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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MACROMEDIA 

FLASH PADA MATA PELAJARAN FIQH MATERI SHALAT 

 DI MTS MA’ARIF 18 NU PASIR SAKTI 

 LAMPUNG TIMUR 

 

     Oleh 

Kiky Lestari 

 

Macromedia Flash adalah sebuah program audio visual untuk 

membuat animasi dan aplikasi web professional yang dilengkapi dengan 

beberapa macam animasi, sound, pensekoran, games dan movie. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Macromedia Flash 

dan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran dengan menggunakan 

aplikasi Macromedia Flash pada mata pelajaran Fiqh materi shalat di MTs 

Ma’arif 18 NU Pasir Sakti Lampung Timur. Metode penelitian ini adalah 

Research And Development (R&D) yang berpedoman dari desain penelitian 

pengembangan media intruksional oleh Borg dan Gall dalam buku Sugiyono 

yang meliputi: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk. Instrumen 

penelitian ini di validasikan oleh empat validator yang terdiri dari satu ahli 

media, satu ahli bahasa dan dua ahli materi yang salah satunya guru mata 

pelajaran Fiqh di MTs. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya produk yang dikembangkan. 

Validasi di peroleh hasil yaitu, validasi ahli media 85% adalah sangat 

layak, validasi bahasa 87% adalah sangat layak, validasi materi  tahap 1 dan 2 

85% dan 90% adalah sangat layak. Validasi oleh guru mata pelajaran Fiqh 

memperoleh presentase sebesar 92% adalah “Sangat Layak”. Hasil respon 

peserta didik memperoleh 87% untuk skala kecil dan 91% untuk skala besar 

adalah “Sangat Layak”. Berdasarkan persentase diatas, dapat diketahui bahwa 

media pembelajaran Macromedia Flash memiliki kategori sangat layak 

digunakan. 

 

 

 Kata Kunci: Macromedia Flash, Fiqh, Shalat 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

MOTTO 

   ٦يُۡضٗسا  ٱۡنُعۡضسِ َمَع  إِنَّ  ٥يُۡضًسا  ٱۡنُعۡضسِ فَإِنَّ َمَع 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 

(5) Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 

(6)” 

( Q.S Al-Insyirah: 5-6 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

G. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi serta berperan 

penting dalam pembentukan kepribadian dan individu seseorang. 

Sebagian besar pembentukan kepribadian sesorang itu terbentuk dari 

proses belajar dalam kegiatan sehari-harinya. Kegiatan belajar  adalah 

suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang secara psikologis 

ataupun fisiologis, adapun kegiatan belajar secara psikologis adalah suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas mental, seperti berfikir, 

menyimpulkan sesuatu, memahami sesuatu, menelaah dan 

membandingkan sesuatu, menyimak sesuatu, membedakan suatu 

ungkapan, menganalisis sesuatu, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di 

maksud dengan kegiatan belajar secara fisiologis adalah suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan proses penerapan sesuatu, dan praktik, 

misalnya seperti melaukan exsperiment atau percobaan, latihan-latihan, 

membuat suatu produk atau karya, apresiasi dan lain sebagainya.  

Menurut Witherington mengatakan bahwa “belajar adalah suatu 

perubahan di dalam kepribadian seseorang yang di manifestasikan sebagai 

bentuk respon baru yang ada pada diri seseorang berbentuk ketrampilan, 

kebiasaan, sikap, percakapan dan pengetahuan”. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa belajar merupakan suatu proses interaksi dengan 

lingkungan untuk mendapat suatu hal yang baru sehingga menyebabkan 



 

perubahan pada kepribadian atau perilaku individu secara keseluruhan 

atau secara bertahap hasil pengalaman yang di peroleh dari lingkungannya 

tersebut. Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak dapat terlepas dari 

peran media didalamnya, sebab alat atau media pendidikan merupakan 

suatu bagian intergral dari proses pendidikan di sekolah, pada masa 

sekarang guru di tuntut  dapat menggunakan media untuk dapat 

mempermudah proses belajar mengajar dan pemahaman siswa.
1
 

Sumber belajar ada beberapa di antaranya adalah  dari bahan atau 

materi, peralatan seperti media, lingkungan dan lain sebagainya, guna 

untuk memfasilitasi belajar sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran 

yang baik. Media atau alat peraga yang digunakan oleh guru dapat 

berfungsi untuk membantu guru dalam proses pembelajaran  agar siswa 

semakin mudah memahami materi yang diajarkan. Dengan media guru 

akan semakin mudah menyampaikan materi pembelajaran dan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa, memperoleh pengetahuan, pengalaman 

serta perubahan sikap yang terjadi karena adanya proses belajar mengajar 

yang baik dengan menggunakan semua alat indra yang ada, guru berupaya 

untuk membuat rangsangan (stimulus) yang dapat diproses oleh semua 

alat indera yang ada, semakin banyak alat indera yang di manfaatkan 

maka semakin banyak  pula informasi yang di  peroleh siswa dengan 

demikian sebagian besar informasi yang di peroleh juga dapat di 
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 Rusman, Deni Kurniawan,  et. Al, Pembelajaran  Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.7 



