

ditinjau dari: (1) ketuntasn belajar siswa secara klasikal sudah dicapai, (2) peningkatan 

penguasaan konsep fisika siswa kelas eksperimen yang termasuk kategori sedang, (3) rata-rata 

skor penguasaan konsep fisika siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, (4) 

sebagian besar siswa kelas eksperimen menganggap bahwa pelaksanaan pembelajaran fisika 

dengan media pembelajaran interaktif termasuk kategori baik. Saran diajukan pada guru Fisika 

supaya dapat melaksanakan pembelajaran berbantuan komputer dengan media interaktif.  

Kata Kunci: media interaktif, kompetensi fisika. 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan Information and 

Communication Technology (ICT) atau 

teknologi informasi dan komunikasi dalam 

beberapa dekade terakhir berjalan sangat 

cepat sejalan dengan perkembangan 

teknologi telekomunikasi, termasuk 

jaringan komputer. Berbagai teknologi 

dan aplikasi pendukung juga telah 

dikembangkan sebagai upaya untuk 

mendukung dan mempermudah aktivitas 

belajar mengajar dalam dunia pendidikan. 

Dalam menyikapi perkembangan dan 

kemajuan ICT tersebut, para dosen dan 

guru dituntut untuk menguasai ICT agar 

dapat mengembangkan materi 

pembelajaran berbasis ICT dan 

memanfaatkan ICT sebagai media 

pembelajaran. Tujuannya adalah untuk 

memberikan kemudahan dan kesempatan 

yang lebih luas kepada siswa dalam 

belajar. Dalam beberapa tahun terakhir, 

pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan 

sudah mulai memasyarakat, mulai dari 

jenjang pendidikan dasar, menengah, 

sampai ke perguruan tinggi, meskipun 

variasi dan fokus pemanfaatannya 

berbeda-beda pada masing-masing 

institusi. Banyak sekolah yang sudah 

melengkapi fasilitas ICT untuk 

mendukung proses pembelajaran.  

Kehadiran dan kemajuan ICT pada 

saat ini telah memberikan perluasan 

interaksi antara dosen/guru, 

mahasiswa/siswa, dan sumber-sumber 

belajar dapat terjadi kapan saja dan di 

mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan 

waktu. Selain itu, dengan bantuan ICT 

penyajian materi pembelajaran dapat 

menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan. Di sisi lain, kehadiran 

ICT sebagai teknologi baru memberikan 

tantangan kepada dosen dan guru untuk 

mampu menguasainya sehingga dapat 

memilih dan memanfaatkan ICT secara 

efektif dan efisien di dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini, 

profesionalisme guru tidak hanya 
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mencakup kemampuan membelajarkan 

siswa, tetapi juga kemampuan mengelola 

informasi dan lingkungan belajar (yang 

meliputi tempat belajar, metode, media, 

sistem penilaian, serta sarana dan 

prasarana) untuk memfasilitasi kegiatan 

belajar siswa sehingga menjadi lebih 

mudah (Ibrahim, dalam Santyasa, 2007). 

Oleh karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya 

ICT, telah memperkaya sumber dan media 

pembelajaran dalam berbagai bentuk 

seperti buku teks, modul, transparansi 

OHP, slide Power Point, gambar/foto, 

animasi, film/video, siaran televisi, siaran 

radio, hiperteks, halaman Web, program 

pembelajaran berbantuan komputer, dan 

software aplikasi pendukung 

pembelajaran, maka dosen/guru yang 

profesional harus mampu memilih, 

mengembangkan dan memanfaatkan 

berbagai jenis media pembelajaran dengan 

memanfaatkan kecanggian ICT tersebut. 

Kemajuan ICT juga telah memungkinkan 

memanfaatan berbagai jenis/macam media 

secara bersamaan dalam bentuk 

multimedia pembelajaran. Penggunaan 

multimedia interaktif yang memuat 

komponen audio-visual untuk 

penyampaian materi pembelajaran dapat 

menarik perhatian siswa untuk belajar. 

