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ABSTRACT 

This research discussing about the use of media Microsoft Power Point iSpring 

Pro on the subjects of a chemical bond in SMKN 2 Pekanbaru to improve 

performance students achievement. The use of appropriate media in the process of 

learning is required so that student feel interested and motivated to learn. The 

research’s form is an experimental research with pretest-posttest design. The 

research was conducted on the even semester in academic year 2012/2013. The 

sample consisted of two classes, Majoring Images class as the experimental class 

and Majoring Sofware Engineering class (RPL) as the control class which 

randomly selected after homogeneity tests. The results of prerequisite test used to 

homogeneity test and chemical bonding test results used to hypothesis test. Data 

collection technique used is the test. Data analysis technique used is the t-test. 

Based on the results of the final data processing obtained tcount > ttable, it is 3,63 > 

1,67. This shows that the use of Microsoft Power Point iSpring Pro as a media of 

learning can improve student achievement on the chemical bond subject in class X 

SMKN 2 Pekanbaru, the effect of an increase of 20,21%.  
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PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu penghasil 

tenaga kerja yang terampil untuk kategori tingkatan menengah. Pendidikan 

menengah teknologi dan industri itu diperlukan untuk menghasilkan teknisi 

dengan kompetensi tertentu guna menjalankan roda perindustrian dan 

perdagangan serta bidang-bidang kejuruan lainnya.  Mata pelajaran dikemas 

dalam berbagai program yang dikelompokkan menjadi program normatif, 

program adaptif, dan program produktif (Narsoyo, 2010). 

Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan pada salah satu SMK di Pekanbaru  ditemukan beberapa fakta. Fakta – 

fakta tersebut diantaranya : a) pada umumnya siswa kurang memberi perhatian 

dan lebih mementingkan mata pelajaran produktif yang sesuai dengan program 



keahliannya; b) alokasi waktu pembelajaran kimia yang sedikit yaitu 2 jam 

pelajaran per minggu, sehingga menimbulkan munculnya anggapan bahwa kimia 

adalah pelajaran teori yang kurang menarik, sulit untuk dipahami dan kurang 

bermanfaat dalam kehidupan sehari – hari. Fakta – fakta tersebut yang 

menyebabkan rendahnya minat dan motivasi siswa pada mata pelajaran kimia, 

sehingga prestasi belajar siswa menurun. 

Dalam ilmu kimia banyak konsep yang memiliki tingkat generalisasi 

keabstrakan. Salah satunya yaitu konsep ikatan kimia. Pemahaman mengenai 

ikatan kimia memerlukan pemahaman bagaimana unsur – unsur untuk dapat 

mencapai keadaan yang lebih stabil dengan membentuk ikatan kimia. Oleh karena 

itu bagaimana suatu unsur dapat membentuk ikatan kimia perlu untuk dipahami 

siswa sebagai dasar unutk memahami konsep ikatan kimia.  Teknik visualisasi 

dapat digunakan untuk membantu siswa memahami konsep ikatan kimia. Menurut 

Sadiman (2011) berbagai teknik visualisasi untuk membantu memvisualkan unsur 

dan dengan mengembangkan pembentukan model mental siswa diantaranya 

dengan menggunakan animasi, gambar, dan model komputer interaktif dapat 

meningkat motivasi siswa dalam belajar. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar (M. Uzer, 2000). Salah satu perangkat lunak yang biasa dipakai dalam 

penyampaian materi pelajaran adalah Microsoft Power Point, namun perangkat 

lunak ini tidak bisa menyajikan materi secara interaktif, sehingga sebagian besar 

aktifitas masih dilakukan oleh guru. iSpring Pro merupakan salah satu perangkat 

lunak yang dapat diintegrasikan dengan Microsoft Power Point, menjadi fitur 

tambahan yang membuat unjuk kerja power point menjadi semakin meningkat. 

iSpring Pro  merupakan aplikasi untuk mengkonversi file ppt (power 

point) menjadi bentuk flash yang atraktif sehingga dapat menutup kelemahan 

power point yang tidak dapat bersifat interaktif dengan pengguna. Dengan 

menggunakan iSpring Pro, media pembelajaran yang dibuat dengan power point 

dapat memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi langsung terhadap konten 

yang disampaikan.  Aplikasi ini banyak digunakan untuk membuat konten e-

learning terutama karena kemampuannya membuat presentasi flash yang atraktif 

serta membuat kuis yang interaktif berbasis flash. Berbagai bentuk soal dapat 

dibuat dengan fasilitas pembuatan kuis di perangkat lunak ini, diantaranya adalah 

soal pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, benar salah dan sebagainya. Selain 

tidak begitu sulit dalam mempelajarinya, iSpring Pro mempunyai fasilitas yang 

cukup memadai untuk membuat media interaktif, demo maupun tutorial tanpa 

harus menguasai pengetahuan pemrograman (Supardi,2010). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka  

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan Media Microsoft Power Point iSpring Pro dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Ikatan Kimia di kelas X 

SMK Negeri 2 Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar dan mengetahui besarnya peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan media microsoft power point ispring pro pada pokok bahasan 

ikatan kimia di kelas X SMKN 2 Pekanbaru. 