 

pertahankan dalam ingatan dan dapat diserap dengan mudah dan baik 

materi yang di sajikan oleh guru.
2
  

Melalui pendidikan dan pengajaran yang baik akan berdampak pula 

pada akhlak yang baik. Apabila seseorang yang pada awalnya belum 

begitu mengetahui tentang ilmu agama, kemudian ia mempunyai niat 

untuk memperdalam ilmu agamanya dengan cara menuntut ilmu 

disekolahan yang berbasis Islami. Ajaran agama Islam mengajarkan 

bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting di 

kehidupan manusia, dimana salah satu menjadi muslim yang ideal adalah 

pribadi yang memiliki wawasan luas. Melalui pendidikan, manusia dapat 

memperluas wawasannya dan memperoleh ilmu pengetahuan seperti yang 

terdapat di dalam Al-Qur’an bahwa Allah berjanji akan meninggikan 

derajat manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebagaimana tertera di 

dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadillah ayat 11 yang berbunyi : 

َا َٰٓأَيٍُّ ُحُْا فِي  ٱنَِّريهَ  يَ  ْا إَِذا قِيَم نَُكۡم جَفَضَّ َُٰٓ هِشِ َءاَمىُ  ٱۡفَضُحُاْ فَ  ٱۡنَمَج 

ُ يَۡفَضِح  إَِذا قِيَم  ٱّللَّ ََ ُ يَۡسفَِع  ٱوُشُزَاْ فَ  ٱوُشُزَاْ نَُكۡمۖۡ   ٱنَِّريهَ  ٱّللَّ

 ََ ََ  ٱۡنِعۡهمَ أَُجُُْا  ٱنَِّريهَ َءاَمىُُْا ِمىُكۡم  ث ٖۚ  ُ َدَزَج  تَِما جَۡعَمهَُُن  ٱّللَّ

  ١١َخثِيٞس 
 

Artinya :“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

                                                             
2
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers,  2017), Cet. Ke-20, 

h. 11 



 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”.
3
 

Ayat diatas sangat jelas menerangkan bahwa setiap umat Islam 

diwajibkan untuk menuntut ilmu, kemudian Allah akan meninggikan 

kedudukan orang-orang beriman yang iklas di antara kalian. Allah 

meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat yang banyak dalam pahala 

dan derajat meraih keridhaan. Ayat yang juga di gunakan pada zaman 

Rasulullah adalah dengan menggunakan media anggota-anggota badan 

untuk pembelajaran kepada sahabat-sabahatnya, dalam hadits ini 

Rasulullah menyebutkan anggota-anggota badan yang harus menyentuh 

lantai ketika bersujud dalam shalat. Anggota-anggota yang dimaksud 

adalah kedua telapak tangan, kening, kedua lutut dan ujung jari kedua 

kaki. Ketika menyebutkan kening, beliau menunjukkan hidung sebagai 

isyarat bahwa hidung juga harus menyentuh lantai. Dengan demikian 

Rasulullah telah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dengan 

menggunakan isyarat hidung atau dengan menggunakan media hidung. 

Hadits tersebut yang berbunyi : 

 ِ ٌَْيٌة َعْه َعْثِد َّللاَّ َُ ثَىَا  ثَىَا ُمَعهَّى ْتُه أََصٍد قَاَل َحدَّ  َحدَّ

ُ َعْىٍَُما  ًِ َعْه اْتِه َعثَّاٍس َزِضَي َّللاَّ ٍس َعْه أَتِي َُ  ْتِه طَا

َصهََّم أُِمْسُت أَْن أَْصُجدَ  ََ  ًِ ُ َعهَْي  قَاَل قَاَل انىَّثِيُّ َصهَّى َّللاَّ
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 ًِ أََشاَز تِيَِدِي َعهَى أَْوفِ ََ َعهَى َصْثَعِة أَْعظٍُم َعهَى اْنَجْثٍَِة 

ََل وَْكفَِث انثِّيَاَب  ََ أَْطَساِف اْنقََدَمْيِه  ََ ْكثَحَيْ ِه  انسُّ ََ اْنيََدْيِه  ََ
انشََّعسَ  ََ  

 
Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad berkata, 

telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari 'Abdullah bin Thawus dari 

Bapaknya dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata, "Nabi saw bersabda: "Aku 

diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh tulang (anggota 

sujud); kening -beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya 

menunjuk hidung- kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari dari 

kedua kaki dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian (sehingga 

menghalangi anggota sujud)."  (HR. Bukhari)
4
 

Untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan tertentu harus 

melalui proses pendidikan yang senantiasa menjadi perhatian dan terus 

dikembangkan dalam rangka mamajukan kehidupan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah 

meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat ditempuh dengan 

mengadakan perbaikan terhadap komponen pembelajaran disekolah 

termasuk juga dalam pengembangan media pembelajaran. Selain 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media juga dapat membantu 

siswa meningkatkan pemahaman dan kreatifitas belajar siswa, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya serta memudahkan dalam 

pembelajaran. Dari sisi perangkat, perangkat media pembelajaran bisa 
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sama dengan perangkat yang dipergunakan untuk maksud dan tujuan lain, 

