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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan pendidikan bergantung pada proses pembelajaran yang didalamnya 

terdapat tiga komponen pembelajaran yaitu guru, materi pembelajaran, dan siswa. 

Guru membimbing siswa agar memiliki pengalaman langsung dalam proses 

pembelajaran melalui pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. Guru dituntut mampu menciptakan situasi pembelajaran yang 

kondusif, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan 

menyenangkan dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang berlaku saat ini 

adalah kurikulum 2013 yang tetuang  dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 68, 69 dan 70 Tahun 2013 tentang pemberlakukan Kurikulum 
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2013 sebagai penyempurnaan KTSP yang menuntut siswa untuk berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 menjadikan guru 

sebagai fasilitator yang membantu siswa memecahkan masalah belajar yang 

dialaminya. 

Pendekatan ilmiah (scientific approach) pada proses pembelajaran 

umumnya merupakan implementasi penerapan kurikulum 2013 di sekolah. 

Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar 

yang menekankan kepada keterampilan memperoleh pengetahuan dan 

mengomunikasikan perolehannya itu. Pendekatan ini memuat serangkaian 

aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah 

informasi atau data, menganalisis, kemudian membuat kesimpulan. Fisika 

merupakan salah satu pelajaran yang memuat banyak konsep abstrak, sehingga 

untuk belajar fisika siswa harus mengolah informasi yang diterima dengan 

melibatkan semua indranya. 

Guru fisika dituntut tidak hanya menguasai materi yang diajarkan saja 

tetapi juga harus mengikuti perkembangan terknologi terutama perkembangan 

terknologi dalam pendidikan. Pada saat sekarang ini ada banyak sekali media-

media pembelajaran yang dapat dibuat dengan mudah. Media pembelajaran 

tersebut tentunya dapat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran 

dan sekaligus dapat membuat siswa ikut terlibat dalam proses pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2016) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar. 
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Media dalam proses belajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru Fisika SMA Negeri 

2 Muaro Jambi pada tanggal 24 Agustus 2017 diperoleh informasi bahwa di SMA 

tersebut sudah menerapkan kurikulum 2013 sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran, tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dilapangan 

ditemukan bahwa proses pembelajaran cendrung menjadi searah (guru aktif 

memberi informasi kepada siswa sementara siswa pasif selama pembelajaran 

berlangsung). Guru mengungkapkan bahwa siswa sering mengalami kesulitan 

dalam memahami materi pembelajaran, dikarenakan dalam menjelaskan materi 

dan penjabaran rumus guru menggunakan media seadanya. Keterbatasan media 

pembelajaran ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembelajaran fisika 

menjadi kurang menarik sehingga minat belajar fisika dikelas sangat rendah. 

Selain itu, kurangnya waktu dan keterbatasan kemampuan dan kreatifitas dari 

guru itu sendiri dalam mengembangkan media yang inovatif. 

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap siswa SMA Negeri 2 Muaro 

Jambi pada tanggal 24 Agustus 2017 tentang dibutuhkannya media pembelajaran 

pada materi hukum newton tentang gerak, didapatkan hasil bahwa rata-rata siswa 

menginginkan adanya media pembelajaran yang menarik pada proses 

pembelajaran. Media ini dibutuhkan karena pada materi hukum newton tentang 

gerak pemahaman materi atau konsep akan lebih efektif. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu media yang dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian 

materi tentang hukum newton tentang gerak. Pokok bahasan pada materi hukum 
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newton tentang gerak ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, 

maka dari itu diperlukan media pembelajaran berupa aplikasi animasi dan video 

untuk materi tersebut. Dari beberapa masalah pemanfaatan media pembelajaran 

yang dihadapi oleh guru sebagai pendidik, maka perlu penanggulangan yang 

intensif agar media pembelajaran yang tersedia dapat membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Penggunaan software prezi 

sebagai salah satu solusi dari peneliti untuk guru, dalam mengembangkan dan 

memanfaatkan media pembelajaran, yang inovatif berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi. Arah inovasi ini adalah agar pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan memberikan suasana berbeda yang dapat mengubah persepsi siswa mengenai 

pembelajaran fisika, yang banyak memuat konsep yang abstrak menjadi lebih 

konkrit dan menjadi pembelajaran yang variatif. 

Rusyfian (2016) menyatakan bahwa Prezi merupakan sebuah perangkat 

lunak yang berbasis internet atau software as a service (SaaS) yang digunakan 

sebagai media presentasi dan alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide diatas 

kanvas virtual. Prezi menjadi unggul karena program ini menggunakan Zooming 

User Interface (ZUI) yang memungkinkan pengguna prezi untuk memperbesar 

dan memperkecil tampilan media presentasi. Prezi digunakan untuk membuat 

presentasi dalam bentuk linier maupun non linier. Pada prezi, teks, gambar, video, 

dan media presentasi lainnya ditempatkan diatas kanvas presentasi dan dapat 

dikelompokan kedalam bingkai yang telah disediakan. 

