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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan 

hal yang mutlak dan tak terbantahkan. Dengan IPTEK orang menjadi 

terbantu dalam banyak hal, sehingga besar kemungkinan bisa melakukan 

apapun dengan teknologi ini. Istilah TIK atau Information and 

Communication Technology (ICT), muncul setelah berpadunya teknologi 

komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dan 

teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh ke 

dua abad ke-20.  

Pada bidang pendidikan, perkembangan TIK tentunya dapat 

memberikan dimensi baru dalam hal kemampuan untuk mendapatkan 

literasi atau referensi bagi para pengajar maupun siswa. Berbagai sumber 

yang dapat dijadikan referensi bagi kalangan pendidik pada saat ini terasa 

lebih mudah untuk didapatkan.  

Menurut Munir (2008 : 18 ) Penerapan TIK memerlukan dukungan 

dari faktor sumber daya (human resources) tetapi juga faktor sarana dan 

fasilitas pendukung. Setiap pendekatan TIK termasuk juga di dalamnya 

adalah visi, tujuan, penggunaan perencanaan, fasilitas yang dibutuhkan, 

metoda pembelajaran dan sistem evaluasi. Munir  (2008 : 19) menjelaskan 

bahwa rumusan UNESCO,(2006:3-9),  terdapat empat pendekatan dalam 
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penggunaan TIK di sekolah. Pendekatan tersebut meliputi: emerging 

approach, applying approach, integrating approach dan transforming 

approach.  

Teknologi komputer dengan kemampuannya mengolah dan 

menyajikan tayangan multimedia (teks, grafis, gambar, suara, dan movie) 

memberikan peluang baru untuk mengatasi kelemahan yang tidak dimiliki 

siaran radio dan televisi. Melalui teknologi komputer dunia pendidikan 

bisa memanfaatkannya untuk media pembelajaran, baik yang searah 

maupun yang dua arah. Media pembelajaran ini sudah banyak dibuktikan 

memberikan dampak yang positif  bagi proses pembelajaran di sekolah 

yaitu terciptanya suasana yang menyenangkan bagi guru dan siswa. 

Teknologi multimedia mempunyai potensi besar dalam memfasilitasi 

proses belajar siswa. Huruf yang bervariasi, gambar dan video yang 

kreatif, dan suara musik yang indah dapat merangsang otak siswa. 

Sebagaimana diketahui, sesungguhnya apa yang disebut neokorteks dapat 

diaktifkan secara maksimal sehingga dapat menghasilkan peningkatan cara 

berfikir yang menakjubkan dan sering orang menyebutnya dengan istilah 

kuantum. Sehingga mampu memecahkan masalah-masalah pelik maupun 

meng-create inovasi-inovasi baru dalam kehidupan (Supriyadi, Pesona 

Edu 2008). 

Dalam konteks pembelajaran penggunaan media interaktif tidak 

berarti menghilangkan peran guru sebagai salah satu sumber belajar. Guru 

tetap memiliki peran sentral yang tidak bisa diabaikan. Penggunaan Media 
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interaktif justru merupakan bentuk inovasi yang harus dilakukan oleh 

seorang guru sesuai dengan tuntutan Undang-undang Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003, sehingga perannya akan mencerminkan kompetensinya 

sebagai seorang guru yang berkualitas, kreatif dan inovatif. 

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, 

maka sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional. Sesuai dengan 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan 

profesional. Untuk itu profesionalisme guru dituntut agar terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap 

sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk 

mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.  

  Tumbuhnya penggunaan ICT di seluruh dunia menumbuhkan 

kompetisi antar bangsa, yang dapat menguntungkan namun bisa juga 

merugikan. Menurut Rusman (dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Dalam Pembelajaran, 47 : 2009) timbulnya Digital Devide (perbedaan 

mencolok antara yang mampu dan tidak mampu dalam akses penggunaan 

ICT) telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengurangi Digital 

Devide tersebut diantara para penduduknya melalui penggunaan ICT 

dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. 
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  Melalui sistem komputer, kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

tuntas, serta guru dapat melatih siswa secara terus menerus sampai 

mencapai ketuntasan dalam belajar. 