yang membedakan adalah maksud dan tujuan penggunaan alat. Bila 

maksud dan tujuannya  bersifat pendidikan maka alat atau media tersebut 

dinamakan sebagai media pembelajaran. Dengan demikian penekanannya 

bukan hanya pada bentuk dan jenis alat melainkan pemanfaatan alat 

tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.
5
 

Salah satu kriteria yang di gunakan dalam pemilihan media yang 

baik adalah dengan adanya dukungan isi bahan pelajaran dan kemudian 

memperolehnya. Apabila media yang sesuai dengan bahan pelajaran atau 

media belum ada maka guru harus berupaya untuk dapat 

mengembangkannya sendiri, media tersebut meliputi media berbasis 

visual (gambar, grafik, chart, transaparansi, dan slide), media berbasis 

audio visual (video dan audio tape), dan media berbasis komputer 

(komputer dan video interktif). 
6
 

Teknologi pembelajaran sebagai perangkat lunak (software 

technology) yang sistematis dalam memecahkan masalah pembelajaran 

karena memiliki kecanggihan dan mendapat tempat yang luas di dalam 

dunia pendidikan. Dalam perkembangannya teknologi informasi yang 

semakin pesat di era globalisasi yang saat ini tidak bisa di hindari 

pengaruhnya terhadap dunia pendidikan betapa butuhnya dan pentingnya 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah proses 
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pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Melaui teknologi 

informasi dan komunikasi kita dapat meningkatkan mutu pendidikan, 

dengan cara membuka luas akses terhadap ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang 

baik, berkualitas dan menyenangkan. Sistem teknologi informasi dan 

komunikasi memberikan jangkauan yang luas, cepat, efektif, dan efesien 

terhadap penyebarluasan informasi ke berbagai belahan dunia.
7
 Salah 

satu teknologi komputer yang berkembang pesat adalah software 

merupakan pendukung proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran 

hadirnya sebuah media sangat diperlukan, sebab mempunyai peranan 

besar yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran seperti 

Macromedia Flash, dengan media ini dapat menciptakan situasi belajar 

yang menyenangkan dan interaktif. 

Macromedia Flash adalah software yang mampu menyajikan 

pesan audio visual secara jelas kepada siswa dan meteri yang bersifat 

nyata, sehingga dapat diilustrasikan secara lebih menarik kepada siswa 

dengan berbagai gambar animasi yang dapat merangsang minat belajar 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran disekolah 

terdapat banyak unsur yang saling berkaitan dan menentukan 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur tersebut adalah 

pendidik, anak didik, kurikulum dan lingkungan. Pemilihan  strategi 

pembelajaran pada dasarnya merupakan hal penting yang harus dipahami 
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oleh setiap guru, karena itu pembelajaran harus diatur sedemikian rupa 

sehingga akan memperoleh dampak pembelajaran kearah yang lebih baik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketidak tepatan dalam memilih 

strategi dan media pembelajaran akan menimbulkan kejenuhan bagi 

siswa dalam menerima materi yang disampaikan sehingga materi kurang 

dapat dipahami
8
. Setiap peserta didik mamiliki tingkat kesulitan yang 

berbeda-beda dalam memahami materi sehingga ini juga menjadi salah 

satu tugas yang sangat penting bagi guru. Dengan penggunaan 

Macromedia Flash dalam proses pembelajaran dapat mempermudah 

serta memperjelas materi-materi pembelajaran yang di sampaikan oleh 

guru.  

Setiap materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang 

berbeda-beda. Penggunaan media yang relevan memegang peranan 

penting dalam mempengaruhi atau menentukan keberhasilan pelajaran, 

materi dengan tingkat kesukaran tinggi tentu akan sulit di pahami oleh 

peserta didik apalagi bagi peserta didik yang kurang menyukai materi 

tersebut, dengan penjelasan guru yang sangat panjang dan sulit untuk di 

pahami akan menyebabkan peserta didik menjadi bosan, gaduh, ngantuk 

dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja menjadikan permasalahan bagi 

guru yang harus di cari jalan keluarnya, jika guru tidak memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan materi secara baik kepada peserta didik 
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maka guru harus kreatif dengan menggunakan media sesuai dengan 

materi yang di ajarkan. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada guru bidang 

studi Fiqh kelas VII di MTs Ma’arif  18 NU Pasir Sakti, memperoleh 

gambaran bahwa kreativitas belajar siswa di kelas tersebut sangat rendah 

yang ditandai oleh siswa yang cenderung monoton, siswa yang kesulitan 

dalam mengembangkan pengetahuan yang di peroleh dari guru, siswa 

kurang berani dalam mengungkapkan ide, gagasan atau pendapat serta 

kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran Fiqh 

beliau mengatakan bahwa Macromedia Flash hanya di gunakan untuk 

menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi saja dengan 

sedikit sentuhan animasi, yang membuat siswa sulit untuk mencerna dan 

menghayati materi yang di berikan karena hanya berbentuk gambar saja, 

padahal dalam mata pelajaran Fiqh sangat di butuhkan penghayatan dan 

penjiwaan dalam belajar karena harus memberikan contoh praktik yang 

akan di terapkan didunia nyata sehingga susah untuk di ingat dan di 

mengerti jika tidak ada praktik dengan tampilan animasi dengan 

menggunakan bantuan media yang tepat untuk proses pembelajarannya.
9
 

Bantuan media dalam bentuk sederhana dan mudah di pahami sangat di 

butuhkan, baik tertuang dalam bentuk teks, gambar, video, audio maupun 

animasi. Penggunaan multimedia pembelajaran interaktif berbasis 

teknologi komputer dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan 
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beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran, oleh karena itu perlu 

dikembangkan media pembelajaran yang menarik dan modern yang 

dikemas dalam bentuk media interaktif yang diaplikasikan dengan 

Macromedia Flash sebagai penunjang proses pembelajaran. 

