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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi Teorema Pythagoras di kelas VIII SMP Negeri 35 Medan setelah 

menggunakan model pembelajaran langsung. (2) Mengetahui ketuntasan hasil 

belajar siswa melalui pembelajaran langsung menggunakan Macromedia Flash 8 

terhadap materi Teorema Pythagoras di kelas VIII SMP Negeri 35 Medan. (3) 

Mengetahui respon siswa kelas VIII SMP Negeri 35 Medan terhadap 

pembelajaran langsung menggunakan Macromedia Flash 8  khususnya pada 

pokok bahasan Teorema Pythagoras yang telah dibuat.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua 

siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 35 Medan yang 

berjumlah 40 orang. Objek dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan model pembelajaran langsung menggunakan Macromedia 

Flash 8 pada materi pokok Teorema Pythagoras tahun ajaran 2012/2013. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes, wawancara, dan observasi. 

Sedangkan analisis data yang dilakukan di dalam penelitian adalah reduksi data, 

paparan data dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil observasi pada setiap pertemuan, diperoleh rata-rata 

penilaian setiap pertemuan adalah 2,8 dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

termasuk kategori baik. Dari tes hasil belajar I diperoleh sebanyak 23 siswa (57,5 

%) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 17 siswa (42,5 %) 

belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Pada tes hasil belajar II diperoleh 

sebanyak 34 orang (85 %) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar, 

sedangkan 6 orang (15%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dari siklus I 

dan siklus II diperoleh tingkat ketuntasan belajar siswa secara klasikal meningkat 

sebesar 27,5%. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran 

langsung menggunakan Macromedia Flash 8 sangat baik. Dari hasil observasi dan 

wawancara menunjukkan bahwa siswa merasa senang dan semakin tertarik untuk 

belajar Teorema Pythagoras. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung menggunakan Macromedia 

Flash 8 dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP N 35 Medan. 

 

Kata kunci: Hasil belajar, pembelajaran langsung, Macromedia Flash 8, Teorema 

Pythagoras. 

 

 

 