  Metoda penggunaan media interaktif merupakan salah satu 

alternatif memberi kemudahan guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

dengan memanfaatkan teknologi komputer, yang bertujuan dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran yang optimal dan berkualitas. 

Perubahan paradigma mengajar yang dilakukan oleh seorang guru 

dari mengajar konvensional ke pembelajaran yang lebih modern akan 

berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Penggunaan VCD interaktif 

adalah bentuk inovasi pembelajaran yang sekarang ini banyak digunakan 

oleh para pendidik untuk peningkatan kemampuan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwarno 

(www.blogspot.com) menyatakan bahwa sebagian besar prestasi siswa 

kelas VII A SMPN 3 Blora mata pelajaran IPS dikatakan masih rendah 

bahkan ada sebagian siswa yang yang berada pada tingkatan yang paling 

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan gejala awal seperti berikut ini. Dari 

hasil Ujian Akhir Semester 1 tahun 2009/2010 kelas VII A yang berjumlah 

40 anak, sebanyak 12 siswa atau 30% tidak mampu mencapai nilai 60 

sebagai batas nilai ketuntasan belajar. Hal ini diduga disebabkan 

pembelajaran IPS di sekolah ini masih mengacu pada pembelajaran 

konvensional dengan metoda pembelajaran lihat, dengar, catat ( LDC) dan 
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masih berpusat pada guru, sehingga proses pembelajaran menjadi 

membosankan, tidak menyenangkan dan kering.  

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Aam Surapati 

(Penggunaan Multimedia Pembelajaran Interaktif, pelajaran IPS:13) 

menyebutkan bahwa kemampuan guru mengolah kurikulum dan 

menggambarkannya menjadi sebuah multimedia interaktif dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dan mengkomunikasikan dengan konsep 

dasar yang telah dimiliki siswa. Tidak dimanfaatkannya teknologi 

komputer dengan maksimal dalam proses belajar mengajar disebabkan 

oleh banyak faktor, antara lain kesiapan guru dan sekolah, ketersediaan 

perangkat lunak (software) dan kurangnya kemampuan guru dalam 

memproduksi program aplikasi komputer. 

Dari paparan di atas dipandang perlu adanya media pembelajaran 

yang dapat memenuhi tuntutan mata pelajaran dan perkembangan 

teknologi informasi saat ini. Media pembelajaran yang dapat dijadikan 

solusinya adalah media pembelajaran interaktif berbasis komputer untuk 

meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa. Arsyad (1997:76) 

menjelaskan bahwa “media yang efektif untuk kelompok besar belum 

tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan. Ada yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok kecil, 

dan perorangan. Selanjutnya Arsyad mengemukakan (1997:78). Media 

interaktif juga dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok besar. Guru 

dapat menggunakan sendiri media interaktif tersebut dengan large screen 
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projector (LCD) untuk persentasi dalam kelas. Guru dapat menyampaikan 

materi sesuai urutan, berhenti untuk diskusi, beranjak ke materi baru atau 

kembali mengulang materi sebelumnya. Untuk itu penulis mencoba 

mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bersifat 

individu yang memanfaatkan teknologi komputer dengan menggunakan 

media pembelajaran interaktif berbasis komputer. Media ini dianggap 

aktual saat ini karena dapat memunculkan komunikasi dua arah yang pada 

gilirannya diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar. 

Berdasarkan survey pendahuluan di SMP Negeri 1 Warunggunung 

diperoleh kesimpulan sementara bahwa masih ada guru yang saat ini 

belum merasa termotivasi untuk melakukan kegiatan mengajar, sehingga 

kompetensinya sebagai guru sesuai tuntutan Undang-undang harus 

diperbaiki. Hal ini masih dianggap wajar dikarenakan masih banyak guru 

yang tidak menggunakan media komputer (VCD Interaktif) dalam proses 

pembelajaran, sehingga metoda pengajaran yang disuguhkannya justru 

membuat dirinya sendiri merasa jenuh dengan apa yang dilakukannya. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

mengembangkan sebuah metoda pembelajaran pada mata pelajaran Fisika, 

dengan memberi judul “IMPLEMENTASI MEDIA INTERAKTIF 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA. (STUDI  

