
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan TIK sudah merambah dalam berbagai aspek kehidupan, tidak 

terkecuali dalam dunia pendidikan. Contoh media yang merepresentasikannya 

adalah komputer dan internet. Peran keduanya dapat digunakan dalam 

pembelajaran baik jarak jauh atau tatap muka. Selain itu teknologi mampu 

berperan sebagai media pembelajaran maupun sebagai sumber belajar. 

 

Pemanfaatkan TIK sebagai dasar dalam menciptakan media pembelajaran dan 

sumber belajar menghasilkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. 

Peranannya mampu menghadirkan peristiwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

secara langsung.  Sumber belajar berbasis TIK mampu menambah 

pengetahuan yang belum diperoleh sebelumnya dan meningkatkan 

pemahaman yang tidak bisa divisualisasikan. Selain itu penggunaan sumber 

belajar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, sesuai keinginan 

penggunanya. 

 

Penggunaan video sebagai sumber belajar sudah tidak asing lagi. Peranannya 

sangat baik dalam memvisualkan bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi.. 

Saat ini, video pembelajaran sudah dikemas dengan interaktif sehingga 

penggunanya mampu berinteraksi dengan video tersebut. Selain itu 



 

2 
 

 

pengemasan video dapat disajikan dengan adanya penambahan animasi dan 

efek-efek tertentu sehingga terlihat sangat menarik bagi penggunanya. 

 

Salah satu video interaktif adalah VOD. VOD merupakan sistem televisi 

interaktif, yang memfasilitasi penggunanya untuk mengontrol pilihan 

program video yang ingin dilihat. Hal tersebut menjadi dasar penggunaan 

VOD sebagai suatu pilihan sumber belajar interaktif yang mampu 

dimodifikasi sesuai keinginan editor dan keperluan pembelajaran.  Didukung 

dengan perluasan sumber belajar dalam bentuk animasi, gambar, dan link ke 

situs pembelajaran membuat VOD semakin kaya akan sumber belajar. 

 

Melihat perkembangan VOD yang begitu pesat pada dunia pendidikan. Siswa 

diberikan kemudahan untuk dapat mengunduh video, sehingga mampu belajar 

secara mandiri. Terkadang  video yang diunduh belum sepenuhnya 

merepresentasikan materi pembelajaran. Saat ini terdapat banyak video 

interaktif yang sudah dikemas dalam bentuk CD dengan kualitas gambar yang 

baik, mampu mereprsentasikan materi pembelajaran secara keseluruhan, 

memberikan evaluasi pada setiap akhir pembahasan, dan tampilannya 

menarik, tetapi tidak diperoleh secara gratis. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  pasal 1 

ayat 1 menyatakan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Standar 

kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Video
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yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat 

kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Pada kompetensi 

pedagogik guru dituntut untuk memiliki keterampilan untuk dapat 

mengoprasikan TIK yang dipergunakan untuk melakukan pembelajaran 

berbasis TIK sehingga mampu menciptakan suatu pembelajaran interaktif dan 

lebih bermutu. Hal ini pun sejalan dengan kompetensi profesional seorang 

guru yang mampu mengembangkan diri dengan memanfaatkan TIK. 

 

Hasil penelitian pendahuluan berupa pengamatan dan wawancara di SMP 

Negeri 1 Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, penggunaan VOD 

sebagai media pembelajaran interaktif belum dilaksanakan. Guru sering 

menggunakan pembelajaran konvensional atau ceramah yang mengakibatkan 

kejenuhan pada siswa. Padahal sarana dan prasarana sekolah mendukung 

adanya pembelajaran dengan menggunakan VOD sebagai media 

pembelajaran bagi siswa. 

 

Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum dimaskimalkan secara 

baik. Salah satunya adalah laboratorium IPA yang jarang digunakan untuk 

proses pembelajaran. Perpustakaan belum dimaksimalkan fungsinya sebagai 

alternatif pembelajaran selain kelas. Laboratorium komputer yang sudah 

terkoneksi internet hanya dipergunakan untuk pembelajaran mata pelajaran 

TIK. Selain itu keberadaan laptop yang dimiliki semua guru, belum 

dipergunakan sebagai media pembelajaran berbasis TIK, guru hanya 

menggunakannya untuk membuat RPP dan tugas sekolah saja.  
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Kemampuan siswa dalam mengoperasikan komputer sudah sangat baik. 

Kesimpulan ini didapatkan atas wawancara dengan siswa SMPN 1 Kragilan 

yaitu Ardi Abdurahman (Kelas VIID) dan Fitri Dewi Ramadhanti (Kelas 

VIIIE). Mereka mengharapkan pembelajaran yang lebih bervariasi, terlebih 

dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Pembelajaran IPA dengan 

memanfaatkan video, animasi, atau internet sangat mereka harapkan, terlebih 

minimnya minat siswa untuk membaca membuat media pembelajaran 

berbasis TIK sangat efektif.  

 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka peneliti telah mengembangkan 

video interaktif berupa VOD dengan menambahkan animasi, gambar, dan 

sumber-sumber belajar lainnya di SMPN 1 Kragilan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah diperlukan sumber belajar interaktif 

berupa VOD dengan perlusan sumber belajar IPA materi tekanan untuk SMP/ 

Mts Kelas VIII. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian pengembangan ini 

adalah menghasilkan sumber belajar interaktif berupa VOD dengan perluasan 

sumber belajar IPA materi tekanan untuk SMP/ Mts Kelas VIII. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Memberikan alternatif pemecahan masalah untuk siswa dalam memahami 

materi IPA yang abstrak. 

2. Tersedianya media pembelajaran atau sumber belajar yang bervariasi bagi 

siswa yang dapat digunakan secara mandiri atau bersama kelompok 

belajarnya dalam proses pembelajaran. 

3. Meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran fisika. 

4. Memberikan motivasi bagi guru untuk dapat memanfaat media 

pembelajaran berbasis TIK khususnya dalam pemanfaatan VOD dalam 

proses pembelajaran. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian pengembangan ini dibatasi dengan ruang lingkup: 

1. Pengembangan merupakan proses menerjemahkan spesifikasi desain ke 

dalam suatu wujud fisik tertentu. 

2. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan sumber belajar 

interaktif berupa VOD dengan perluasan sumber belajar IPA yang mampu 

digunakan untuk membelajarkan siswa baik secara terbimbing (adanya 

guru) ataupun mandiri. 

3. Pembuatan dan penyusunan video interaktif ini dengan memanfaatkan 

program  Pinnacle 12 dan  Macromedia Captivate. 

4. Metode pengembangan yang digunakan diadaptasi dari Suyanto dan 

Sartinem (2009 ) sampai pada tahap produksi. 
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5. Materi pembelajaran pada penelitian ini adalah tekanan pada kompetensi 

dasar menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 


