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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fisika adalah salah satu cabang dari Ilmu Pengetahuan Alam yang

mempelajari gejala-gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup

ruang dan waktu. Dalam mempelajari gejala alam, fisika memiliki

karakteristik yang sama dengan Ilmu Pengetahuan Alam yaitu objektif,

sistematis, dilakukan secara konsisten dan logis.

Di dunia pendidikan, dalam pembelajaran IPA khususnya fisika tidak lepas

dari kegiatan pengamatan, percobaan, penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

Salah satu model pembelajaran yang di dalamnya memuat tahapan kegiatan

ilmiah tersebut adalah model pembelajaran inkuiri. Model pembelajaran

inkuiri memiliki prosedur pembelajaran mengamati, merumuskan masalah,

mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan

menyimpulkan.

Pengamatan adalah kegiatan paling awal sekaligus paling vital tidak hanya

dalam model pembelajaran inkuiri tetapi dalam model-model pembelajaran

lainnya, karena tanpa kegiatan ini pemahaman tentang konsep fisika akan

sulit dicapai. Selain itu, pengamatan terhadap objek fisika harus dilakukan
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secara langsung agar data yang diperoleh dapat objektif. Namun pada

kenyataannya tidak semua materi dalam pembelajaran fisika dapat dilakukan

pengamatan secara langsung karena faktor efisiensi waktu, pendanaan,

keterbatasan sarana dan prasarana serta letak geografis yang tidak

mendukung, sehingga untuk menciptakan pengalaman belajar yang nyata

dalam proses pembelajaran, simulasi merupakan metode yang tepat untuk

digunakan. Menurut Suyanti (2010: 79) metode simulasi merupakan cara

menyajikan pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk

memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi

dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses

pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya.

Oleh karena itu, pembelajaran menggunakan metode simulasi membutuhkan

media interaktif sebagai bentuk situasi tiruan baik secara virtual maupun

aktual.

Tujuan metode simulasi yang dikemukakan oleh Darmawan (2012: 123)

yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui

penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang

sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Dalam hal ini

media pembelajaran yang digunakan dalam simulasi sebagai bentuk situasi

tiruan harus mampu menampilkan kejadian dan keadaan yang nyata atau

paling tidak mendekati nyata, sehingga media interaktif dalam bentuk

animasi tiga dimensi (3D) yang mampu menampilkan efek- efek visual dan

dinamis (berkaitan dengan gerak benda) secara realistis dan logis merupakan

media yang tepat digunakan dalam metode simulasi.
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Hasil observasi di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung menunjukkan bahwa

belum digunakannya media interaktif dalam bentuk animasi 3D. Media

interaktif dalam bentuk animasi yang pernah digunakan adalah animasi

berbasis flash dua dimensi (2D). Animasi berbasis flash ini dibuat dengan

menggunakan program Macromedia Flash dan sekarang telah berubah nama

menjadi Adobe Flash. Program ini dapat membuat animasi dengan

mengombinasikan beberapa keyframe untuk setiap gerakan secara manual

dan animasi yang dihasilkan berbentuk 2D.

Penggunaan animasi baik 2D maupun 3D dalam pembelajaran sains memang

diperlukan terutama untuk mensimulasikan percobaan-percobaan yang sukar

dilakukan, membutuhkan alat laboratorium yang canggih dan memerlukan

waktu cukup lama dalam pelaksanaannya sehingga tidak memungkinkan

dilakukan percobaan berulang kali. Namun dalam penggunaanya, animasi 3D

memiliki kelebihan jika dibandingan dengan animasi 2D, yaitu mampu

menampilkan kejadian yang lebih realistis serta efek visual dan dinamisnya

lebih logis. Selain itu berdasarkan penelitian tentang perbandingan

penggunaan animasi 2D dan 3D dalam pembelajaran yang telah dilakukan

Tavanti & Lind (2001) menyatakan bahwa animasi 3D yang realistis dapat

membantu mengingat serta meningkatkan kemampuan memahami materi jika

dibandingkan dengan animasi 2D. Oleh karena itu, penggunaan animasi 3D

dalam pembelajaran sains akan lebih efektif dan efisien jika dibandingkan

dengan animasi 2D terutama pada materi-materi fisika yang memerlukan

sudut pandang 3D untuk memudahkan pemahaman konsep fisika seperti pada

materi tumbukan tidak sentris antara dua benda, operasi vektor 3 dimensi,
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model-model atom, pergerakan planet-planet dalam tata surya, dinamika

rotasi dan sebagainya.