PADA MATA PELAJARAN FISIKA DI SMPN 1 

WARUNGGUNUNG KABUPATEN LEBAK – BANTEN ) 
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B. Identifikasi Masalah  

Untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang lingkup 

permasalahannya yang akan diteliti serta untuk mengarahkan cara berpikir 

dalam menentukan jawaban dari permasalahan, maka perlu dilakukan 

identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah 

disebutkan terdahulu, kompetensi guru merupakan salah satu indikator 

berhasilnya suatu proses pendidikan. Kompetensi guru tidak terlepas dari 

kemampuan guru dalam memberikan pelayanan terhadap siswa termasuk 

dengan menyampaikan metoda pengajaran yang menarik, sehingga 

diminati oleh siswa. Indikator-indikator yang dimaksud adalah : 

1. Penggunaan media interaktif pada pelajaran fisika di SMPN 1 

Warunggunung belum dioptimalkan. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika selama ini belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar masalah dalam penelitian ini fokus dan tidak menyimpang 

dari apa yang diteliti, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Media interakif yang dimaksud adalah penggunaan media interaktif 

PESONA FISIKA. 

2. Hasil belajar yang dimaksud adalah perbedaan nilai dan 

kemampuan siswa antara yang menggunakan media interaktif 

dengan yang tidak menggunakan media interaktif. 
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D. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana media pembelajaran Fisika kelas VII yang selama ini 

digunakan di SMPN 1 Warunggunung? 

2. Bagaimanakah gambaran hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Fisika kelas VII yang selama ini dilaksanakan di SMPN 1 

Warunggunung? 

3. Bagaimanakah pembelajaran media interaktif pada mata pelajaran 

fisika kelas VII yang diterapkan di SMPN 1 Warunggunung? 

4. Bagaimana gambaran hasil belajar siswa dengan media interaktif 

pada pembelajaran fisika kelas VII yang diterapkan di SMPN 1 

Warunggunung? 

5. Bagaimana efektivitas media interaktif dalam meningkatkan hasil 

belajar Fisika siswa kelas VII di SMPN 1 Warunggunung? 

6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

untuk penggunaan media interaktif ini? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum : 

Mendeskripsikan tentang bagaimana penggunaan media interaktif 

pada mata pelajaran Fisika di kelas VII di SMPN 1 Warunggunung dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tujuan Khusus : 
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1. Mengetahui media pembelajaran Fisika kelas VII yang selama ini 

dilaksanakan di SMPN 1 Warunggunung? 

2. Mengetahui gambaran hasil belajar siswa dengan media 

pembelajaran Fisika kelas VII yang selama ini dilaksanakan di 

SMPN 1 Warunggunung? 

3. Mengetahui pembelajaran dengan media interaktif pada 

pembelajaran fisika kelas VII yang diterapkan di SMPN 1 

Warunggunung? 

4. Mengetahui gambaran hasil belajar siswa dengan media interaktif 

pada mata pelajaran fisika kelas VII yang diterapkan di SMPN 1 

Warunggunung? 

5. Mengetahui efektivitas media pembelajaran interaktif dalam 

meningkatkan hasil belajar Fisika siswa kelas VII di SMPN 1 

Warunggunung? 

6. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat untuk penggunaan media interaktif ini? 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan  sejak bulan Maret  

sampai dengan bulan Juli 2011 di SMP Negeri 1 Warunggunung 

mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

a. Bagi siswa dapat lebih intens memahami penggunaan media 

komputer serta lebih mudah menyerap materi pelajaran. 
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b. Bagi guru, memberikan informasi lebih faktual tentang efektivitas 

penggunaan media interaktif dalam proses pembelajaran.  

c. Bagi sekolah, dapat memberikan informasi tentang pentingnya 

menggunakan media interaktfi dalam meningkatkan hasil belajar 

mengajar 


