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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berkembangnya ilmu dan teknologi telah membawa 

perubahan pada learning material atau materi pembelajaran. 

Dick and carey (1978 :127) menyatakan dua jenis 

pembelajaran yaitu materi ajar yang tertulis (writen) atau 

materi ajar yang dimediakan (mediated).  

Materi ajar yang dikembangkan untuk memperkaya 

pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, selain 

untuk mengisi kekurangan yang timbul akibat budaya 

membaca, keterbatasan waktu serta menjawab keragaman 

gaya belajar peserta didik. Dengan demikian, perkembangan 

materi ajar yang dimediakan harus dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin kemampuan medianya. Dengan kata 

lain pemilihan materi yang sesuai dengan media yang 

ditentukan merupakan langkah awal yang penting, disamping 

pemaparan yang mudah dicerna, dalam arti menggunakan 

bahasa yang sederhana, komunikatif dan jelas, mampu 

melibatkan proses berfikir peserta didik, serta memungkinkan 

peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan secara 

mandiri (Universitas Terbuka, 2006). 

Pembelajaran yang selama ini terjadi di dalam kelas 

belum mampu menarik perhatian sehingga siswa terkesan 

apatis terhadap materi yang disampaikan guru. Hal itu 

terlihat dari observasi awal penulis. Siswa yang aktif bertanya 
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atau menjawab pertanyaan guru atau temannya masih sangat 

rendah. Bahkan, dalam satu kali tatap muka terkadang tidak 

ada satu pun yang bertanya atau menjawab. Untuk beberapa 

mata pelajaran, pendekatan dan metode konvensional seperti 

ceramah dengan media papan tulis mungkin masih efektif. 

Namun, untuk mata pelajaran fisika yang diperoleh dari 

pengalaman melalui metode ilmiah, diperlukan media yang 

mampu menarik perhatian siswa dalam penyampaiannya agar 

lebih mudah diterima dan dipahami, kemudian diterapkan 

siswa dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam pembelajaran fisika khususnya ditingkat SMP, 

komputer dapat digunakan untuk menyajikan materi dalam 

bentuk grafis dan audio-video, tetapi tidak semua materi 

pelajaran fisika dalam kurikulum bisa disajikan menggunakan 

komputer. Media komputer bukan hanya sebagai alat untuk 

membantu siswa menyelesaikan soal-soal fisika, seperti 

halnya penggunaan kalkulator untuk mempercepat proses 

perhitungan. Penggunaan komputer juga dapat membantu 

siswa untuk memahami konsep fisika, dimana penyelesaian 

soal tetap diserahkan pada kemampuan siswa. 

Pembelajaran fisika dapat menjadi pengalaman yang 

menyenangkan bagi setiap siswa. Hal ini tergantung pada 

gurunya dalam menyampaikan fisika sebagai suatu aplikasi 

yang menarik (Edge, 2008). Munculnya komputer telah 

membantu para guru untuk mengajar fisika dengan cara yang 

baru dan menarik. Furner, et al (2008) menyatakan bahwa 

salah satu strategi untuk mengajar fisika yang dapat 

mencapai seluruh siswa adalah dengan mengakses internet 
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dan menggunakan software fisika. Secara rinci, kegunaan 

teknologi dapat memungkinkan para siswa memvisualisasikan 

fisika, aktif dalam kegiatan pembelajaran, mempunyai sikap 

yang positif, dan membangun kepercayaan dalam fisika 

mereka (Kersaint, 2007). 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan suatu 

usaha untuk mengembangkan media pembelajaran fisika 

pada pokok bahasan trigonometri yang menggunakan software 

Macromedia Flash MX 2004 yang dilakukan oleh Ermiyati 

(2007). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

hasil belajar siswa memberikan hasil yang sangat baik dengan 

nilai rata-rata 80 dan data angket mengenai sikap siswa 

menunjukkan 91,89 % tertarik terhadap pembelajaran 

berbantuan komputer. Ini berarti bahwa siswa menginginkan 

suasana baru dalam pembelajaran fisika yang dapat 

memotivasi mereka belajar, karena selama pembelajaran, 

mereka dapat memahami konsep trigonometri dalam 

kehidupan sehari–hari dengan memperhatikan animasi yang 

ditampilkan. Data pada penelitian tersebut hanya 

mendeskripsikan hasil belajar dan sikap pada subjek 

penelitian. 

