
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Pembelajaran Interaktif 

 

Suatu perantara yang digunakan dalam pembelajaran dinamakan media. Menurut 

Arsyad (2011: 3), kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Selanjutnya 

menurut Munir (2009: 88) menyatakan bahwa, 

Dalam proses pembelajaran interaktif, terjadi beberapa bentuk 

komunikasi, yaitu satu arah  (one way communication) dan dua arah 

(two ways communication), dan banyak arah (multy ways 

communication) berlangsung antara pengajar dan siswa. Pengajar 

menyampaikan materi pembelajaran dan siswa memberikan tanggapan 

(respon) terhadap materi tersebut. 

 

Pendapat dari dua ahli di atas dapat dideskripsikan bahwa media pembelajaran 

interaktif adalah perantara pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran serta 

didalamnya terjadi interaksi baik antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, 

dan siswa dengan media pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 

Keinteraktifan dalam pembelajaran merupakan adanya interaksi antara siswa 

dengan lingkungan, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Menurut Sanjaya 

(2009: 172), 



8 
 

Prinsip interaktif mengandung makna, bahwa mengajar bukan hanya 

menyampaikan pengetahuan guru dari guru ke siswa; akan tetapi 

mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dijelaskan bahwa, pembelajaran interaktif 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk merangsang siswa selalu 

berkeinginan belajar. Dalam proses pembelajaran ini, siswa dituntut aktif dan 

dituntut untuk merespon/menanggapi dari materi yang telah disampaikan oleh 

guru. Media yang digunakan dapat memberikan respon terhadap siswa untuk 

saling berinteraksi. 

Pemanfaatan media pembelajaran interaktif yang digunakan oleh guru bertujuan 

agar siswa dapat belajar secara aktif. Menurut Latuheru (1988: 23) manfaat media 

pembelajaran yaitu: 

1. media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak-

anak didik terhadap materi pengajaran yang disajikan. 

2.  media pembelajaran mengurangi, bahkan dapat menghilangkan 

adanya verbalisme. 

3. media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman belajar 

berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dari anak didik. 

4. media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar 

yang sulit diperoleh dengan cara yang lain. 

5. media pembelajaran dapat mengatasi masalah batas-batas ruang 

dan waktu. 

6. media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak 

didik secara teratur tentang hal yang mereka alami. 

7. media pembelajaran dapat membantu anak didik dalam mengatasi 

hal yang sulit nampak dengan mata. 

8. media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan berusaha 

sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. 

9. media pembelajaran dapat mengatasi hal/peristiwa/kejadian yang 

sulit diikuti oleh indera mata. 

10. media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak langsung 

antara anak didik, guru, dengan masyarakat, maupun dengan 

lingkungan alam di sekitar mereka. 
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Paparan tentang manfaat media oleh ahli di atas dapat disintesakan bahwa, 

media bermanfaat untuk mengatasi permasalahan yang dialami guru dan siswa 

dalam pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran dapat membantu dalam 

penyampaian bahan pembelajaran kepada siswa untuk meningkatkan kualitas 

siswa yang aktif dan interaktif sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Aktif yang dimaksud adalah siswa dapat berinteraksi 

dengan siswa lain, siswa dengan guru, atau siswa dengan media yang digunakan. 

Media pembelajaran interaktif dapat diartikan sebagai suatu penyampaian materi 

menggunakan video, film, animasi, gambar, dan suara menggunakan bantuan 

komputer yang juga direspon secara aktif oleh siswa sehingga terjadinya interaksi 

antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru.  

 

Pembelajaran interaktif didukung oleh bahan ajar interaktif yang dijelaskan oleh 

Majid (2007: 181) sebagai berikut. 

Salah satu bahan ajar interaktif yang dapat mendukung pembelajaran 

interaktif yaitu, media interaktif yang merupakan kombinasi dari dua 

atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang 

oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau 

perilaku alami dari suatu presentasi. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dipaparkan bahwa media interaktif 

merupakan kombinasi beberapa media yang penggunaannya dimanipulasi oleh 

pengguna dalam hal perintah atau perilaku. Jika media interaktif digunakan dalam 

suatu pembelajaran, maka media pembelajaran interaktif ini merupakan suatu 

media pembelajaran yang menjadikan guru, siswa, dan media yang digunakan 

saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, media 

pembelajaran interktif adalah suatu media pembelajaran yang dilengkapi dengan 
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alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan penggunaan 

media pembelajaran interaktif harus memperhatikan karakteristik komponen lain, 

seperti: tujuan,materi, pendekatan dan juga evaluasi pembelajaran. Karakteristik 

media pembelajaran interaktif adalah: 

1. Bersifat interaktif, yaitu mampu membangkitkan respon pengguna media. 

2. Bersifat mandiri, yaitu media yang dibuat mudah digunakan oleh pengguna 

tanpa ada bimbingan orang lain dan berisi materi yang sesuai. 

