
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting dan tidak dapat 

terpisahkan dari kehidupan, baik seorang individu, keluarga, bangsa atau Negara. 

Pendidikan mejadi salah satu kebutuhan seorang manusia karena setiap manusia 

pasti membutuhkan pendidikan, dimana pendidikan dimulai bahkan sebelum 

seorang anak lahir yaitu sejak masa kandungan, setelah lahir dan sampai seorang 

manusia berhenti berpikir. 

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang dapat dididik, 

memerlukan pendidikan serta dapat mendidik dirinya dan mendidik orang lain. 

Potensi dasar manusia yang cenderung baik dapat berkembang sesuai dengan 

lingkungan yang membentuknya. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan memiliki peranan strategis, dalam rangka mengembangkan dan 

mengaktualkan potensi peserta didik serta menjadi instrumen penting dalam 

membentuk watak dan karakter masyarakat. Seseorang yang pernah melalui 

proses pendidikan akan berbeda dengan yang tidak pernah melalui proses 
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pendidikan.  Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalm surah Az-Zumar ayat 

9 yang berbunyi: 

  
Artinya:   

 

 

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang 

ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang- orang  yang  tidak  mengetahui?"  Sesungguhnya  orang  yang  

berakallah yang dapat menerima pelajaran (Kementrian Agama RI, 

2013, h. 459).

Berdasarkan surah Az-Zumar ayat 9 bahwasanya ada perbedaan antara 

orang-orang yang berpendidikan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. 

 Pendidikan senantiasa menjadi topik pembicaraan yang menarik untuk 

disimak, baik oleh kalangan masyarakat luar maupun pakar pendidikan terkait 

masalah ataupun bagaimana perkembangan pendidikan saat ini. Masalah-masalah 

pendidikan tidak terlepas dari mutu pendidikan yang tentu dapat mempengaruhi 

proses pendidikan dan perkembangan potensi peserta didik. Kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam era modern sekarang ini, pemerintah 

terus melakukan kebijakan dalam meningkatkan mutu dan efisiensi sistem 

pendidikan Nasional. Salah satu mata pelajaran yang turut dikembangkan adalah 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. IPA merupakan ilmu 

pengetahuan yang telah melalui uji kebenaran dengan metode ilmiah, dimana mata 

pelajaran IPA mempunyai beberapa ciri, diantaranya: objektif, metodik, 

sistematis, universal, dan tentatif. 

ٖۗ قُْل هَْل  ِخَزةَ َويَْزُجْوا َرْحَمتَ َربِّه  قَۤاى ًِما يَّْحَذُر اْْلٰ ْيِل َساِجًدا وَّ
ْه هَُو قَاوٌِت ٰاوَۤاَء الَّ اَمَّ

ُز اُولُوا اْْلَْلبَاِب  ََّما يَتََذكَّ  ࣖيَْستَِوى الَِّذْيَه يَْعلَُمْوَن َوالَِّذْيَه َْل يَْعلَُمْوَن ٖۗ اِو
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Fisika sebagai cabang ilmu pengetahuan alam mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan penemuan dan pemahaman mendasar mengenai hukum-hukum yang 

menggerakkan materi, energi, ruang dan waktu. Fisika mempelajari gejala alam, 

yaitu perilaku dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari 

partikel submikroskopis yang membentuk segala materi hingga perilaku materi 

alam semesta sebagai suatu kesatuan maupun bagaimana hubungan dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ilmu Fisika dalam 

menunjang kemajuan teknologi sangatlah konstributif. Keberadaan ilmu fisika 

begitu strategis, baik ditinjau dari fisika itu sendiri secara keilmuan maupun 

keterkaitannya dalam berbagai bidang disiplin ilmu. 

Perkembangan ilmu fisika ditunjukan dengan kemajuan teknologi saat ini, 

seperti teknologi di bidang pertanian, komunikasi, kesehatan, dan transportasi, 

maupun bidang pendidikan. Perkembangan teknologi di dunia pendidik yang 

diantaranya digunakan sebagai alat bantu proses pembelajaran. Perkembangan 

teknologi ini telah banyak menghadirkan bentuk-bentuk pembelajaran yang lebih 

efektif, sebab kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang tepat 

akan menghasilkan proses interaksi antara guru dan siswa yang baik. 

Salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

adalah media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa nilai praktis 

diantaranya: dapat memperjelas penyajian informasi sehingga dapat memperlancar 

dan meningkat proses dan hasil belajar; dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian peserta didik, sehingga dapat membangkitkan motivasi belajar; dapat 
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mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu; serta dapat memberikan 

kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa di lingkungan 

mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di SMA Negeri 9 

Kendari dengan guru mata pelajaran Fisika Kelas XI diperoleh, bahwa sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah belum dapat menunjang secara keseluruhan 

kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya pada mata pelajaran Fisika. Hal 

tersebut seperti, LCD proyektor sebagai media proyeksi hanya ada beberapa yang 

dapat digunakan, serta alat-alat praktikum yang belum lengkap. 

