
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran inkuiri adalah salah satu cara belajar atau penelaahan yang bersifat 

mencari pemecahan permasalahan dengan cara kritis, analisis, dan ilmiah dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan yang 

meyakinkan karena didukung oleh data atau kenyataaan (Hamdani, 2010: 182). 

Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam melibatkan siswa secara 

aktif, dan kreatif, untuk menunjang berlangsungnya kelancaran proses belajar 

mengajar adalah menggunakan media. Media interaktif ini diharapkan mampu 

memancing keaktifan dan kekreatifan siswa dalam menyusun dan merangkai 

dengan benar, hal ini disebabkan karena tugas yang diberikan oleh guru dan harus 

dipertanggungjawabkan (Sudjana dan Ahmad, 1989: 82).  

 

Observasi telah dilakukan di SMA Negeri 1 Seputih Agung untuk mengungkap 

potensi dan masalah. Sesuai data observasi, sekolah tersebut telah memiliki 

fasilitas memadai untuk digunakannya media interaktif. Terdapat 1 laboratorium 

komputer yang bagus dan tersedia 8 LCD yang siap pakai. Selain itu dilihat dari 

faktor sumber daya guru, kemampuan guru untuk menggunakan komputer pun 

sudah baik. Hasil ini didapat dari 2 guru fisika yang menyatakan mereka mampu 

mengoperasikan komputer dengan baik seperti pengoperasian powerpoint, ms. 
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word, ms. axcel, dll. Namun, guru belum memanfaatkan komputer sebagai media 

pembelajaran secara efektif. Siswa di sekolah tersebut juga rata-rata telah 

memiliki laptop per individunya dan dapat mengoperasikan laptop dengan baik.   

 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh penulis di SMA Negeri 

1 Seputih Agung, proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

interaktif pada mata pelajaran fisika melalui pembelajaran inkuiri masih kurang 

diterapkan oleh guru. Data analisis kebutuhan siswa menunjukkan bahwa 32% 

siswa menyatakan selalu dipandu guru untuk memecahkan masalah pada 

pembelajaran fisika menggunakan simulasi berbantuan komputer. Berdasarkan 

data tersebut, dapat diungkapkan bahwa pembelajaran inkuiri belum diterapkan 

seutuhnya karena inkuiri merupakan pembelajaran yang intinya adalah pemecahan 

masalah. Data lainnya adalah 54% siswa menyatakan pernah melakukan 

percobaan menggunakan simulasi menggunakan komputer. Pernyataan ini 

memperkuat bahwa guru minim dalam menerapkan media pembelajaran interaktif 

berbantuan komputer pada pembelajaran inkuiri. 

 

Saat ini, pemanfaatan media komputer sebagai alat belajar sangat menguntungkan. 

Komputer sekarang sangat canggih dan telah menyediakan berbagai jenis software 

dan hardware yang memudahkan untuk mengintegrasikan dengan peralatan 

elektronik lain seperti video, kamera dan alat laboratorium. Penggunaan gambar-

gambar yang bergerak (animasi) dalam pendeskripsian konsep fisika, disamping 

akan mengkonkritkan materi fisika yang bersifat abstrak, juga dapat menambah 

daya penguatan. Bukan hanya itu, dengan pemanfaatan media komputer juga 

dapat membangkitkan keinginan, minat baru, motivasi, dan rangsangan belajar.  
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Data analisis kebutuhan selanjutnya menunjukkan bahwa 29% siswa menyatakan 

guru pernah menayangkan animasi, video, film, dan gambar menggunakan 

komputer dengan software macromedia flash 8. Data tersebut menunjukkan guru 

kurang memanfaatkan software macromedia flash 8 sebagai media yang dapat 

digunakan untuk menampilkan peragaan seperti simulasi ataupun animasi. 

Kecilnya persentase tersebut dapat menguatkan peneliti untuk mengembangkan 

media pembelajaran interaktif melalui pembelajaran inkuiri pada materi 

perpindahan kalor secara konduksi. 

Pembelajaran bukan sekedar usaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, 

melainkan juga usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan 

subjek didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dalam 

pembelajaran memerlukan suatu pendekatan belajar mengajar yang sesuai. Mutu 

pembelajaran bergantung pada pemilihan pendekatan yang tepat bagi tujuan yang 

ingin dicapai, terutama dalam upaya mengembangkan kreativitas dan sikap 

inovatif subjek siswa. Kemampuan profesional guru perlu dibina dan 

dikembangkan untuk mengelola program pengajaran dengan pendekatan belajar 

mengajar yang kaya dengan variasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis telah 

melakukan penelitian pengembangan dengan membuat media pembelajaran 

interaktif. Media pembelajaran interaktif ini dibuat dengan menggunakan 

komputer dengan menerapkan pembelajaran inkuiri pada materi perpindahan 

kalor secara konduksi. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimanakah produk media pembelajaran interaktif materi perpindahan kalor 

secara konduksi melalui pembelajaran inkuiri? 

2. Bagaimanakah kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan media 

pembelajaran interaktif pada pembelajaran fisika materi perpindahan kalor 

secara konduksi? 

3. Bagaimanakah keefektifan  media pembelajaran interaktif pada pembelajaran 

fisika materi perpindahan kalor secara konduksi? 

 

C. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Menghasilkan produk berupa media pembelajaran interaktif materi 

perpindahan kalor secara konduksi melalui pembelajaran inkuiri. 

2. Mengetahui kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan media pembelajaran 

interaktif pada pembelajaran fisika materi perpindahan kalor secara konduksi. 

3. Mengetahui keefektifan  media pembelajaran interaktif pada pembelajaran 

fisika materi perpindahan kalor secara konduksi. 
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D. Manfaat Pengembangan 

Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Menyediakan media pembelajaran alternatif/pilihan bagi siswa dalam 

mengembangkan pengetahuan dan pengalaman pada proses pembelajaran. 

2. Menyediakan media pembelajaran alternatif/pilihan bagi siswa yang dapat 

meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran fisika materi perpindahan kalor 

secara konduksi. 

3. Menjadikan contoh atau model dalam melakukan pembelajaran fisika materi 

perpindahan kalor secara konduksi. 

4. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada pencapaian tujuan 

pembelajaran melalui pembelajaran inkuiri. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan media pembelajaran 

interaktif dengan menggunakan macromedia flash 8 yang disimpan dalam CD 

berformat .exe. 

2. Media pembelajaran interaktif dikembangkan khusus pada materi perpindahan 

kalor secara konduksi di SMA yang disesuaikan dengan standar isi Kurikulum 

2013. 

3. Media pembelajaran interakatif ini dikembangkan melalui pembelajaran 

inkuiri. 
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4. Inkuiri yang dimaksud adalah siswa dapat menemukan konsep melalui 

pengamatan, mengajukan pertanyaan, membuat dugaan sementara, 

mencoba/melakukan, hingga menyimpulkan. 

5. Validasi produk dilakukan oleh ahli desain dan ahli isi/materi. 

6. Uji coba produk pengembangan dilakukan pada siswa kelas XI-1 SMA Negeri 

1 Seputih Agung. 