Selain memenuhi kedua karakteristik tersebut, media pembelajaran interaktif 

sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. 

1. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin.  

2. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju 

kecepatan belajarnya sendiri. 

3. Memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan 

terkendalikan. 

4. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam 

bentuk respon, baik  berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan dan 

lain-lain. 

Berdasarkan karakteristik dan fungsi dari media pembelajaran interaktif di atas, 

dapat dijabarkan bahwa media pembelajaran interaktif yang baik adalah media 

yang menimbulkan keinteraktifan yang membuat siswa dapat merespon materi 

yang disampaikan. Respon yang diharapkan adalah respon aktif untuk ikut 

memberikan jawaban, keputusan, pemilihan, maupun percobaan yang ada dalam 
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media. Media pembelajaran interaktif juga dapat digunakan secara individu oleh 

pengguna tanpa adanya pengarahan dari orang lain. Media yang digunakan juga 

mampu memberikan pengontrolan terhadap kecepatan belajar siswa. Artinya, jika 

siswa belum bisa memahami materi dalam media, maka siswa tersebut dapat 

mengulangi materi dengan media tersebut.  

 

Pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam 

pengertian aktifitas mental siswa dalam berinteraksi dalam lingkungan yang 

menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Dengan demikian 

aspek yang menjadi penting dalam aktivitas belajar adalah lingkungan. 

Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan menata unsur-unsurnya sehingga 

dapat mengubah perilaku siswa.  

 

B. Media Pembelajaran Interaktif Melalui Pembelajaran Inkuiri 

 

 

Pembelajaran yang menggunakan pembelajaran inkuiri adalah pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam merumuskan pertanyaan yang mengarahkan untuk 

melakukan investigasi dalam upaya membangun pengetahuan dan makna baru, 

seperti definisi Alberta Learning dalam Sani (2014: 88) sebagai berikut. 

“Inquiri-based learning is a process where students are involved in 

their learning, formulate questions, investigate widely and then build 

new understandings, meanings and knowledge” 

 

Pembelajaran berbasis inkuiri adalah proses dimana siswa terlibat dalam 

pembelajaran, merumuskan pertanyaan, menyelidiki secara luas kemudian 

membangun pemahaman baru, makna dan pengetahuan.  
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Penyampaian informasi saat pembelajaran, tidak lepas dari pendekatan yang 

dipakai oleh guru. Salah satu contoh pendekatan dalam pembelajaran adalah 

pendekatan inkuiri. Pentingnya pembelajaran berbasis inkuiri (enquiry atau 

inquiry) dinyatakan oleh Freinet (1988: 179-180) sebagai berikut. 

“The normal method of acquiring knowledge iss not through 

observation, explanation and demonstration, which is a natural and 

universal course of action. … One does not gain knowledge through 

studying rules and laws, as some believe, but through experience.”  

 

Freinet berpendapat bahwa, pengetahuan akan diperoleh melalui pengalaman 

secara inkuiri dan tidak cukup hanya mengamati, mendengarkan penjelasan, atau 

melihat demonstrasi.  

 

Berdasarkan pernyataan dari dua ahli di atas dapat dijabarkan bahwa, di dalam 

pembelajaran inkuiri siswa dituntut untuk aktif bukan pasif. Saat belajar, siswa 

tidak semata-mata hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru. Melainkan 

siswa juga harus aktif, seperti siswa diperkenankan mengajukan pertanyaan yang 

kemudian siswa lain boleh mengeluarkan pendapat sesuai pertanyaan. Selain itu, 

jika terdapat suatu permasalahan, maka permasalahan tersebut juga perlu 

dipecahkan oleh siswa itu sendiri dengan panduan guru. Artinya siswa dituntut 

untuk dapat memecahkan masalah dengan melakukan berbagai pengumpulan data 

seperti melakukan percobaan. Hal ini ditujukan agar siswa dapat menemukan 

pemahaman baru atau dapat memahami materi pelajaran yang sedang 

dibelajarkan. Perolehan pemahaman dapat dimulai dari pengalaman dengan 

mengikuti siklus dasar proses inkuiri yang dideskripsikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Siklus Dasar Proses Inkuiri. 