Macromedia Flash adalah sebuah aplikasi program software yang 

berfungsi untuk membuat animasi dua dimensi yang sangat baik. 

Program ini tidak hanya digunakan untuk membuat naimasi melainkan 

juga digunakan untuk membuat menu interaktif  dan membuat presentasi 

software yang memiliki beberapa keuntungan dalam bidang pendidikan 

yaitu dengan teknologi ini bahan ajar dapat ditampilkan dalam berbagai 

animasi dan nantinya dapat disimpan dalam bentuk CD sehingga lebih 

mudah diakses dan disebarluaskan.
10

 Dengan adanya suatu aplikasi 

gabungan ini di harapkan dapat membantu mempermudah dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik lebih tertarik, lebih mudah 

memahami, tidak bosan serta timbul minat belajar yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan untuk 

mengembangkan suatu media pembelajaran interaktif berupa 

Macromedia Flash agar mempermudah proses pembelajaran yang 

mempermudah guru maupun siswa, dengan bantuan media ini diharapkan 

dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang di inginkan, 

sehingga dalam hal ini peneliti mengadakan penilitian dengan mengambil 

tema yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Macromedia 
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Flash Pada Mata Pelajaran Fiqh Materi Sholat Di MTs Ma’arif 18 NU 

Pasir Sakti Lampung Timur”. 

H. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka gambaran dari 

identifikasi masalahnya adalah: 

1. Guru kurang kreatif dalam pemanfaatan media pembelajaran. 

2. Kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran karena dalam proses kegaiatan pembelajaran siswa 

hanya sebagai pendengar dan melihat saja.  

I. Rumusan Masalah 

Dilihat dari identifikasi masalah di atas maka dapat di rumuskan 

rumusan masalahnya adalah:  

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran menggunakan 

aplikasi Macromedia Flash pada mata pelajaran Fiqh? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran dengan menggunakan 

aplikasi Macromedia Flash bagi siswa pada mata pelajaran Fiqh? 

 

J. Spesifikasi Produk 

Media pembelajaran ini menggunakan aplikasi Macromedia 

Flash  yang merupakan perangkat lunak yang di instal kekomputer, 

aplikasi ini digunakan untuk membuat bentuk-bentuk animasi gambar 2 

dimensi yang handal dan ringan sehingga Flash banyak digunakan untuk 

memberikan efek animasi pada website, CD interaktif dan yang lainnya.  



 

Produk yang diharapkan dalam pengembangan aplikasi 

Macromedia Flash berupa, materi dengan animasi, soal dengan penskoran 

dan gambar serta video animasi. Dengan pengembangan ini diharapkan 

dapat mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

K. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengembangan media 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash pada 

mata pelajaran Fiqh 

2. Untuk dapat mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran 

dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash bagi siswa pada 

mata pelajaran Fiqh. 

L. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah : 

1. Manfaat teoritis, Manfaatnya adalah dari hasil penelitian ini di 

harapkan dapat menambah wawasan keilmuwan  bagi semua orang 

dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis Macromedia 

Flash, yang secara umum digunakan dalam proses pembelajaran bagi 

peserta didik dan guru. Media pembelajaran interaktif ini dapat 

mempermudah dalam peroses pembelajaran bagi peserta didik dan 

guru. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 



 

Memberikan suatu kesan dan pengalaman secara langsung 

sehingga dapat mengetahui bagaimana kualitas dari 

pengembangan media Macromedia Flash tersebut 

b. Bagi peserta didik 

1) Dapat membantu peserta didik untuk memahami materi secara 

mudah  

2) Menambah ketertarikan peserta didik terhadap materi yang di 

berikan  

3) Menambah kreativitas dan minat belajar peserta didik 

c. Bagi guru  

1) Dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi 

secara menyeluruh dan tidak membosankan  

2) Media pembelajaran Macromedia Flash ini dapat di jadikan 

sebagai bahan ajar yang baru dalam proses pembelajaran 

3) Meningkatkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. 

 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

G. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan 

keutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu 

proses mendesain pembelajaran secara logis  dan sistematis dalam rangka 

untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses 

kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta 

didik. 

Dalam pengembangan, ada teori yang dilakukan melalui proses 

penyempurnaan. Menurut Ahmad Tafsir tentang pengembangan teori 

adalah : 

“Bahwa mengembangkan teori dapat dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu: merevisi teori, mengganti teori lama dengan teori baru dan 

membuat teori. Revisi teori artinya, merevisi teori yang sudah ada 

untuk disempurnakan. Dalam revisi teori, tidak semua teori lama 

dibuang, tetapi diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

zaman”.
11

  

 

Pengembangan pembelajaran adalah usaha untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran, baik secara materi, media maupun metode 

dan lain-lainnya. Penelitian pengembangan adalah suatu langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau meneyempurnakan produk yang 
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sudah ada.
12

 Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan 

maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah dengan model Borg dan Gall yang terdapat 

dalam buku Sugiyono, sebagai berikut :
13

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah metode research and development 

menurut Borg dan Gall 

H. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium dapat 

diartikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima. Media pembelajaran merupakan sarana 
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perantara dalam proses pembelajaran.
14

 Media adalah kata yang 

berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti 

“tengah”, “perantara”, atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, media 

berarti perantara (َصائم) atau pengantar pesan dari pengirim kepeda 

penerima  pesan. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi sehingga membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Dengan itu media lebih khususnya memiliki arti dalam proses 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal.
15

 

Heinich dan kawan-kawan mengemukakan istilah medium 

sebagai perantara yang mengantar informasi antar sumber dan 

penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang 

diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media 

komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran maka media itu di sebut media pembelajaran. Sejalan 

dengan batasan ini, Hamidjojo dalam Latuheru memberi batasan 
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 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran . . . . , h. 3 



 

media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia 

untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat 

sehingga ide, gagasan atau pendapat yang di kemukakan itu sampai 

kepada penerima yang dituju. Seringkali media pendidikan digunakan 

secara bergantian dengan istilah alat bantu atau media komunikasi 

seperti yang di kemukakan oleh Hamalik dimana ia melihat bahwa 

hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang 

maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media 

komunikasi.
16

 

Jadi dari beberapa teori diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan oleh 

guru dalam proses pembalajaran untuk menyampaikan materi kepada 

peserta didik guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. 

1. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki tiga ciri yang di kemukakan 

oleh Gerlach dan Ely merupakan petunjuk mengapa media digunakan 

dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media pembelajaran yang 

mungkin seorang guru tidak mampu (atau kurang efesien) untuk 

melakukannya pada saat proses pembelajaran. Ciri-ciri media 

pembelajaran adalah : 

a. Ciri Fiksatif (Fixative Property) 
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Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa 

atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun 

kembali dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape, 

disket komputer dan film. Suatu objek yang telah diambil 

gambarnya (direkam) dengan kamera atau video kamera dengan 

mudah dapat direproduksi dengan mudah kapan saja diperlukan. 

Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman 

kejadian atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu 

ditransportasikan tanpa mengenal waktu. 

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Pada rekaman gambar hidup (video, motion film) kejadian dapat 

diputar mundur. Guru hanya menampilkan bagian-bagian 

penting/utama dari ceramah, pidato, atau urutan suatu kejadian 

dengan memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. 

Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian 

sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam 

pengaturan kembali urutan kejadian atau pemotongan bagian-

bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran 

yang tentu saja akan membingungkan sehingga dapat mengubah 

sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Manipulasi kejadian 

atau objek dengan jalan mengedit hasil rekaman dapat menghemat 

waktu serta memberikan kesan yang praktis dan tiduk rumit. 



 

c. Ciri  Distributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau 

kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan 

kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan 

stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. 

Dewasa ini, distributif media tidak hanya terbatas pada suatu kelas 

atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah 

tertentu, tetapi juga media seperti rekaman video, audio, disket 

computer, dapat disebarkan keseluruh penjuru tempat yang di 

inginkan.
17

 

2. Macam-Macam Media Pembelajaran 

Dalam kegiatan proses pembelajaran ada empat macam media 

pembelajaran yang digunakan yaitu media dari hasil teknologi cetak 

(visual), media dari hasil teknologi audio visual, media dari hasil 

teknologi komputer dan media dari hasil teknologi cetak dan 

komputer. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah media 

teknologi berbasis komputer. 

a. Media hasil teknologi cetak 

Adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, 

seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses 

percetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil 

teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto, atau representasi 
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fotografik dan reproduksi. Materi cetak dan visual merupakan 

dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi 

pembelajaran lainnya. Teknologi ini menghasilkan materi dalam 

bentuk salinan tercetak. 

b. Media hasil teknologi audio visual  

Adalah cara untuk menyampaikan materi dengan perantara 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga 

membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Contohnya 

seperti film, slide video, dan lain sebagainya. 

c. Teknologi berbasis komputer 

Merupakan cara menghasilkan atau menggunakan sumber-sumber 

yang berbasis mikro prosesor. Perbedaan antara media yang 

dihasilkan oleh dua teknologi lainnya adalah karena 

informasi/materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam 

bentuk cetakan atau visual. 

d. Teknologi gabungan 

Teknologi gabungan adalah teknologi dengan cara menggabung 

untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang 

menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa jenis teknologi 

ini dianggap teknologi yang paling canggih apabila dikendalikan 

oleh komputer yang memiliki kemampuan yang hebat, dalam 



 

membuat media pembelajaran gabungan harus memiliki 

kemampuan kusus, seperti jumlah random acces memory yang 

besar, hard disk yang besar, dan monitor yang yang beresolusi 

tinggi ditambah dengan periperal (alat-alat tambahan seperti video 

disk player, perangkat keras untuk digabungkan dalam satu 

jaringan dan sistem audio).
18

 

3. Kegunaan Media Pembelajaran 

Kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

secara umum mempunyai kegunaan sebagai berikut : 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat ferbalitas (dalam 

bentuk kata-kata lisan atau tertulis). 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti : 

1) Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan 

menggunakan realita, gambar, bingkai, film atau model. 

2) Objek yang terlalu kecil bisa di gantikan dengan 

menggunakan proyektor mikro, film bingkai dan gambar. 