Walaupun tampaknya animasi lebih memberikan 

keuntungan dibandingkan jika kita menggunakan ilustrasi 

statis, namun penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

animasi sebagai alat bantu pembelajaran jika dibandingkan 

dengan ilustrasi statis tidak menunjukkan perbedaan hasil 

belajar yang signifikan, sebagian menunjukkan hasil yang 

positif, namun sebagian justru menunjukkan hasil negatif.  
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Lowe (2003) menemukan bahwa pemula yang tidak 

memiliki pengetahuan awal akan cenderung untuk lebih 

memperhatikan perubahan animasi yang menarik secara 

perseptual dibandingkan dengan perubahan yang penting 

dalam memahami materi. Efektifitas animasi dalam 

pembelajaran tidak hanya berhubungan dengan bagaimana 

animasi itu diterima dan dikonsepkan, namun juga 

bagaimana animasi tersebut dirancang. Mayer (2001) 

mengatakan, pembelajaran menggunakan multimedia yang 

berarti, memerlukan pembelajaran aktif murid atas materi 

instruksional; hanya dengan memperlihatkan animasi saja 

tidak memberikan bantuan berarti bagi murid untuk belajar. 

Terlebih, aspek dinamis  dari berbagai elemen dalam animasi 

yang terkontrol akan membutuhkan lebih banyak pemrosesan 

kognitif saat mereka berusaha untuk mempresepsi dan 

mengkomprehensi isi animasi. (Lowe, 2003). 

Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam 

kegiatan pembelajaran adalah memilih atau menentukan 

pembelajaran atau bahan ajar yang tepat dalam rangka 

membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan 

oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi 

bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk 

materi pokok, sudah tugas seorang guru untuk menjabarkan 

materi pokok sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap 

dimana isi materi harus dipilih dan diatur agar sesuai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai (Moore, 2005 : 115) dan 

bagaimana cara memanfaatkan bahan ajar juga merupakan 

masalah. Pemanfaatan dimaksud adalah bagaimana cara 
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mengajarkannya ditinjau dari pihak guru, dan cara 

mempelajarinya ditinjau dari pihak murid. Masalah lain yang 

berkenaan dengan bahan ajar adalah memilih sumber dimana 

bahan ajar itu didapatkan. Ada kecenderungan sumber bahan 

ajar dititikberatkan pada buku. Padahal banyak sumber 

bahan ajar selain buku yang dapat digunakan. 

Di pasaran banyak beredar software-software 

edutainment yang memadukan pendidikan dengan hiburan. 

Beberapa program yang sering dipakai dalam pembelajaran 

berbasis multimedia dan tidak terlalu sulit mempelajarinya 

antara lain Power Point, Macromedia Director, Macromedia 

Flash, Maple, Mathcad, dan Hot Potatoes. 

Media yang cocok dengan maksimalisasi transfer ilmu 

pengetahuan dan karakter IPA salah satunya adalah 

memanfaatkan teknologi audiovisual berbasis multimedia 

(teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video). 

Salah satu program yang bisa dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran itu adalah Macromedia Flash. 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti melakukan 

penelitian mengenai perbedaan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran mekanistik dan metode 

pembelajaran animasi.  
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah, 

adakah perbedaan prestasi belajar fisika diantara siswa yang 

diajar dengan metode pembelajaran mekanistik dan metode 

pembelajaran animasi. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui perbedaan prestasi belajar fisika yang diajar 

dengan metode pembelajaran animasi dan metode 

pembelajaran mekanistik. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

guru fisika, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan 

dalam mengajarkan dan menyampaikan pokok bahasan 

cahaya pada siswa dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat. Bagi siswa, hasil penelitian dapat 

meningkatkan prestasi belajar fisika yang lebih baik dan 

optimal di sekolah. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi 

sarana dan prasarana belajar dalam menunjang peningkatkan 

kualitas hasil belajar siswa. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai 

bahan referensi untuk menambah pengetahuan dalam 

pengembangan model pembelajaran fisika di Sekolah.  

 