 

Berdasarkan siklus dasar proses inkuiri di atas, dapat dijelaskan bahwa 

pendekatan pembelajaran inkuiri menekan kepada proses mencari dan 

menemukan. Berawal dari penyajian masalah yang disajikan oleh guru, kemudian 

dilanjutkan dengan mendiskusikan suatu masalah lewat berbagai pertanyaan atau 

tanggapan. Kemudian masalah tersebut dipecahkan dengan cara melakukan suatu 

percobaan hingga mendapatkan informasi baru yang dapat dipahami dan 

selanjutnya berakhir pada pengevaluasian permasalahan yang telah diselesaikan.  

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama pada pendekatan pembelajaran inkuiri. 

Pertama, pembelajaran berbasis inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya pembelajaran berbasis inkuiri 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kedua, seluruh aktivitas yang 

dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari 

Pengalaman 

Menyajikan masalah 

(mengajukan pertanyaan), 

mendiskusikan ide, 

menganalisis pertanyaan. 
Informasi 

Memperoleh, mengkritik, 

menganalisis, 

menginterpretasi, 

mengajukan pertanyaan baru. 

Pemahaman 

Menjelaskan pendapat baru, 

menerapkan, mengevaluasi, 

memunculkan ide baru, 

melakukan hal yang 

dipahami, refleksi. 

Membangun Pengetahuan 

Menyelesaikan masalah, 

mengonstruksi pengetahuan, 

menjelaskan informasi baru, 

mengintegrasikan ide baru. 
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suatu yang dipertanyakan, sehinggga diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri (self belief). Ketiga, tujuan dari penggunaan pendekatan pembelajaran 

inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan 

kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian proses dari 

mental. 

Berdasarkan tiga ciri utama dari pembelajaran inkuiri dapat dijelaskan bahwa 

materi pelajaran dalam pembelajaran inkuiri tidak diberikan secara langsung. 

Peran siswa dalam pendekatan ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi 

pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa 

untuk belajar. Siswa dalam pembelajaran inkuiri dituntut untuk dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis. Proses 

pengembangan kemampuan tersebut melalui suatu pemecahan masalah yang 

diajukan oleh guru. 

 

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan.  

Berikut ini langkah-langkah penggunaan inkuiri menurut Sajaya (2012: 201) 

adalah: (1) orientasi, (2) merumuskan masalah, (3) mengajukan hipotesis, (4) 

mengumpulkan data, (5) menguji hipotesis, (6) merumuskan kesimpulan. Lebih 

lanjut Sanjaya (2012: 199)  menjelaskan langkah-langkah  penggunaan inkuiri 

sebagai berikut: 

1. Orientasi  

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengondisikan agar siswa 
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siap melaksanakan proses pembelajaran. Berbeda pada tahapan  prepation dalam 

Strategi Pembelajaran Ekspositori (SPE) sebagai langkah untuk mengkondisikan 

agar siswa siap menerima pelajaran. Pada langkah orientasi dalam inkuiri, guru 

merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah 

orientasi merupakan langkah yang sangat  penting. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan dalam tahapan orientasi ini adalah: 

a. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai 

oleh siswa. 

b. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inkuiri serta 

tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai 

dengan merumuskan kesimpulan.  

c. Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam 

rangka memberikan motivasi belajar. 

 

2. Merumuskan Masalah  

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan 

yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang 

menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam 

rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, 

dan siswa didorong untuk mencari  jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban 

itulah yang sangat penting dalam strategi inkuiri. Oleh sebab itu, melalui proses 

tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya 

mengembangkan mental melalui proses berpikir. Dengan demikian, teka-teki yang 

menjadi masalah dalam berinkuiri adalah teka-teki yang mengandung konsep 



16 
 

yang jelas yang harus dicari dan ditemukan. Ini penting dalam pembelajaran 

inkuiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah, 

diantaranya:  

a. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Siswa akan memiliki 

motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam merumuskan masalah 

yang hendak dikaji. Dengan demikian, guru sebaiknya tidak merumuskan 

sendiri masalah pembelajaran, guru hanya memberikan topik yang akan 

dipelajari, sedangkan bagaimana rumusan masalah yang sesuai dengan topik 

yang telah ditentukan sebaiknya diserahkan kepada siswa. 

b. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang 

jawabannya pasti. Artinya, guru perlu mendorong agar siswa dapat 

merumuskan masalah yang menurut guru jawaban sebenarnya sudah ada, 

tinggal siswa mencari dan mendapatkan jawabannya secara pasti. 

c. Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah diketahui 

terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum masalah itu dikaji lebih jauh 

melalui proses inkuiri, guru perlu yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah 

memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam rumusan 

masalah. Jangan harapkan siswa dapat melakukan tahapan inkuiri selanjutnya, 

manakala siswa belum paham konsep-konsep yang terkandung dalam rumusan 

masalah. 

 

3. Mengajukan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. 

Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau 

potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu 
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lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak 

atau mengira-ngira (berhipotesis) dari suatu permasalahan. Manakala individu 

dapat membuktikan tebakannya, maka ia akan sampai pada posisi yang bisa 

mendorong untuk berpikir lebih lanjut. Oleh sebab itu, potensi untuk 

mengembangkan kemampuan menebak pada setiap individu harus dibina. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak 

(berhipotesis) pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan 

yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau 

dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu 

permasalahan yang dikaji,  perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang 

perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis 

yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu 

sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta 

keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai 

wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. 

 

4. Mengumpulkan Data  

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi  pembelajaran inkuiri, 

mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam 

pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data  bukan hanya memerlukan 

motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi  juga membutuhkan ketekunan dan 

menggunakan potensi berpikirnya. Oleh sebab itu, tugas dan peran guru dalam 

tahapan ini adalah mengajukan  pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong 

siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Sering terjadi 
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kemacetan berinkuiri adalah manakala siswa tidak apresiasif terhadap pokok 

permasalahan. Tidak apresiasif itu biasanya ditunjukkan oleh gejala-gejala 

ketidakbergairahan dalam belajar. Manakala guru menemukan gejala-gejala 

semacam ini, maka guru hendaknya secara terus-menerus memberikan dorongan 

kepada siswa untuk belajar melalui penyuguhan  berbagai jenis pertanyaan secara 

merata kepada seluruh siswa sehingga mereka terangsang untuk berpikir.  

  

5. Menguji Hipotesis  

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh  berdasarkan pengumpulan data. 

Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa 

atas jawaban yang diberikan. Disamping itu, menguji hipotesis juga berarti 

mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang 

diberikan  bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh 

data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

6. Merumuskan Kesimpulan  

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gong-

nya dalam proses pembelajaran. Kendala sering terjadi karena banyaknya data 

yang diperoleh yang menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak berfokus 

terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai 

kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data 

yang relevan. 
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Berdasarkan langkah inkuiri di atas, pembelajaran dengan pembelajaran berbasis 

inkuiri mencakup 6 langkah pokok yang saling berkaitan. Disini akan dijelaskan 

tentang pembelajaran berbasis inkuiri yang didukung dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif dibuat dengan 

menggunakan komputer dengan memanfaatkan software macromedia flash 8. 

Langkah pertama yaitu orientasi, guru menampilkan fenomena melalui gambar 

dan animasi dengan menggunakan komputer. Gambar dan animasi ini difungsikan 

untuk merangsang minat belajar siswa dan juga sebagai objek pengamatan dari 

siswa. Fenomena gambar dan animasi yang telah ditampilkan digunakan sebagai 

rujukan pembuatan rumusan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kunci sebagai proses inkuiri. 

 

Fenomena yang telah ditampilkan di depan kelas, dijadikan patokan sebagai 

pembuatan rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan. Pertanyaan  

diajukan oleh guru berdasarkan fenomena yang ada pada slide. Pertanyaan 

difungsikan agar siswa dapat merumuskan dugaan sementara (hipotesis) dari 

fenomena itu. Merumuskan hipotesis merupakan  langkah dimana siswa diminta 

untuk membuat dugaan sementara sebagai langkah proses inkuiri yang ketiga. 

Siswa diberikan suatu simulasi melalui slide, kemudian siswa dapat memainkan 

simulasi tersebut hingga dapat menuliskan suatu hipotesis berdasarkan fenomena. 

Kemudian siswa diminta untuk melakukan studi pustaka untuk mendapatkan 

informasi sebagai patokan pengujian dugaan sementara yang dibuat.  