3) Objek yang terlalu kompleks dan rumit seperti mesin-mesin 

dapat disajikan dengan model, diagram dan lain-lain. 

4) Gerakan yang terlalu lambat atau terlalu cepat bisa di bantu 

menggunakan timelapse atau high-speed photograpy. 

5) Kejadian atau peristiwa dimasa lalu bisa ditampilkan lagi 

dengan menggunakan film, video, CD dan lain sebagainya. 
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c. Penggunaan media yang tepat, berfariasi serta menarik dapat 

dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dan dapat mengurangi 

sikap pasif peserta didik. 

d. Dengan adanya sikap yang berfariasi yang di dukung dengan 

lingkungan serta pengalaman yang berbeda pada setaip siswa, dan 

kurikulum serta materi yang yang di sajikan sama untuk semua 

siswa maka hal itu tentu dapat menyulitkan guru bilamana 

semuanya harus di atasi sendiri. Dengan ini media pembelajaran 

dapat membantu mengatasi masalah yang di hadapi oleh guru.
19

 

4. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut pendapat Kemp & Dayton manfaat media yang 

menunjukkan dampak positif dari pengguna media sebagai bagian 

integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran 

berlangsung sebagai berikut: 

a. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang 

melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima atau 

mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

b. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan 

sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan 

memperhatikan. 
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c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori 

belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal 

partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. 

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 

karena kebanyakn media hanya memerlukan waktu singkat untuk 

mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang 

cukup banyak dan kemungkinan dapat diserap oleh siswa. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata 

dan gambar sebagai media pembelajaran dapat 

mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara 

yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. 

f. Pembelajaran dapat diberikan akapan dan dimana diinginkan atau 

diperlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 

penggunaan individu. 

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan. 

h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, beban guru 

untuk menjelaskan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran 

dapat dikurangi bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan 

perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, 

misalnya sebagai konsultan atau penasehat siswa. 

Menurut pendapat Sudjana dan Rivai manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar peserta didik adalah: 



 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan dan menambah motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih ringkas dan jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau 

guru pada setiap jam pelajaran. 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan 

lain-lain.
20

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk membantu dan mempermudah proses belajar mengajar dalam 

pemberian materi atau bahan ajar yang akan disampaikan ke peserta 

didik terutama pada guru dengan tingkat kesulitan  materi yang 

berbeda-beda. Dengan tambahan bantuan media yang digunakan yang 

di desain dengan tampilan media yang menarik, maka dapat 

mempermudah tingkat penafisiran sehingga peserta didik dengan 

mudah menyerap dan mempelajari materi dengan baik dan maksimal, 
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menumbuhkan minat, menjadikan peserta didik aktif, membangkitkan 

motivasi serta menghilangkan kejenuhan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

B. Macromedia Flash 

1. Pengertian Macromedia Flash 

Flash sudah di pakai luas sejak dahulu sebagian kalangan 

menggunakannya untuk membuat animasi untuk halaman website, 

profil perusahaan, cd interaktif dan lain-lain. Macromedia flash adalah 

program untuk membuat animasi dan aplikasi web professional. 

Dengan Macromedia flash, aplikasi web dapat dilengkapi dengan 

beberapa macam animasi, sound, interaktif, games, movie dan 

tampilan lainnya. Aplikasi ini merupakan program yang sangat 

flesksibel dalam pembuatan animasi karena mudah di pelajari. Setiap 

software memiliki kelebihan dan kekurangan Adobe Photoshop 

memiliki fitur untuk menggambar yang luar biasa tetapi tidak bisa 

untuk menganimasikan, Adobe After Effect memiliki kemampuan 

animasi yang luar biasa, tetapi tidak bisa untuk menggambar objek. 

Salah satu aplikasi yang mudah dan memiliki kemampuan yang baik 

adalah dengan menggunakan Flash, selain memiliki kemampuan 

untuk menggambar  Flash juga bisa sekaligus menganimasikannya.
21

 

Macromedia flash yang merupakan salah satu software 

komputer yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran menjadi satu 
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alternatif baru dalam pemilihan media pembelajaran dengan tampilan 

yang menarik untuk membuat sebuah persentasi interaktif. Program 

ini merupakan gabungan teknologi dari audio visual seperti teks, 

gambar, sound, animasi dan lain sebagainya, pembelajaran berbasis 

multimedia  tentu dapat menyajikan materi pelajaran yang tidak 

monoton, mudah penyampaiannya dan mudah di pahami. 

Penerapan media Flash dipandang mampu membantu untuk 

mencegah terjadinya miscommunication atau kegagalan dalam 

berkomunikasi dengan siswa. Artinya, materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru tidak dapat diterima oleh siswa secara optimal 

atau bahkan sama sekali tidak dapat diserap oleh siswa. Oleh karena 

itu, menggunakan media Flash  bukan saja dapat mempermudah dan 

mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga diharapkan bisa 

membuat proses pembelajaran lebih menarik, dan siswa dapat 

terhindar dari kejenuhan pada saat proses pembelajaran.
22

 

2. Kelebihan dan Kelemahan Macromedia Flash 

Secara umum kelebihan Macromedia Flash dibandingkan dengan 

program lainnya yang sejenis adalah : 

a. Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek 

yang lainnya. 

b. Dapat membuat perubahan transparansi warna dari satu bentuk ke 

bentuk yang lainnya. 
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c. Membuat perubahan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan. 

d. Dapat dikonveksikan dan di publikasikan kedalam beberapa tipe 

diantaranya swf, html, gif, exe, mov. 