Multimedia interaktif juga dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan eksperimen semu dan 

eksplorasi sehingga memberikan 

pengalaman belajar daripada hanya 

sekedar mendengar penjelasan guru.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

dunia pendidikan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, khususnya kualitas 

pembelajaran melalui pemanfaatan ICT. 

Selain fungsinya sebagai alat bantu 

pemecahan masalah, ICT juga dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung proses 

pembelajaran yang dipercaya dapat; (1) 

meningkatkan kualitas pembelajaran, (2) 

memperluas akses pembelajaran, (3) 

mengembangkan keterampilan ICT yang 

diperlukan siswa ketika bekerja dan 

dalam kehidupannya nanti (Krisnadi, 

2009). Belajar melibatkan berbagai unsur 

yang ada di dalamnya, berupa kondisi 

fisik dan psikis orang yang belajar. Kedua 

kondisi tersebut akan sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajarnya. Masih banyak 

unsur lain yang dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar, antara lain 

suasana lingkungan saat belajar, 

tersedianya media pembelajaran dan 

sebagainya. Oleh karena itu, unsur-unsur 

tersebut perlu mendapatkan perhatian 

untuk menunjang tercapainya tujuan 

belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk menunjang keberhasilan 

belajar, seharusnya tersedia media 

pembelajaran. Dengan tersedianya media 

pembelajaran, siswa dimungkinkan akan 

lebih berpikir secara konkret dan hal ini 

berarti dapat mengurangi verbalisme pada 

diri siswa. Apalagi seiring dengan 

perkembangan zaman yang makin modern 

dan serba canggih. Hal demikian 

mengakibatkan siswa termasuk guru 

dapat memilih atau menggunakan media 

pembelajaran dalam proses belajar. Dalam 

proses pembelajaran kehadiran media 

mempunyai arti yang cukup penting. 

Karena dalam kegiatan tersebut 

ketidakjelasan bahan yang disampaikan 

dapat dibantu dengan menghadirkan 

media sebagai perantara. Kerumitan 

bahan yang akan disampaikan kepada 

siswa dapat disederhanakan dengan 

bantuan media. Media dapat mewakili 

sesuatu yang kurang mampu guru 

ucapkan melalui kata-kata atau kalimat 

tertentu . Bahkan keabstrakan bahan 

dapat dikonkretkan dengan kehadiran 

media pembelajaran, dengan demikian 

siswa lebih mudah memahami pelajaran 

daripada tanpa bantuan media 

pembelajaran. 

Hamalik (1989) mengemukakan 

bahwa media pembelajaran mempunyai 

banyak istilah seperti istilah peragaan, 

komunikasi peragaan, audio visual aids, 

teaching material atau instruksional 

material. Oleh karena beragamnya istilah 

tersebut yang tekanannya berbeda, maka 

dipilih salah satu istilah yaitu media 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah 

alat yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara guru dengan siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Penggunaan 

suatu media dalam pelaksanaan 

pembelajaran bagaimanapun akan 

membantu kelancaran dan pencapaian 
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tujuan, sehingga dapat menjadikan siswa 

asik belajar, menyenangkan dan sudah 

tentu pembelajaran benar-benar akan 

menjadi bermakna. Media merupakan 

salah satu komponen sistem pembelajaran 

yang tidak bisa diabaikan dalam 

pengembangan sistem pengajaran yang 

sukses. Hamalik (1989), mengemukakan 

bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan atau minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa. Penggunaan media pendidikan 

janganlah sekedar dianggap sebagai 

upaya membantu guru yang bersifat pasif, 

artinya penggunaanya semata-mata 

ditentukan oleh guru. Melainkan 

merupakan upaya membantu anak-anak 

untuk belajar.  