 

Proses pengumpulan informasi dibantu guru dengan memberikan sedikit 

pengetahuan berupa materi yang ditampilkan menggunakan komputer. Tampilan 
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materi menggunakan komputer ini difungsikan agar dapat memberikan minat baca 

siswa. Materi disisipkan dengan animasi dan gambar yang menarik untuk menarik 

perhatian siswa. Pengumpulan informasi juga tidak lepas dari studi pustaka. Studi 

pustaka dapat melalui buku elektronik sekolah yang ada ataupun dari internet.  

 

Setelah mendapatkan informasi, maka siswa dituntun untuk melakukan percobaan 

sebagai pengujian dugaan sementara. Percobaan dilakukan dengan bantuan 

komputer berupa simulasi flash yang didesain sedemikian rupa hingga seperti 

aslinya. Pengujian dugaan sementara itu dilakukan secara berkelompok yang 

dipandu guru dengan menggunakan media komputer. Selesai percobaan, siswa 

diarahkan untuk menyimpulkan hasil permbelajaran. Kesimpulan yang didapat 

diinformasikan kepada siswa yang lain melalui presentasi di depan kelas. 

Presentasi dilakukan oleh perwakilan untuk setiap kelompok. Selesai presentasi 

guru memberikan umpan balik sebagai penguatan dari temuan siswa. Umpan 

balik ini disampaikan dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif. 

 

Setiap model pembelajaran, tentunya memiliki tujuan tertentu. Menurut Sanjaya 

(2012: 197) tujuan utama pembelajaran melalui pembelajaran berbasis inkuiri 

adalah mendorong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan 

ketrampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan 

mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Pada pembelajaran 

berbasis inkuiri dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan 

ketrampilan dan kreatifitas siswa, karena siswa dituntut untuk berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah dan dapat mengembangkan kebiasaan mencari solusi 

dari suatu permasalahan. Menurut Nurhadi (2004: 43), inkuiri pada dasarnya 
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adalah suatu ide yang kompleks, yang berarti banyak hal, bagi banyak orang, 

dalam banyak konteks. Pembelajaran berbasis inkuiri (siswa menemukan sendiri) 

sebagai salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang memungkinkan terciptanya kualitas pembelajaran. 

 Berdasarkan pemaparan dua ahli di atas tentang inkuiri, dapat dijelaskan bahwa 

inkuiri adalah investigasi tentang ide, pertanyaan, atau permasalahan. Investigasi 

yang dilakukan dapat berupa kegiatan laboratorium atau aktivitas lainnya yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi. Proses yang dilakukan 

mencakup pengumpulan informasi, membangun pengetahuan, dan 

mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu yang diselidiki. 

Pembelajaran berbasis inkuiri mencakup proses mengajukan permasalahan, 

memperoleh informasi, berpikir kreatif tentang kemungkinan penyelesaian 

masalah, membuat keputusan, dan membuat kesimpulan. Dalam pembelajaran 

inkuiri, siswa belajar secara mandiri namun tidak lepas dari pengawasan guru. Hal 

ini juga didukung oleh Sani (2014: 90)  yang menyatakan bahwa komponen utama 

dalam inkuiri adalah pengajuan pertanyaan atau permasalahan. Analisis terhadap 

permasalahan tersebut membutuhkan pengumpulan informasi yang dapat 

dilakukan melalui pengamatan, percobaan, atau aktivitas lainnya. 

 

Jadi, pembelajaran berbasis inkuiri merupakan pembelajaran yang menutut siswa 

untuk aktif belajar secara mandiri. Dalam pembelajaran siswa tetap dikontrol oleh 

guru, namun guru hanya sebagai fasilitator siswa. Pada pembelajaran berbasis 

inkuiri memiliki 6 tahapan utama, yaitu orientasi, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis, dan 
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merumuskan kesimpulan. Tujuan utama dalam pembelajaran berbasis inkuiri 

adalah agar siswa dapat berpikir secara kritis, sistematis, logis, dan mampu 

mengembangkan kreatifitas siswa melalui percobaan. 

 

C. Materi Perpindahan Kalor secara Konduksi pada Media Pembelajaran 

Interaktif Melalui Pembelajaran Inkuiri 

 

Materi yang akan dibelajarkan pada penelitian dan pengembangan ini tertera pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Materi Ajar. 

