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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Berbagai peristiwa alam dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep fisika. 

Penggunaan metode eksperimen dapat melibatkan siswa secara langsung untuk 

menemukan konsep fisika. Penemuan konsep yang terjadi pada saat percobaan 

adalah dengan cara setiap siswa mendapatkan alat praktikum untuk membuktikan 

sendiri konsep yang dipelajari. Kendala yang terjadi saat praktikum ialah pada 

jumlah alat yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah siswa yang akan 

melakukan percobaan  sehingga membuat pembelajaran kurang efektif dan tidak 

optimal. Berawal dari hal ini maka peneliti menganggap perlu adanya media 

tambahan atau biasa disebut suplemen yang dirancang untuk dapat memudahkan 

siswa dalam memahami pelajaran fisika. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA di SMPN 2 Way 

Tenong didapatkan bahwa pelajaran IPA khususnya fisika, pembelajaran 

dilakukan hanya dengan menggunakan metode ceramah. Kemudian dilanjutkan 

dengan penjelasan materi dan pengerjaaan soal-soal fisika saja sehingga proses 

belajar siswa tidak maksimal. Pembelajaran fisika yang kurang efektif ini diduga 
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dapat diatasi dengan memanfaatkan media Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) yang akan digunakan sebagai suplemen eksperimen.   

 

Suplemen eksperimen adalah penggunaan media sebagai tambahan materi 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan langsung pada saat pembelajaran.  

Pemanfaatan ini, diharapkan dapat mengurangi dampak dari kurangnya fasilitas 

dan alat-alat praktikum yang kurang memadai saat melakukan percobaan.  

Meningkatkan aktivitas siswa pada saat pembelajaran. Sikap siswa lebih 

bertanggung jawab pada tugas yang diberikan, lebih lagi dalam proses 

pembentukan karakter siswa. Penggunaan media TIK diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar ranah kognitif serta memunculkan Keterampilan 

Proses Sains (KPS) dalam proses pembelajaran. Suplemen yang akan digunakan 

berupa media TIK tutorial, penggunaan media TIK tutorial diduga dapat membuat 

siswa lebih memahami pelajaran fisika. Karena media TIK tutorial dirancang 

dengan segala penjelasan yang dapat membantu siswa belajar mandiri.     

 

Uraian latar belakang di atas membuat peneliti menganggap perlu diadakan 

penelitian dengan judul  “Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Tutorial Sebagai Suplemen Eksperimen Pada Pembelajaran Alat 

Ukur di SMP”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar ranah kognitif siswa setelah 

pemanfaatan media TIK tutorial sebagai suplemen eksperimen  pada 

pembelajaran alat ukur di SMP? 

2. Bagaimana Kemampuan Proses Sains (KPS) pada pembelajaran alat ukur di 

SMP dengan media TIK tutorial sebagai suplemen eksperimen? 

3. Bagaimana karakter yang terbentuk pada siswa saat pembelajaran alat ukur di 

SMP dengan penggunaan media TIK tutorial sebagai suplemen eksperimen? 

4. Bagaimana aktifitas siswa dalam pembelajaran alat ukur  di SMP dengan 

pemanfaatan media TIK tutorial sebagai suplemen? 

5. Bagaimana sikap siswa terhadap pemanfaatan Media TIK tutorial sebagai 

suplemen eksperimen  dalam pembelajaran alat ukur di SMP? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perbedaan hasil belajar siswa dengan pemanfaatan media 

TIK tutorial sebagai suplemen eksperimen pada pembelajaran alat ukur di 

SMP. 

2. Mendeskripsikan Keterampilan Proses Sains (KPS) selama pembelajaran alat 

ukur  di SMP menggunakan media TIK tutorial sebagai suplemen 

eksperimen. 
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3. Mendeskripsikan karakter siswa SMP yang dapat ditumbuhkan  pada 

pembelajaran alat ukur  dengan pemanfaatan media TIK tutorial sebagai 

suplemen eksperimen. 

4. Mendeskripsikan aktifitas belajar siswa selama pembelajaran alat ukur di 

SMP menggunakan media TIK tutorial sebagai suplemen eksperimen. 

5. Mendeskripsikan sikap siswa pada pembelajaran alat ukur di SMP 

menggunakan media TIK tutorial sebagai suplemen eksperimen.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Siswa dapat menemukan cara belajar yang baik sehingga siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

2. Siswa dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil belajar. 

3. Guru dapat menggunakan media TIK secara tepat guna meningkatkan hasil 

belajar. 

4. Guru dapat memanfaatkan media TIK untuk memunculkan KPS, aktivitas 

serta sikap siswa.  

5. Peneliti dapat menambah wawasan  dalam rangka mengembangkan 

kemampuan diri. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

  

Ruang lingkup pada penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil belajar merupakan salah satu bukti yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengetahui keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Pada penelitian ini 

dibatasi pada hasil belajar ranah kognitif. 

2. KPS adalah perangkat kemampuan kompleks yang biasa digunakan oleh para 

ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah ke dalam rangkaian proses 

pembelajaran.  Indikator KPS yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

menggunakan alat ukur, mengukur, membandingkan, membuat data, infering 

data dan mengkomunikasikan hasil data. 

3. Pendidikan karakter merupakan sesuatu perilaku yang memang dibentuk 

dengan sengaja.  Indikator  karakter yang diteliti adalah tekun dalam bekerja, 

teliti dalam membaca hasil pengukuran, tanggung jawab dalam melaksanakan 

dan menyelesaikan tugas, jujur dalam menuliskan data, percaya diri ketika 

menyajikan/melaporkan hasil pengukuran, menghargai pendapat ketika 

berdiskusi, kerjasama dalam melaksanakan tugas.    

4. Aktivitas belajar menggunakan seluruh potensi individu sehingga akan terjadi 

perubahan perilaku tertentu.  Indikator yang akan diteliti adalah bertanya, 

menjawab, menanggapi, memperhatikan, mengerjakan LKS, membuat 

catatan, berdiskusi dan presentasi. 

5. Sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan sekali dalam 

mengambil tindakan (action). Indikator yang akan diteliti adalah sikap siswa 

dalam hal memberikan tanggapan, kerjasama antara kelompok dan sikap 
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siswa terhadap pembelajaran alat ukur dengan memanfaatkan media TIK 

tutorial sebagai suplemen. 

6. Media TIK Tutorial alat ukur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu  

berupa program yang berisi tentang panduan kerja saat percobaan alat ukur 

guna membantu  siswa pada saat praktikum serta berupa media untuk 

memperkaya pengetahuan siswa. 

7. Penelitian ini akan melakukan metode eksperimen dengan cara mengukur 

dengan menggunakan alat ukur panjang, massa, waktu, suhu dan listrik. 

8. Materi yang akan dibahas mengenai alat ukur di SMP kelas VII. 