Seorang guru tentu saja harus dapat 

menerapkan media apa yang paling tepat 

dan sesuai untuk tujuan tertentu, 

penyampaian bahan tertentu, suatu 

kondisi belajar siswa, dan untuk 

penggunaan strategi atau metode yang 

memang telah terpilih. Berbagai jenis 

media pendidikan adalah penting 

diketahui guru, dan tentu saja akan lebih 

baik lagi jika guru-guru itu memilih 

kemampuan membuat suatu media 

pendidikan yang dibutuhkannya. Sudjana 

(2009) menyatakan bahwa media 

pembelajaran dapat meningkatkan proses 

pembelajaran yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Taraf 

berpikir manusia mengikuti tahap 

perkembangan dimulai dari berpikir 

sederhana menuju berpikir abstrak, 

dimulai dari berpikir sederhana menuju 

ke berpikir kompleks. Penggunaan media 

pembelajaran erat kaitannya dengan 

tahapan berpikir tersebut, sebab melalui 

media pembelajaran hal-hal yang abstrak 

dapat dikonkretkan, dan hal-hal yang 

kompleks dapat disederhanakan. Menurut 

Arsyad (2009) fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang 

ditata dan diciptakan oleh guru.  

Penggunaan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruhpengaruh psikologis 

terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada 

saat itu. Selain membangkitkan motivasi 

dan minat siswa, media pembelajaran juga 

dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data, dan memadatkan 

informasi. 

Dalam pemanfaatan media 

pembelajaran dengan komputer dikenal 

dengan istilah CAI (Computer Assisted 

Instruction). Dalam pemanfaatan media 

komputer meskipun komputer tidak dapat 

menggantikan proses pembelajaran 

dengan tatap muka, namun antara siswa 

dengan komputer dapat berkomunikasi 

dan terjadi interaksi secara mandiri, 

dengan demikian dapat menghasilkan 

sebuah hasil belajar yang efektif. Secara 

umum CAI dalam proses pembelajaran 

memiliki dua peranan, yakni (1) Sebagai 

tutor pengganti. Pada jenis ini para siswa 

dapat berpartisipasi dalam suatu dialog 

secara interaktif. Dalam model ini para 

siswa berinteraksi langsung dengan 

komputer yang deprogram secara khusus 

untuk memberikan reaksi atau respon 

dari stimulus atau aktivitas yang 

dilakukan oleh seorang siswa terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disiapkan. Komputer tersebut kemudian 

dapat menyediakan informasi belajar 

tambahan sebagai pelengkapnya, yang 

selanjutnya menghendaki adanya jawaban 

segera oleh para siswa yang 

bersangkutan. (2) Sebagai laboratorium 

stimulasi, yang menyediakan kemudahan 

bagi siswa dalam melaksanakan 

eksperimen berdasarkan sistem model 

yang telah diprogramkan ke dalam 

komputer melalui CAI. CAI memiliki 

keluwesan dan kemampuan untuk 

memberikan pelajaran dan penanaman 

konsep secara bervariasi, maka model 

tersebut dianggap sebagai seorang tutor 

pengganti yang sabar tanpa batas 
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sekaligus dapat memberikan bantuan 

kepada para siswa bahan referensi yang 

diperlukan dan menarik perhatian serta 

kreativitas siswa. Metode pembelajaran 

mempunyai karakteristik masing-masing. 

Oleh sebab itu pemilihan metode yang 

tepat dalam pembelajaran perlu dilakukan 

oleh guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satu metode 

pembelajaran yang dapat diintegrasikan 

dengan media komputer adalah metode 

pembelajaran berbantuan komputer (CAI).  

Pembelajaran fisika yang dilakukan di 

sekolah sudah menggunakan media 

komputer sebagai media presentasi, belum 

digunakan untuk media interaktif. Hal ini 

terlihat dari observasi yang dilakukan 

pada pembelajaran fisika di SMK Negeri 1 

Padang ditemukan bahwa pembelajaran 

fisika masih berpusat pada guru. Pada 

ranah kognitif, hasil belajar fisika siswa 

masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh 

banyaknya siswa (65%) yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimum 

yaitu 70. Rendahnya hasil belajar siswa 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 

pembelajaran fisika belum 

menyenangkan, belum menarik, dan 

belum menantang bagi siswa. Dalam 

proses pembelajaran, siswa belum 

dilibatkan secara aktif dalam menemukan 

fakta, konsep, dan prinsip yang dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah 

dalam mata pelajaran produktif dan 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan kompetensi 

siswa adalah melaksanakan pembelajaran 

dengan media interaktif yang dibuat 

dengan software autorun. Software 

autorun adalah program komputer untuk 

membuat media pembelajaran interaktif 

dengan mudah dibandingkan dengan 

program lain, karena dapat diintegrasikan 

dengan berbagai file aplikasi seperti word, 

pdf, macromedia flash, video dan audio. 