No. Materi Alokasi Waktu 

1. Pengertian perpindahan kalor secara konduksi 2 x 45 menit 

 2. Faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor 

secara konduksi 

3. Mencari besar kelajuan kalor secara konduksi 

 

 

Media pembelajaran yang dibuat adalah media pembelajaran yang berbasis flash 

player diproduksi dengan aplikasi macromedia flash 8. Dikse (2010: 1) 

berpendapat bahwa, macromedia flash 8 dibuat oleh perusahaan software 

macromedia untuk keperluan membuat suatu aplikasi web yang interaktif dan 

menarik. Macromedia flash 8 sering digunakan untuk membuat animasi dan untuk 

keperluan lain, seperti membuat game dan tutorial. Karena macromedia flash 8 

dapat menampilkan teks, gambar, animasi, dan audio secara bersama maka sangat 

mungkin apabila macromedia flash 8 digunakan sebagai sarana. 

Materi yang dimuat dalam media pembelajaran interaktif ini adalah perpindahan 

kalor secara konduksi. Untuk metode pembelajarannya menggunakan inkuiri. Di 

dalam media ini berisi beberapa simulasi dan animasi yang berkaitan dengan 

perpindahan kalor secara konduksi. Berikut akan dijabarkan tentang perpindahan 
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kalor secara konduksi yang ada pada media yang dibelajarkan dengan sistem 

inkuiri. 

 

1. Tahap Orientasi 

 

Mengawali pembelajaran dengan memberikan informasi tentang tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi belajar. Siswa diminta mengulas kembali 

materi sebelumnya yang telah dipelajari. Fungsinya adalah menunjang kelancaran 

pembelajaran pada materi perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor 

secara konduksi memiliki keterkaitan dengan materi kalor. Konduksi terjadi 

karena adanya perubahan suhu yang dialami benda. Pada tahap orientasi ini, guru 

memberikan LKS kepada siswa.  LKS ini difungsikan untuk memandu siswa 

dalam menggunakan media pembelajaran. Pada tahap ini guru menghimbau untuk 

pembentukan kelompok lalu membagikan media pembelajaran interaktif kepada 

siswa dalam bentuk CD. Selanjutnya meminta siswa untuk membuka media 

pembelajaran interaktif pada laptop masing-masing. 

 

2. Merumuskan Masalah 

 

Tahap perumusan masalah dalam media interaktif ini menyediakan suatu tampilan 

yang berisi fenomena tentang perpindahan kalor secara konduksi. Guru 

menampilkan gambar tentang fenomena pemanasan air dan tabel berbagai jenis 

dan ukuran plat logam. Siswa diminta menjawab plat logam mana yang paling 

efektif untuk proses pendidihan air. Setelah siswa menjawab sesuai perkiraan 

mereka, guru memberikan jawaban plat logam mana yang harus dipakai. Jawaban 

guru merupakan kunci dari awalnya perumusan masalah. Masalah yang muncul 
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adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan perpindahan kalor secara 

konduksi dan bagaimana hubungan antara beberapa faktor tersebut. Hubungan 

antara faktor-faktor ini akan menghasilkan rumus tentang kelajuan perpindahan 

kalor secara konduksi. 

 

3. Merumuskan Hipotesis 

 

 

Hipotesis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang muncul. Permasalahan 

yang muncul adalah faktor yang mempengaruhi kelajuan kalor konduksi. Faktor-

faktornya adalah konduktivitas termal benda, panjang/tebal benda, luas 

penampang benda, dan perbedaan suhu antar ujung benda. Supaya siswa dapat 

merumuskan hipotesis, guru meminta siswa membuka media pembelajaran 

interaktif pada tampilan “faktor yang mempengaruhi kelajuan kalor konduksi”. 

Pada tampilan ini tersedia simulasi yang dapat dimainkan oleh siswa untuk 

merumuskan hipotesis. Kemudian hipotesis yang didapat dituliskan dalam LKS. 

 

4. Pengumpulan Data 

 

Pembelajaran dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui percobaan. Pada 

LKS telah tersedia langkah-langkah percobaan yang harus dilakukan oleh siswa. 

Percobaan ini menggunakan media pembelajaran interaktif yang berupa simulasi 

flash. Percobaan yang dilakukan adalah siswa diminta mencari besar kelajuan 

kalor konduksi berdasarkan ketentuan yang telah dituliskan dalam LKS. Aplikasi 

pada media menampilkan beberapa tombol bar yang dapat diubah naik turun. 

