
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu media pembelajaran yang dapat memberikan pendidikan yang 

menyenangkan bagi siswa adalah komputer. Kelebihan komputer dalam 

mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik menyebabkan 

komputer mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat 

realisme yang tinggi. Komputer juga dapat digunakan untuk menampilkan 

konsep-konsep IPA yang abstrak menjadi lebih konkrit melalui visualisasi statis 

maupun visualisasi dinamis (animasi), sehingga menghindari terjadinya 

verbalisasi yang terus menerus dalam proses pembelajaran. 

 

Untuk saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komputer memberikan 

pengaruh yang positif dalam segala aspek salah satunya aspek perkembangan 

media pembelajaran, guru harus dapat memanfaatkan media pembelajaran 

contohnya multimedia interaktif. Multimedia Interaktif adalah suatu alat bantu 

dalam proses belajar mengajar yang berisi animasi menarik sesuai materi dan juga 

dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna untuk memilih 

pilihan yang dikehendaki. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi multimedia 

mampu memberikan kesan yang besar dalam bidang komunikasi dan pendidikan 

karena bisa mengintegrasikan teks, grafik, animasi, audio dan video. Multimedia 
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telah mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran kearah yang lebih 

dinamik. Pemilihan multimedia interaktif dalam perkembangan media pendidikan 

merupakan hal yang tepat karena multimedia interaktif ini dapat digunakan 

dengan mudah, interaktif, daya ingat dalam menerima pesan lebih mudah dan 

awet, membantu mempermudah memahami pesan, dapat lebih efektif, dan 

menyenangkan. 

  

Dewasa ini media pembelajaran yang interaktif sangat jarang bahkan tidak 

digunakan di sekolah-sekolah. Media yang bersifat interaktif adalah media yang 

dapat mengakomodasikan respon pengguna. Ada beberapa format penyajian 

multimedia interaktif yang telah dikategorikan, seperti tutorial, drill and practice, 

simulasi, percobaan/eksperimen dan permainan.  

 

Tutorial merupakan bentuk arahan, bantuan, petunjuk agar siswa belajar lebih 

efisien. Drill and Practice dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga 

memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu 

konsep. Simulasi, kategori ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di 

dunia nyata. Percobaan atau eksperimen, mirip dengan simulasi namun lebih 

ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen. Permainan, disajikan 

dalam proses pembelajaran dengan aktifitas sambil bermain.  

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru, selama ini di SMA N 1 Bandar 

Lampung guru mengajar secara verbalisasi, namun terjadi sedikit kendala pada 

materi optika geometri yaitu siswa selalu menggunakan daya khayal untuk dapat 

lebih memperdalam pengetahuannya, contohnya untuk melihat jalannya cahaya 

dalam proses pembentukan bayangan. Dan Berdasarkan analisis angket terhadap 
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siswa kelas XI IPA 4 (siswa yang telah mempelajari optika geometri di kelas X) 

diperoleh data bahwa siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari optika 

geometri sebanyak 80 %. Meski siswa yang telah mempunyai media belajar 

mandiri seperti buku di rumah sebanyak 36,67 % namun siswa yang 

membutuhkan media belajar mandiri untuk mempelajari optika geometri secara 

lebih konkrit, misalnya multimedia interaktif sebanyak 93,33%. 

 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X SMA N 1 

Bandar Lampung membutuhkan sebuah multimedia interaktif untuk membantu 

mempermudah siswa dalam mempelajari materi optika geometri. 

   

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti telah mengembangkan suatu multimedia 

interaktif tutorial untuk siswa SMA kelas X SMA N 1 Bandar Lampung pada 

pokok bahasan optika geometri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah penelitian ini adalah 

diperlukan multimedia interaktif tutorial yang menyajikan pokok bahasan fisika 

SMA optika geometri yang menarik dan efektif dengan  berisikan Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator, tujuan pembelajaran,  materi, animasi 

interaktif, latihan soal beserta kunci jawaban, serta uji kompetensi yang disertai 

dengan penilaian pada setiap jawaban benar. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat multimedia interaktif pada pokok bahasan 

optika geometri yang menarik dan efektif dengan berisikan Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, indikator, tujuan pembelajaran,  materi, animasi interaktif, 

latihan soal beserta jawabannya, dan uji kompetensi yang disertai penilaian pada 

setiap jawaban benar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk mencapai tujuan pengembangan yang diharapkan, maka spesifikasi produk 

yang diharapkan berbentuk perangkat lunak.  

Perangkat lunak yang akan dikembangkan ini berupa multimedia yang memuat 

komposisi halaman sebagai berikut : 

a) Halaman awal, 

b) Menu utama, terdiri dari : 

1) Panduan Penggunaan 

2) Tujuan Pembelajaran 

3) Materi yang terdiri dari pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan 

cahaya pada lensa dan alat-alat optik. 

4) Evaluasi  

5) Referensi, dan 

6) Profil. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dalam pembelajaran fisika antara lain: 

1. dapat mempermudah pemahaman mengenai materi optika geometri bagi 

siswa sekolah menengah atas 

2. mampu memvisualisasikan hal-hal yang masih abstrak dalam materi optika 

geometri 

3. adanya sumber variasi belajar bagi siswa yang dapat membuat siswa senang 

dengan pembelajaran fisika dan mampu menguasai pencapaian kompetensi. 

4. memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan keinovatifan dalam 

penggunaan media pembelajaran. 

   

F. Asumsi dan Ruang Lingkup Penelitian 

Asumsi dan ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Asumsi Penelitian 

Dalam penelitian ini software multimedia interaktif tutorial dikembangkan 

dengan beberapa asumsi, sebagai berikut: 

a) Proses belajar mengajar yang inovatif dan variatif dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

b) Belajar akan lebih mudah jika pesan yang diajarkan lebih jelas, yaitu 

dengan menggunakan multimedia interaktif. 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti membatasi ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut: 
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a) Materi pelajaran dalam media pembelajaran yang dikembangkan hanya 

menyangkut materi SMA pada pokok bahasan optika geometri, meliputi 

pemantulan pada cermin, pembiasan pada lensa dan alat-alat optik yang 

meliputi mata, lup dan mikroskop. 

b) Jenis perangkat lunak merupakan jenis tutorial dan  penyajian materi 

pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif 

c) Model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari Sadiman, dkk 

(2008) 

d) Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada siswa kelas X.6 

SMA N 1 Bandar Lampung. 

 

G. Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang terdapat pada pembuatan multimedia interaktif ini, sebagai 

berikut: 

1. Software pembelajaran merupakan perangkat lunak yang berisikan pesan atau 

informasi pendidikan dalam pembelajaran yang biasanya ditampilkan dengan 

menggunakan hardware. 

2. Hardware merupakan perangkat keras sebagai sarana untuk menampilkan 

pesan atau informasi yang terkandung pada media. 

3. Multimedia Interaktif merupakan suatu multimedia yang dilengkapi dengan 

alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna 

dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

 