Berdasarkan pada kondisi 

pembelajaran fisika yang telah diuraikan 

di atas maka perlu dilakukan penelitian 

untuk meningkatkan kompetensi fisika 

siswa. Masalah dalam penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana 

efektivitas penggunaan media 

pembelajaran interaktif dengan software 

Autorun untuk meningkatkan kompetensi 

fisika siswa? Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkapkan efektivitas 

penggunaan media pembelajaran 

interaktif dengan software Autorun untuk 

meningkatkan kompetensi fisika siswa.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen kuasi dengan desain pretest-

posttest grup kontrol (Creswell, 1994). Pre-

test dan post-test diberikan pada siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan menggunakan soal yang sama. 

Penelitian dilaksanakan pada siswa siswa 

kelas XI program keahlian Teknik 

Ketenagalistrikan di SMK Negeri 1 

Padang dalam mata pelajaran Fisika. 

Materi fisika yang disajikan dalam 

penelitian adalah lisstrik statis sebanyak 

4 maateri pokok. Langkah-langkah 

penelitian adalah: (1) melakukan survei 

pendahuluan, (2) membuat media 

pembelajaran interaktif dengan software 

autorun, (3) memvalidasi media 

pembelajaran interaktif, (4) menyusun 

instrumen penelitian, (5) melakukan 

ujicoba media pembelajaran interaktif dan 

instrumen penelitian, (6) menganalisis 

data uji coba, (7) memberikan pre-test 

pada siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, (8) memberikan perlakuan 

dengan melaksanakan pembelajaran fisika 

berbantuan komputer dan media 

pembelajaran interaktif, sedangkan 

mahasiswa kelas kontrol melaksanakan 

pembelajaran konvensional, (9) 

memberikan post-test pada siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, (10) 

menganalisis data dan menginterpretasi 

hasil yang diperoleh. Media pembelajaran 

interaktif yang digunakan dalam 

penelitian ini dibuat oleh peneliti, dengan 

langkah-langkah: (1) perancangan, (2) 

pembuatan program, (3) validasi media 

pembelajaran interaktif, (4) uji coba media 

pembelajaran interaktif. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian berupa: format observasi, tes 

penguasaan konsep fisika, dan angket 

tanggapan siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. Format observasi 

digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan survei pendahuluan. Tes 

penguasaan konsep fisika berbentuk tes 
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esei dengan mengutamakan pertanyaan 

tentang konsep fisika daripada 

penyelesaian soal-sal berupa perhitungan 

dengan menggunakan rumus-rumus 

fisika. Naskah soal ini disusun oleh 

peneliti dengan bantuan penimbang ahli 

(expert judgement) untuk mengetahui 

validitas isi tes. Validitas konstruksi dan 

reliabilitas tes diperoleh melalui uji coba 

instrumen penelitian.   

Data penguasaan konsep fisika 

dianalisis secara kuantitatif untuk 

mengetahui penguasaan konsep fisika 

siswa dalam pembelajaran. Peningkatan 

penguasaan konsep fisika siswa dianalisis 

dengan menghitung rata-rata skor gain 

dinormalisasi (NG) dari skor pre-test dan 

post-test. Perbedaan rata-rata skor 

penguasaan konsep fisika siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dianalisis 

dengan menggunakan uji-t. Data 

tanggapan siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dianalisis dengan 

membandingkan rata-rata skor dengan 

kategori skor. Efektivitas penerapan 

pembelajaran ditinjau dari kompetensi 

siswa pada ranah kognitif. Ketuntasan 

belajar siswa berdasarkan kriteria 

ketuntasan minimum (70). Secara klasikal 

persentase siswa yang tuntas dalam 

belajar diharapkan minimum sebesar 85%.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media Interaktif  

Media interaktif dibuat dengan 

software autorun dikemas dalam bentuk 

compact disk yang dapat dijalankan tanpa 

install software autorun di komputer, 

diawali dengan tampilan menu (Gambar 

1) dilanjutkan sampai ke sub menu 

kegiatan belajar dan latihan (Gambar 2, 3, 

4).   