Siswa dapat mengamati hubungan antara tebal, luas, konduktansi termal, dan 
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perubahan suhu logam dengan cara mengubah nilainya. Data percobaan siswa 

dituliskan pada tabel pengamatan yang ada pada LKS. 

 

5. Menguji Hipotesis 

 

Usai melakukan percobaan dan mendapatkan data, siswa dituntut mampu 

mengolah data. Data yang didapat dianalisis serta dibandingkan dengan hipotesis 

yang telah dibuat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membuat analisis data 

dan membandingkannya dengan hipotesis dan buku referensi yang tersedia. 

Proses pengujian hipotesis inilah siswa akan menentukan pemecahan masalah 

tentang kelajuan kalor pada perpindahan kalor secara konduksi. 

 

6. Merumuskan Kesimpulan 

 

Guru membimbing siswa untuk menemukan kesimpulan dari rumusan masalah 

dan memberikan penguatan tentang konduksi. Kesimpulan dianalisis berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis yang telah dibuat. Kesimpulan ini kemudian dituliskan 

pada LKS. 

 

D. Desain Media Pembelajaran Interaktif 

 

Perancangan media pembelajaran interaktif dibuat sistematis. Hal ini difungsikan 

agar pengguna tidak kebingungan dalam menggunakan media pembelajaran 

interaktif. Tahapan proses produksi media pembelajaran interaktif yang diadaptasi 

dari pembelajaran berbasis komputer menurut Rusman (2012: 79) terdiri atas:  

1. Bagian Pendahuluan  

a. Judul Program  
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Program pembelajaran ini diawali dengan tampilan halaman judul, serta 

bentuk-bentuk lain yang dapat menarik perhatian siswa. Judul ini 

merupakan bagian paling penting untuk mengoperasikan keseluruhan 

materi/pelajaran yang akan disajikan dalam suatu program pembelajaran. 

b. Petunjuk Penggunaan                                                                            

Berisi petunjuk penggunaan untuk mengoperasikan media pembelajaran 

interaktif, sehingga penggunaan atau user tidak merasa bingung dalam 

mengoperasikan media pembelajaran interaktif. 

c. Penyajian Tujuan 

Perumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan, serta indikator 

yang akan dicapai. Tampilan tujuan minimal memuat indikator. 

d. Kontrol Awal terhadap Siswa 

Pengontrolan terhadap kegiatan belajar siswa dilakukan dengan 

pembuatan menu pelajaran. Hal ini dilakukan karena dalam program 

pembelajaran ini suatu bahan pelajaran dapat dipecah menjadi beberapa 

topik. 

2. Penyajian Informasi 

Hal-hal yang perlu dipastikan dalam penyajian informasi dalam program 

pembelajaran ini diantaranya adalah: 

a. Metode Penyajian 

Metode penyajian berarti apakah informasi yang disajikan kepada siswa 

dalam bentuk teks, grafik, suara, animasi, video, atau kombinasi 

kelimanya. 
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b. Penggunaan Warna 

Warna yang digunakan secara efektif untuk menarik minat siswa dan 

memusatkan perhatian mereka pada pelajaran yang disajikan. 

c. Tata Letak Teks dan Panjang Teks 

Tata letak teks dan panjang teks perlu diperhatikan untuk menciptakan 

keseimbangan antara teks yang disajikan dengan kemampuan monitor 

untuk menampilkannya. 

d. Memusatkan Perhatian Siswa 

Memusatkan perhatian siswa pada materi pelajaran dilakukan dengan 

menggunakan gambar, animasi, audio, video, dan penggunaan warna-

warna yang menarik perhatian siswa. 

e. Tipe Informasi 

Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk teks, verbal, dll. 

3. Pertanyaan atau Evaluasi 

Fungsi dari pertanyaan adalah agar siswa fokus pada pelajaran dan untuk 

mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat dicapai dengan 

menggunakan media pembelajaran interaktif. Pertanyaan dalam bentuk pilihan 

ganda. Cara menjawabnya dilakukan dengan menekan atau mengklik jawaban 

yang menurut siswa benar. 

4. Menyiapkan Umpan Balik (Feed Back) 

Umpan balik (feed back) merupakan reaksi dari program terhadap respon yang 

diberikan siswa. Umpan balik dapat berupa pesan-pesan dalam bentuk teks, 

juga dalam bentuk ilustrasi. Fungsi umpan balik adalah untuk 
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menginformasikan kepada siswa apakah respon yang diberikan tepat atau 

tidak. 