Prezi memiliki beberapa keunggulan yaitu (a) Tampilan dari template dan 

tema yang lebih bervariasi dibandingkan dengan Power Point; (b) Banyak pilihan 

tema yang lucu dan menarik yang dapat dipilih secara online; (c) Menggunakan 
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metode ZUI (Zooming User Interface), metode ini membuat presentasi semakin 

menarik; (d) Penggunaannya juga sangat mudah, karena toolbar yang tidak 

banyak. 

Berdasarkan hasil observasi dan uraian di atas pengembangan media 

pembelajaran fisika berbasis pendekatan scientific dengan menggunakan software 

prezi dapat mengatasi keterbatasan media pembelajaran dalam membantu guru-

guru mengajarkan materi fisika. Media prezi dapat dijalankan secara offline dan 

tidak memerlukan akses internet, sehingga menjadi lebih efisien. Maka penulis 

melakukan penelitian pengembangan dengan judul “Desain Media Pembelajaran 

Fisika Menggunakan Software Prezi dengan Pendekatan Scientific pada Materi 

Hukum Newton Tentang Gerak SMA Kelas X”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimana proses pengembangan produk media pembelajaran fisika 

menggunakan software prezi dengan pendekatan scientific pada 

materi Hukum Newton tentang gerak untuk SMA kelas X? 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap media pembelajaran fisika 

menggunakan software prezi dengan pendekatan scientific pada 

materi Hukum Newton tentang gerak untuk SMA kelas X? 

  

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dalam penelitian pengembangan ini adalah untuk: 
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1. Mengetahui proses pengembangan produk media pembelajaran fisika 

menggunakan software prezi dengan pendekatan scientific pada 

materi Hukum Newton tentang gerak untuk SMA kelas X. 

2. Mengetahui persepsi siswa terhadap media pembelajaran fisika 

menggunakan software prezi dengan pendekatan scientific pada 

materi Hukum Newton tentang gerak untuk SMA kelas X. 

 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah media ajar fisika 

yang spesifikasi sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yang mengacu pada materi pembelajaran yang 

berlandaskan pada kurikulum 2013. 

2. Media pembelajaran prezi berbasis pendekatan scientific yang 

dikembangkan memuat materi Hukum Newton tentang Gerak SMA 

kelas X. 

3. Media ini memuat materi dengan tampilan teks, gambar, animasi dan 

video yang dipublish dalam format exe. 

4. Interaksi dan umpan balik berupa latihan yang bisa diketahui 

langsung jawabannya. 

5. Media dapat dibuat pada laptop yang memiliki software prezi, 

namun media tetap dapat dibuka pada laptop yang tidak memiliki 

software prezi dengan terlebih dahulu filenya disimpan dalam bentuk 

zip serta laptop telah terinstal Adobe Flash Player 10 atau lebih dan 

kapasitas memory laptop minimal 1GB. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

Manfaat penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, penelitian ini sebagai salah satu alternatif 

pengembangan media pembelajaran fisika khususnya pada materi 

hukum newton tentang gerak. 

2. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan variasi dalam proses 

pembelajaran, sehingga penyajian materi tidak monoton serta 

pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

3. Bagi siswa, penelitian ini sebagai media ajar fisika pada materi 

hukum newton tentang gerak dan memotivasi siswa sehingga mampu 

meningkatkan kualitas belajar jadi lebih baik. 

4. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dalam mendesain media 

pembelajaran menggunakan software prezi, dan digunakan menjadi 

salah satu persyaratan yang diperlukan untuk gelar sarjana 

pendidikan. 

 

1.6 Keterbatasan Pengembangan 

Luasnya permasalahan yang ada agar terpusat dan terarah, maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Tempat penelitian yang digunakan yaitu SMA Negeri 2 Muaro 

Jambi. 

2. Materi pelajaran yang dikembangkan adalah materi Hukum Newton 

tentang Gerak. 

3. Pengujian media hanya meliputi uji kelayakan berdasarkan validasi 

ahli dan persepsi siswa. 
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1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang 

digunakan pada media ini, maka perlu adanya definisi istilah. Berikut adalah 

istilah-istilah yang terdapat pada media ini: 

1. Media Pembelajaran adalah semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya bisa 

berupa perangkat keras (hardware), seperti komputer, televisi, projektor, 

dan perangkat lunak (software) yang digunakan pada perangkat keras itu. 

2. Prezi adalah Software yang digunakan untuk membuat slide presentasi 

yang tampilannya dapat memperlihatkan keterkaitan antara slide satu dan 

slide lainnya dengan mudah, dinamis, dan dengan transisi yang sangat 

halus tanpa harus kehilangan arah. 

3. Install merupakan proses pemasangan dan penyetingan perangkat 

(keras/lunak) agar bias digunakan oleh system. 

4. Internet adalah jaringan yang kompleks dan cepat meluas bagi computer 

yang saling terjalin. 

5. Adobe flash player adalah suatu program yang menyediakan penciptaan 

lingkungan yang komperehensif untuk menciptakan animasi digital dan 

web sites yang interaktif. 