Efektivitas penggunaan media 

pembelajaran interaktif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa ditinjau 

dari: (1) ketuntasan belajar siswa kelas 

eksperimen, (2) peningkatan hasil belajar 

siswa kelas eksperimen, (3) perbedaan 

rata-rata skor hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, (4) 

tanggapan siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

 

 
Gambar 1. Menu Awal Media  

Pembelajaran Interaktif 

 
Gambar 2. Sub Menu dari Menu 

Pendahuluan 

Gambar 3. Menu Kegiatan Belajar 1 

 
Gambar 4. Sub Menu Latihan dari  

Menu Kegiatan Belajar 
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Ketuntasan Belajar Siswa 

Penilaian terhadap kompetensi siswa 

kelas eksperimen pada ranah kognitif, 

diperoleh rata-rata nilai post-test sebesar 

75,27 dengan persentase jumlah siswa 

yang tuntas belajarnya adalah 88,5%. 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

sudah dicapai. Kompetensi siswa pada 

ranah kognitif dapat meningkat karena 

siswa dapat memahami konsep-konsep 

fisika dengan baik. Siswa dapat berpikir 

kritis dan kreatif karena permasalahan 

fisika yang ditampilkan berkaitan dengan 

bidang keahlian teknik ketenagalistrikan 

dan lingkungan sekitar siswa. 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa    

Rata-rata pre-test fisika siswa kelas 

eksperimen diperoleh 64,76 dengan standar 

deviasi 8,29. Rata-rata hasil belajar siswa 

kelas kontrol diperoleh 63,65 dengan standar 

deviasi 4,13. Rata-rata post-test fisika siswa 

kelas eksperimen diperoleh 82,88 dengan 

standar deviasi 6,85. Rata-rata hasil belajar 

siswa kelas kontrol diperoleh 67,75 dengan 

standar deviasi 5,24.  

Peningkatan hasil belajar siswa dapat 

diketahui dengan menghitung rata-rata 

skor gain dinormalisasi dari skor pre-test 

dan post-test. Setelah melalui proses 

analisis data skor pre-test dan post-test, 

diperoleh rata-rata skor NG untuk hasil 

belajar siswa kelas eksperimen sebesar 

0,45 dan standar deviasi sebesar 0,27. 

Berdasarkan kategori skor gain 

dinormalisasi, peningkatan hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dalam pelajaran 

fisika termasuk kategori sedang. Untuk 

siswa kelas kontrol diperoleh rata-rata 

skor NG sebesar 0,23 dan standar deviasi 

sebesar 0,18. Peningkatan hasil belajar 

siswa kelas kontrol termasuk kategori 

rendah.   

Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Sebelum menganalisis data untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata skor 

hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, dengan menggunakan uji-t, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

distribusi data dan uji homogenitas data. 

Uji normalitas distribusi data dan uji 

homogenitas data merupakan uji 

persyaratan analisis data untuk 

menentukan rumus uji-t yang digunakan. 

Hasil uji normalitas distribusi data 

menunjukkan bahwa data pre-test dan 

post-test fisika siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal pada 

taraf signifikansi α = 0,05. Hasil uji 

homogenitas data menunjukkan bahwa 

data pre-test fisika siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol adalah homogen (α = 

0,05), demikian juga data post-test fisika. 