Selain itu pada peserta didik juga cenderung kurang aktif dalam proses 

pembelajaran, masih sulit memahami dan menguasai konsep-konsep Fisika yang 

dipelajari. Hal tersebut dimungkinkan karena proses pembelajaran yang masing 

cenderung berpusat pada guru menjadikan peserta didik kurang memperoleh 

kesempatan untuk memikirkan, dan menemukan konsep serta menyelesaikan 

suatu permasalahan secara mandiri. Kemudian, bentuk pembelajaran yang juga  

cenderung monoton, sehingga pada saat proses pembelajaran terlihat beberapa 

peserta didik yang kurang dalam memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru,  

ditambah lagi dengan bayangan-bayangan tentang Fisika yang rumit atau sulit 

menurut peserta didik. Kurangnya perhatian peserta didik dalam proses 

pembelajaran juga dimungkinkan karena minimnya variasi penggunaan media 

pembelajaran, yang dapat memberikan warna baru, mengatasi keterbatasan dalam 

memvisualisasikan peristiwa Fisika, dan meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. 
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Dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik perhatian dan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, salah satu opsi yang dapat digunakan 

adalah dengan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat memberikan 

penjelasan dan visualisasi materi pembelajaran secara nyata, seperti media 

pembelajaran berupa video animasi yang memuat materi-materi pembelajaran. 

Sejalan dengan penelitian A. Asmah Tsur dari UIN Alauddin Makassar tahun 

2019 dengan judul “Penerapan Media Virtual Powtoon dengan Recitation Method 

Terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Minat Belajar Peserta Didik Kelas VIII 

SMPN 16 Bulukumba” menyatakan bahwa peserta didik yang di ajar dengan 

media virtual Powtoon dengan recitation method memberikan hasil yang lebih 

baik dibandingkan media konvensional, hal tersebut dikarenakan media berupa 

video animasi memiliki tampilan visual secara keseluruhan yang lebih baik dan 

menarik jika dibandingkan dengan media konvensional.  

Penerapan media dalam pembelajaran fisika seperti media video animasi 

dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. 

Media video ini merupakan gabungan dari sebuah video yang memuat materi 

Fisika dan sebuah animasi yang diperoleh melalui web pembuat video animasi 

(seperti Doratoon, Powtoon, dan Animaker). Dengan bentuk media pembelajaran 

seperti itu, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Fisika peserta didik. 

Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  

dengan judul “Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Fisika Berbasis 

Video Animasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 9 Kendari”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Proses pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru. 

2. Keterbatasan dalam memvisualisasikan fenomena fisika. Hal ini disebabkan 

dari kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk membantu proses pembelajaran 

menyebabkan proses pembelajaran kurang efektif. 

4. Pembelajaran fisika yang dianggap sulit. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini, maka peneliti membatasi beberapa permasalahan sebagai berikut.  

1. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kendari. 

2. Subjek penelitian adalah Kelas XI MIPA. 

3. Materi yang diajarkan adalah materi tentang gelombang mekanik. 

4. Media yang terapkan adalah media video animasi. 

5. Hasil belajar dalam aspek kognitif dengan level kognitif C1 (mengingat), C2 

(memahami), C3 (mengaplikasikan) dan C4 (menganalisis). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan media pembelajaran Fisika berbasis video animasi 

pada materi pembelajaran gelombang mekanik? 
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2. Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum perlakuan? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan setelah 

perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol? 

4. Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol  setelah perlakuan? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan pada penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan media pembelajaran Fisika berbasis video 

animasi pada materi pembelajaran gelombang mekanik. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa 

sebelum dan setelah perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol  setelah perlakuan. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu fakta empiris dan dukungan teori 

yang kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu: 

1. Bagi Sekolah: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran fisika di 

sekolah. 

2. Bagi Guru: Sebagai   bahan   masukan   dalam   upaya   meningkatkan   

profesionalisme khususnya dalam memanfaatkan media pembelajaran; Dapat  

dijadikan media pembelajaran alternatif dalam proses pembelajaran di kelas. 

3. Bagi Siswa: Siswa dapat termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran 

dengan menggunakan media audio visual; Menarik perhatian siswa agar lebih 

mudah memahami materi pembelajaran sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 

4. Bagi Peneliti: Penelitian   ini   bermanfaat   untuk   menyelesaikan   tugas   

akhir dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan; Peneliti dapat memperoleh  

pengalaman langsung tentang penerapan pembelajaran menggunakan media 

audio visual; Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah; Untuk memperoleh   hasil pengujian statistik terkait dengan efektivitas 

penerapan media pembelajaran fisika berbasis video Animasi dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa Kelas XI SMA Negeri 9 Kendari. 