 

Desain media pembelajaran interaktif harus mempunyai prescription yang dapat 

menggambarkan desain yang baik, sehingga media yang dikembangkan dapat 

dikatakan layak. Penyajian media pembelajaran interaktif yang tergolong sebagai 

media presentasi menurut Chaeruman (2012: 86) adalah, dalam pengembangan 

media font yang digunakan dalam suatu media presentasi haruslah konsisten, 

sederhana, dan jelas. Sedangkan, penjabaran format naskah media presentasi yang 

baik menurut Daryanto (2011: 72) dan PUSTEKKOM (2012) diantaranya: 

1. Memilih jenis huruf (font) yang memiliki tingkat keterbacaan 

tinggi, seperti Comic Sans MS dan Times New Roman. Hindari 

penggunaan huruf yang rumit. 

2. Menggunakan font untuk judul 23-25, untuk sub materi 18-20, dan 

15-17 untuk isi teks. 

3. Mengusahakan dalam satu slide/frame tidak memuat lebih dari 18 

baris teks. 

4. Hindari kombinasi lebih dari tiga jenis warna font dalam satu slide. 

5. Menggunakan warna yang kontras, misalnya terang di atas gelap 

dan gelap di atas terang. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dijabarkan bahwa, jenis huruf yang 

digunakan merupakan salah satu bagian penting dari media pembelajaran 

interaktif. Huruf yang digunakan tidak berjenis rumit dan mudah terbaca oleh 

pengguna. Contoh huruf yang umum dipakai adalah Comics San MS dan Times 

New Roman. Dalam satu slide juga tidak boleh menggunakan lebih dari tiga jenis 

huruf agar terlihat rapi. Rancangan dan pemilihan jenis huruf yang digunakan juga 

harus diperhatikan, sehingga pesan yang terdapat dalam media pembelajaran 

interaktif dapat tersampaikan dengan baik. Ukuran huruf dalam media juga harus 

terlihat jelas dengan ukuran 15-25 supaya siswa yang duduk dibelakang tetap 
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dapat membaca tulisan yang ada di depan. Pada media juga ditentukan warna 

yang menghiasi media. Warna ini harus kontras antara background dengan tulisan 

atau gambar yang ada. 

 

Gambar dan animasi merupakan bagian penting dari media pembelajaran 

interaktif. Berikut kriteria pembuatan dan pemilihan suatu gambar dan animasi 

yang diadaptasi menurut Munir (2009: 261-263) untuk tujuan pembelajaran 

diantaranya: 

1. Gambar dan animasi harus memadai, artinya pantas untuk tujuan 

pembelajaran, yaitu dapat menampilkan gagasan atau konsep yang 

jelas, sehingga mendukung tujuan pembelajaran. 

2. Gambar dan animasi harus memiliki artistik yang bermutu. 

3. Ukuran gambar dan animasi harus cukup besar dan jelas. 

4. Validitas gambar dan animasi, yaitu gambar melukiskan suasana 

ideal atau lebih pantas ditampilkan, sehingga pesan yang 

disampaikan tepat untuk pembelajaran yang sahih. 

5. Gambar dan animasi dapat memikat perhatian peserta didik.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskankan bahwa, rancangan dan 

pemilihan gambar ataupun animasi harus dapat menampilkan gagasan atau konsep 

yang jelas, sehingga mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

Penyajian media pembelajaran interaktif pada materi perpindahan kalor secara 

konduksi berupa kombinasi grafik, teks, gambar, simulasi, dan animasi untuk 

memperjelas materi yang diajarkan, serta instrumen musik yang dapat menghibur 

siswa saat pembelajaran. Media pembelajaran interaktif ini, menciptakan 

pembelajaran yang dapat membuat siswa membangun pengetahuannya melalui 

materi yang disajikan berdasarkan pendekatan inkuiri. 

Pada penyajian materi terdapat contoh soal berserta kunci jawaban yang dapat 

membantu siswa. Selain itu, dalam media pembelajaran interaktif ini terdapat 
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penugasan-penugasan yang membuat siswa dapat menemukan dan 

menghubungkan pengetahuannya. Apabila pembelajaran ini dilakukan secara 

berkelompok, maka siswa dapat berbagi informasi antar teman (learning 

Community), sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 