Berdasarkan hasil uji normalitas 

distribusi data dan uji homogenitas data 

hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kontrol maka dapat ditetapkan bahwa uji 

beda rata-rata skor hasil belajar siswa 

dapat menggunakan uji-t (dengan rumus 

untuk data normal dan homogen). Setelah 

dilakukan uji beda rata-rata terhadap 

data hasil belajar siswa diperoleh hasil 

bahwa rata-rata skor pre-test fisika bagi 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tidak berbeda secara signifikan (α = 0,05). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar fisika siswa sebelum belajaar 

fisika dimulai adalah sama dalam kedua 

kelas tersebut. Uji beda rata-rata skor 

post-test fisika menunjukkan bahwa rata-

rata skor post-test fisika bagi siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berbeda 

secara signifikan (α = 0,05). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar siswa sesudah belajar fisika 

menjadi berbeda dalam kedua kelas 

tersebut. Rata-rata skor hasil belajar 

fisika bagi siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Hasil uji 

beda rata-rata skor hasil belajar fisika 

bagi siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk kelompok uji pre-test dan 

post-test dapat dilihat pada Tabel 1. 

Visualisasi dari perbedaan rata-rata skor 

pre-test dan post-test fisika siswa dalam 

Tabel 1 dapat dilihat pada Gambar 5. 

Tanggapan Siswa terhadap 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Hasil analisis data tanggapan siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran 

menunjukkan bahwa rata-rata skor 

tanggapan sebesar 73 dengan standar 

deviasi sebesar 4,7 dan termasuk kategori 

baik. Kategori skor tanggapan siswa 

diperoleh berdasarkan rata-rata skor ideal 

dan standar deviasi ideal.  
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Tabel 1.  Hasil Uji Beda Rata-rata Skor 

Hasil Belajar Fisika bagi Siswa Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelompo

k 

Uji 

Kelompok 

Perlakuan 

Rata-

rata 

Nilai  

t hitung Ket 

Pre-test Eksperimen 64,76 0,852 Tidak 

  Sign Kontrol 63,65 

Post-

test 

Eksperimen 82,88 5,938   Sign 

Kontrol 67,75 

Nilai t tabel = 2,000 

 

 
Gambar 5. Perbedaan Hasil Belajar Siswa 

(Hitam=kelas eksperimen, abu-abu=kelas 

kontrol) 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah diuraikan di atas dapat ditunjukkan 

bahwa: (1) ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal sudah dicapai sebesar 

88,5%, (2) terdapat peningkatan yang 

signifikan pada penguasaan konsep fisika 

siswa kelas eksperimen, (3) terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-

rata skor penguasaan konsep fisika siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, rata-

rata skor penguasaan konsep fisika siswa 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

rata-rata skor penguasaan konsep fisika 

siswa kelas kontrol, (4) sebagian besar 

siswa kelas eksperimen menganggap 

bahwa pelaksanaan pembelajaran fisika 

dengan media interaktif termasuk 

kategori baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media interaktif efektif 

untuk meningkatkan penguasaan konsep 

fisika siswa.  

Temuan penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Salim (2011) menyimpulkan 

bahwa pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar fisika 

siswa. Cepi (2003), Mukhtadin (2015), dan 

Somnuek (2014) menyatakan bahwa 

media interaktif dapat digunakan pada 

pembelajaran karena efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar. Media 

interaktif memiliki unsur-unsur media 

yang meliputi: suara, animasi, video, teks, 

dan grafik yang berpengaruh terhadap 

kinerja/ daya serap peserta didik terhadap 

materi yang disampaikan. Penggunaan 

media pembelajaran macromedia flash 

pada pembelajaran fisika dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa 

(Wahyudi, 2009). 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran fisika dengan media 

pembelajaran interaktif efektif dalam 

meningkatkan penguasaan konsep fisika, 

yang ditinjau dari: (1) ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal sudah dicapai, (2) 

peningkatan penguasaan konsep fisika 

siswa kelas eksperimen, (3) perbedaan 

rata-rata skor penguasaan konsep fisika 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

(4) tanggapan siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa peningkatan 

penguasaan konsep fisika siswa kelas 

eksperimen termasuk kategori sedang. 

Peningkatan penguasaan konsep fisika 

siswa kelas kontrol termasuk kategori 

rendah. Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata skor 

penguasaan konsep fisika siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata 

skor penguasaan konsep fisika siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Penguasaan konsep fisika siswa 

kelas eksperimen termasuk kategori baik.   
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