 



METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 2 Pekanbaru kelas X semester genap 

tahun pelajaran 2012/2013. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan 

Januari sampai dengan Februari 2013. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X SMKN 2 Pekanbaru tahun pelajaran 2012/2013. Sampel diambil dari dua 

kelas yang homogen secara acak; dan didapatkan kelas X Jurusan Rekayasa 

Perangkat Lunak (RPL) sebagai kelas kontrol dan kelas X Jurusan Gambar 

sebagai kelas eksperimen. 

 Bentuk penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain pretest-

posttest. 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Kelas Pre test Perlakuan Post test 

Eksperimen 

Kontrol 

T0 

T0 

X 

- 

T1 

T1 

 

Keterangan: 

T0 : Nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

(Pre-test merupakan tes awal yang diberikan sebelum perlakuan untuk 

melihat kemampuan dasar siswa pada materi yang diajarkan). 

X : Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan media 

microsoft power point iSpring Pro. 

- : Perlakuan terhadap kelas kontrol tidak menggunakan microsoft power 

point iSpring Pro. 

T1 :  Nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

       (Nazir, 2003) 

 Data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus t-test. Untuk 

menentukan rumus t-test yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, maka 

perlu diuji terlebih dahulu varians kedua sampel homogen atau tidak. 

 Pengujian homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus: 

 

 Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing kelompok 

digunakan rumus: 
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 Jika Fhitung < Ftabel, maka sampel dikatakan mempunyai varians yang sama 

atau homogen. Dilanjutkan dengan menguji kesamaan rata-rata (uji dua pihak) 

menggunakan rumus t-test: 
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 Kriteria pengujian thitung terletak antara -ttabel dan ttabel (-ttabel < thitung < ttabel), 

dimana ttabel didapat dari daftar distribusi t dengan dk = n1 + n2 – 2 dengan 

peluang 1 – ½ α (α = 0,05) maka sampel dikatakan homogen. 

 Untuk melihat perbandingan nilai antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen digunakan uji t satu pihak (1 – α), dengan kriteria pengujian: terima 

hipotesis apabila thitung > ttabel dengan derajat kebebasan dk =  n1 + n2 – 2 dengan 

huruf α = 0,05 untuk derajat harga t lainnya hipotesis ditolak. 

Untuk menentukan derajat peningkatan hasil belajar siswa dilakukan 

dengan menghitung koofisien determinasi (r
2
) yang diperoleh dengan rumus : 

2r1

2nr
t  Sehingga rumus menjadi: 

2nt

t
r

2

2
2  

Sedangkan untuk besarnya peningkatan (koefisien pengaruh) didapat dari: 

 100%rKp 2  Keterangan:  r
2
    : Koefisien determinasi 

      Kp  : Koefisien pengaruh 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelas n  Varians (S
2
) Sgab thitung ttabel Kp

 

Eksperimen 
26 790 30,38 

9,41 3,63 1,67 
20,21% 

Kontrol 
28 590 21,07 

Keterangan: 

n = jumlah siswa 

 = rata-rata selisih posttest dengan pretest siswa 

Berdasarkan hasil penelitian, harga thitung lebih besar dari ttabel (3,63 > 

1,67), dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ”penerapan media 

microsoft power point ispring pro dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 

X SMKN 2 Pekanbaru pada materi ikatan kimia”, dapat diterima, dengan 

peningkatan prestasi belajar siswa sebesar 20,21%. Peningkatan prestasi belajar 

siswa terjadi karena penggunaan media microsoft power point ispring pro dapat 

mengkonversi power point menjadi flash dalam proses pembelajaran. Media 

microsoft power point iSpring pro dapat membuat dan melihatkan bagaimana 

suatu unsur saling berikatan sesuai dengan kaidah oktet dan duplet, proses 

terjadinya serah terima elektron pada ikatan ion, pemakaian elektron secara 

bersama pada ikatan kovalen, dan ikatan yang terjadi dalam logam. Sesuai dengan 

pendapat Sadiman (2011) yaitu media yang tepat dan menarik perhatian dapat 

meningkatkan motivasi siswa sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat. 

 Kendala dalam proses pembelajaran, belum semua laptop siswa memiliki 

program windows media player yang berfungsi sebagai tampilan powerpoint yang 



telah dikonversi menjadi flash. Hal tersebut dapat diatasi dengan menginstal 

terlebih dahulu windows media player di dalam laptop.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

penerapan Media Microsoft Power Point iSpring Pro dapat meningkatkan prestasi 

siswa pada pokok bahasan Ikatan Kimia. Dengan besarnya pengaruh penerapan 

Media Microsoft Power Point iSpring Pro tersebut pada pokok bahasan ikatan 

kimia yaitu 20,21%. 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka disarankan agar 

media microsoft power point ispring pro dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif media pengajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

terutama pada pokok bahasan ikatan kimia di SMKN 2 Pekanbaru. Bagi guru 

yang ingin menggunakan media microsoft power point ispring pro ini sebagai 

media pembelajaran, disarankan untuk menginstal terlebih dahulu windows media 

player. 
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