Beberapa keunggulan Macromedia Flash sebagai media persentasi 

dalam proses belajar mengajar yaitu : 

a. Animasi dapat dibentuk dan di control dengan mudah 

b. Flash mampu membuat file exutable (.exe) sehingga dapat 

dijalankan pada portable computer (PC) tanpa harus menginstal 

terlebih dahulu 

c. Font persentasi tidak akan pernah berubah meskipun PC yang 

digunakan tidak memiliki font tersebut 

d. Gambar Flash merupakan gambar vector sehingga tidak akan 

pecah meskipun di zoom 

e. Hasil akhir file Flash memiliki ukuran yang lebih kecil setelah di 

publish 

f. Flash mampu mengimpor hingga semua file gambar dan file audio 

sehingga persentasi lebih menarik dan hidup 

g. Flash dapat dijalankan pada sistem operasi windows 

h. Hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk seperti 

avi, gif, mov atau dengan format yang lainnya.
23

 

Kelemahan Macromedia Flash adalah : 
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a. Perlu memerlukan waktu yang cukup lama bagi yang belum pernah 

menggunakan aplikasi desain grafis 

b. Grafisnya kurang lengkap 

c. Lambat login atau masuk ke aplikasinya 

d. Harus memiliki banyak referensi tutorial agar lebih mudah 

e. Kurang dalam pembuatan animasi 3D, sehingga dalam pembuatan 

animasi 3D cukup sulit 

f. Didalam aplikasi belum memiliki template.
24

 

3. Tampilan Macromedia Flash  

Tampilan dalam Macromedia Flash memiliki beberapa menu 

diantaranya adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan Macromedia Flash 

a. Title Bar, merupakan nama file atau judul program yang sedang 

aktif atau sedang digunakan. 
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b. Menu Bar, berisi perintah-perintah operasi seperti File, Edit, View, 

Insert, Modify, Text, Control, Window, Help. 

c. Timeline Panel, panel yang digunakan untuk pengaturan layer, 

timing, objek, pengaturan panjang atau lamanya durasi dari movie 

yang dibuat. 

d. Properties Panel, panel yang menampilkan informasi-informasi 

yang berkaitan dengan objek yang sedang aktif seperti, gambar, 

teks, stage dsb. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Properties Panel 

 

e. Stage, halaman kerja yang digunakan untuk menempatkan berbagai 

macamobjek flash yang akan ditampilkan. 

f. Toolbox, kumpulan tool atau peralatan yang mempunyai fungsi-

fungsi tersendiri untuk nerbagai keperluan seperti desain, editing 

dan pengaturan gambar. 

g. Components Panel, panel yang berisi komponen-komponen flash 

untuk membuat aplikasi yang dibuat lebih interaktif. 

h. Color Mixer Panel, panel yang berfungsi untuk pengaturan warna 

dari gambar objek. 



 

i. Library Panel,  panel yang menyimpan objek-objek seperti movie 

clip, graphic, button, sound, video dll, yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi.
25

 

C. Shalat Wajib 

Asal makna shalat menurut bahasa adalah doa, sedangkan 

menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan 

perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan 

salam dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama islam. Shalat 

wajib juga disebut dengan shalat fardu atau shalat maktubah yang berarti 

shalat yang harus dikerjakan oleh islam yang telah memenuhi syarat. 

Shalat fardhu itu sejumlah 17 rakaat yang terdiri dari isya’ empat rakaat, 

shubuh dua rakaat, dhuhur empat rakaat, ashar empat rakaat, dan magrib 

tiga rakaat yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

1. Syarat Shalat  

a. Syarat sah shalat terdiri dari: suci badan dari hadas besar dan 

kecil, suci badan pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, 

menghadap kiblat. 

b. Syarat wajib shalat terdiri dari: Islam, baligh, berakal, telah 

masuk waktu shalat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, 

terjaga tidak sedang tidur. 

2. Rukun Shalat  
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Dalam rukun sahalat terdiri dari 13 rukun yang harus 

dilaksanakan yaitu : niat, berdiri ( jika tidak dalam halangan/ sakit), 

takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku’ dan thuma’ninah, 

I’tidal dengan thuma’ninah, sujud dua kali dengan thuma’ninah, 

duduk antara dua sujud, duduk untuk tasyahud akhir, membaca 

tasyahud akhir diwaktu duduk di rakaat terakhir, membaca shalawat 

atas nabi, mengucap salam pada akhir shalat, tertib atau runtut. 

3. Yang Membatalkan Shalat 

Adapun yang membatalkan shalat antara lain: berbicara 

dengan sengaja, tertawa, berhadas besar maupun kecil, terbuka 

auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, 

murtad, meninggalkan shalat pada saat rukun dengan sengaja, 

bergerak lebih dari tiga kali, menambah jumlah rakaat yang sama 

karena lupa.
26

 

Materi shalat yang di ambil oleh peneliti ini adalah materi yang 

harus di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan siswa harus 

benar-benar memahami apa yang terdapat dalam materi tersebut. 