Hasil angket pengungkap kebutuhan media interaktif yang ditujukan kepada

3 guru fisika di SMA Al-Kautsar dan siswa kelas IX IPA 3 SMA Al-Kautsar

dengan jumlah responden sebesar 38 orang, menyatakan bahwa media

interaktif dalam bentuk animasi tiga dimensi (3D) diperlukan untuk

membantu penyampaian materi pembelajaran bagi guru dan menunjang

proses belajar dalam memahami materi pembelajaran bagi siswa.

Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis mencoba membuat suatu media

interaktif dalam bentuk animasi 3D yang mampu menyajikan efek-efek

visual dan dinamik yang realistis dan logis dalam pembelajaran fisika

berbasis inkuiri. Oleh karena itu, dikembangkanlah penelitian dengan judul

“Pengembangan Media Interaktif Menggunakan Autodesk Maya 2014 untuk

Pembelajaran Momentum Linear dan Impuls Berbasis Inkuiri”.

Media interaktif berbasis animasi 3D pada pembelajaran fisika ini,

diharapkan guru mampu membelajarkan materi fisika dengan lebih efektif

dan media pembelajaran yang digunakan lebih efisien serta mampu

menciptakan pengalaman belajar yang nyata bagi siswa dan pada akhirnya

membuat siswa lebih mudah memahami konsep fisika yang diajarkan.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah desain media interaktif menggunakan Autodesk Maya 2014

untuk pembelajaran momentum linear dan impuls berbasis inkuiri?

2. Bagaimanakah efektivitas media interaktif menggunakan Autodesk Maya

2014 untuk pembelajaran momentum linear dan impuls berbasis inkuiri?

3. Bagaimanakah kemenarikan, kemudahan dan kebermanfaatan media

interaktif menggunakan Autodesk Maya 2014 untuk pembelajaran

momentum linear dan impuls berbasis inkuiri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian pengembangan

ini adalah:

1. Mengembangkan media interaktif menggunakan Autodesk Maya 2014

untuk pembelajaran momentum linear dan impuls berbasis inkuiri.

2. Mendeskripsikan keefektifan media interaktif menggunakan Autodesk

Maya 2014 untuk pembelajaran momentum linear dan impuls berbasis

inkuiri.

3. Mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan dan kebermanfaatan media

interaktif menggunakan Autodesk Maya 2014 untuk pembelajaran

momentum linear dan impuls berbasis inkuiri.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian pengembangan ini adalah:

1. Bagi guru

a. Memberi alternatif pemecahan masalah dalam keterbatasan waktu serta

sarana dan prasarana untuk melaksanakan percobaan fisika khususnya

pada materi momentum linear dan impuls.

b. Sebagai alternatif pemecahan masalah pembelajaran yang monoton

dengan menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan

menyenangkan.

2. Bagi siswa

a. Tersedianya sumber belajar yang bervariasi yang dapat digunakan baik

secara mandiri maupun berkelompok dalam proses pembelajaran untuk

mencapai penguasaan kompetensi.

b. Memberikan pengalaman baru dalam belajar fisika dengan

mengombinasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan sains.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam

suatu wujud fisik tertentu.

2. Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan media pembelajaran

interaktif dalam bentuk animasi 3D pada materi momentum linear dan

impuls.
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3. Materi yang disajikan dalam media ini adalah materi momentum linear

dan impuls SMA/MA kelas XI IPA semester I yang disesuaikan dengan

standar isi dari BSNP dan alur penyajian disesuaikan dengan model

pembelajaran inkuiri.

4. Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah Autodesk Maya 2014.

5. Keefektifan media interaktif pada materi momentum linear dan impuls

yang dibuat dapat dilihat dari hasil tes tertulis.

6. Kemenarikan, kemudahan dan kebermanfaatan media interaktif pada

materi momentum linear dan impuls yang dibuat dapat dilihat dari hasil

kuisioner.