Dengan bantuan media ini siswa dapat melihat secara jelas bagaimana 

cara mempraktikkan shalat yang benar dengan bantuan animasi, 

gambar dan lainnya, dengan ini diharapkan dapat menjadikan siswa 

lebih paham, lebih tertarik, tidak bosan dan aktif dengan penyampaian 

materi yang menggunakan media pembelajaran program Macromedia 
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Flash. Dengan program ini juga guru dapat di permudah dalam 

menjelaskan materi. 

D. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini penulis mengambil reverensi dari beberapa peneliti yang 

dapat menjadi kajian yang relevan yang di lakukan oleh : 

1. Hasil penelitian Septiani Resmalasari dengan judul “ Pengaruh 

Penggunaan Multimedia Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar 

Sosiologi Siswa Di SMA N 1 Pandeglang”. Dalam hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa penggunaan multimedia Macromedia Flash dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan bantuan media tersebut, 

siswa memiliki respon yang baik sehingga menunjukkan bahwa media 

tersebut adalah media yang efektif digunakan dalam proses 

pembelajaran.
27

 

2. Hasil penelitian Nofrizal dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash Dalam Pembelajaran 

Matematika”. Dari hasil penelitian ini menayatakan bahwa 

penggunaan media pembelajaran menggunakan program Macromedia 

Flash sangat menarik perhatian siswa dengan animasi-animasi dan 

gambar-gambar yang terdapat di dalam aplikasi ini menjadikan siswa 

tidak merasa bosan pada saat belajar.
28
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3. Hasil penelitian azriah yang berjudul “Peranan Media Pembelajaran 

Berbasis Mulitimedia Interaktif Berbantuan Macromedia Flash 

Sebagai Sumber Belajar Mandiri Untuk Meningkatkan Daya Ingat 

Dan Minat Belajar Peserta Didik Pada Materi Jarak Dalam Ruang 

Untuk SMA Kelas XII”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

salah satu cara untuk meningkatkan daya ingat serta memberikan 

kemudahan dalam penyampaian materi yaitu menggunakan bantuan 

media interaktif visual Macromedia Flash.
29

 

4. Hasil penelitian Okta Fiantri Handoyo dengan judul penelitian 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Akidah Akhlak 

Berbasis Macromedia Flash Materi Asmaul Husna Pada Siswa Kelas 

VII Di MTs Al-Hidayah Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan”. 

Dari hasil penelitian yang di dapatkan, pengembangan media 

pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan minat belajar 

peserta didik, merpermudah proses pembelajaran dan menjadikan 

mata pelajaran akidah akhlak disukai oleh peserta didik
30

. 

Berdasarkan penelitian yang relevan ada persamaan dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan media 

Macromedia Flash dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tetapi 
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dengan konteks mata pelajaran yang berbeda dengan tujuan untuk 

mengetahui langkah pengembangan media dengan konteks mata 

pelajaran yang berbeda dan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

media pembelajaran Macromedia Flash. 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah model konseptual yang merujuk pada 

teori tentang beberapa faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah penting yang terdapat pada penelitian.
31

Sasaran tempat 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah MTs Ma’arif 18 NU 

Pasir Sakti Lampung Timur. Proses pembelajaran Fiqh di MTs Ma’arif 

18 NU Pasir Sakti Lampung Timur masih belum optimal. Hal ini terlihat 

dari penggunaan media yang belum optimal dan masih terbatas, guru 

juga lebih sering menjelaskan materi dengan menggunakan papan tulis, 

jika menggunakan media pun masih menggunakan media-media yang 

sederhana belum ada modifikasi dari guru, dalam hal ini dapat 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi fiqh 

yang banyak menggunakan praktik disertai dengan contoh gambaran 

yang mudah dipahami oleh siswa dan kurangnya minat serta motivasi 

siswa dalam belajar. 

Berlandaskan dari permasalahan tersebut maka penulis 

memberikan solusi yaitu membuat media pembelajaran interaktif berupa 

Macromedia Flash   yang juga sebelumnya pernah di pakai dalam 
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sekolah tersebut tetapi masih dengan tampilan yang sederhana. 

Macromedia Flash merupakan tambahan aplikasi yang di instal 

kemudian terdapat pada laptop. Menu yang tersedia didalamnya sangat 

bervariasi seperti dapat membuat animasi, game education, bentuk soal 

yang di sertai dengan pensekoran akhir dan dapat di optimalkan untuk 

web dengan cara di publish dan distribusikan dalam format flash. Berikut 

adalah tampilan skema kerangka berfikir peneliti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Skema kerangka berfikir 

Produksi desain 

 

Implementasi uji keefektifan pembelajaran 

dengan media pemebalajarn Macromedia Flash 

 

Hasil yang di harapkan yaitu hasil belajar yang 

meningkat dan menyenangkan 

 

Identifikasi masalah yang ditemukan 

Penyusunan desain dan kerangka desain 



 

Pada skema tersebut dapat di uraikan identifikasi masalah yang 

ada merupakan tahap awal dari suatu kendala dan analisis kebutuhan 

siswa, dengan kebutuhan tersebut maka peneliti mencoba 

memproduksikan sebuah media pembelajaran Macromedia Flash yang di 

harapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang  aktif dan 

menyenangkan. 

 


