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ABSTRAK 

Pembelajaran Fisika yang dilaksanakan seharusnya mampu melibatkan siswa secara 
aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan sistem belajar dengan nie~npelajari ide, 
memecahkan masalah. dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari, sedangkan 
guru lebih berperan sebagai pembimbing, fasilitator, reflektor dan evaluator. Namun 
suasana pembelajaran seperti ini jarang ditemukan di Kota Padang karena 
pembelajaran yang dilaksanakan lebih banyak didominasi guru sehingga motivasi. 
aktivitas. dan ke~nandirian belajar rendah yang berdampak terhadap rendahriya hasil 
bela-jar tisika. Salah satu upaya untuk mengatasi pennasalahan ini adalah 
mengembangkan CD multimedia interaktif fisika untuk model pembelajaran generatif. 
Tu-juan khusus dari penelitian adalah merancang dan membuat CD multimcdia 
interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika. menentukan validitas dari 
desain CD multimedia interaktif fisika. dan menentukan efektivilas pcnggunaan C D  
multimedia media interaktif dalam model pembelajaran generatif. Jenis penelitian >ang 
dilakukan adalah penelitian dan penysmbangan iR&D). R&D adaial~ nietodc pzneiilian 
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 
tersebut. Instrumen pengumpul data yang digi~nakan yaitu lembaran penilaian hasil 
validasi dari tenaga ahli. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat 
dikemukakan tiga hasil utama dari penelitian ini yaitu: Perta~na, CD multimedia 
interaktif fisika yang dihasilkan terdiri dari lima menu utama yaitu: fenoriiena fisika di 
lingkungan, proses sains di laboratorium, materi ajar, latihan. dan evaluasi lafig dapat 
dikontrol oleh user melalui komputer. Kedua, desain CD multimedia interaktif fisika 
secara pemikiran rasional adalah valid dengan nilai rata-rata 82.05. Ketiga. penggunaan 
CD multi~liedia interaktif fisika daiam model pembelajaran generatif adalah efektif. 
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PENDANILUAN 

Fisika r~~erupakan suatu iclbang S i n s  yang memberikan kontribusi cukup 

besar terhadap kehidupan sehari dan kema-juan teknologi. Begitu banyak produk 

teknoiogi didasarkan pada prinsip Fisika. Disamping itu disadari pula bahwa Fisika 

menjadi salah satu dasar dari ilmu reknyasa seperti teknik listrik, teknik sipil, teknik 



mesin dan sebagainya. Menyadari tentang peranan dan kontribusi Fisika dalam 

kehidupan manusia maka seharusnyalah Fisika lnerupakan mata pelajaran yang 

menarik bagi siswa. Begitu banyak peristiwa Fisika yang terdapat di sekitar siswa dan 

penerapan Fisika dalam teknologi merupakan ha1 yang menarik, menyenangkan, 

mendorong minat siswa untuk belajar Fisika, dan meningkatkan interaksi antara unsur- 

unsur pembelajaran sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran tinggi. Adanya 

pengamatan terhadap peristiwa Fisika akan mampu mernbangkitkan rasa ingin tahu. 

mengembangkan sikap ilmiah, dan sikap positif siswa sehingga dapat menimbulkan 

kekaguman terhadap Fisika. 

Mengingat pentingnya Fisika dalarn kehidupan. seharusnya pembelajaran yang 

dilaksanakan dan bahan a-jar yang digunakan dapat menyenangkan. menarik, dan 

mampu melibatkan siswa secara aktif dalam rnengkonstruksi pengetahuan dan sistenl 

belajar. Dalam pembelajaran seperti ini pengetahuan dan sistem bela-jar lebih banyak 

dikonstluksi oleh siswa, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai pembimbing, 

fasilitator, reflektor. dan evaluator. Dalam penibelajnran siswa harus banyak terlibat 

dan bekerja mengkonstruksi pengetahuan. Mercka menggunakan pikiran untuk 

mempela.jari ide. memecahkan masalah. dan ~nenerapkan apa yang telah rnereka 

pelajari. Pendapat ini sesuai dengan Meicr. I) dalarn Martinis (?0071 n n g  

mengemukakan bahwa "bel~jar  itu harm dilakukan dengan aktivitas, j a i t ~ ~  

menggerakkan fisik ketika belajar. memanfaatkan indera sebanyak mungkin, dan 

~nembuat seluruh tubuh 1 pikiran terlibat dalam proses belajar". Dengan demikian 

keterlibatan siswa secara aktif dalarn proses pembela.iarnn sangat penting. 

Namun kenyataan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang telah 

digambarkan belum terealisasi dengan baik di Ch4AN Padang. Dalam pembelajaran 

masih banyak sisna yang kurang menyenangi pelajaran fisika dan kurang terlibat 

iecara aktif dalam proses pernbelajaran. Dalam pembelajaran mereka lebih banyak 

:wndengarkan dan mencatat informasi dari guru sehingga interaksi antar komponen 

pernhela.jaran kurang berkembang. Permasalah ini diperkirakan berdampak terhadap 

rcndahnla hasil belajar fisika siswa yang berkisar antara 4,64 sampai 7,34 dengan rata- 

rata 5-71. Dari data ini dapat dikemukakan bahwa nilai fisika siswa di SMAN kota 

Padang masih belum memuaskan. 



Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan beberapa orang guru fisika SMAN 

Padang ada beberapa gejala yang terlihat dalam pembelajaran fisika yaitu: rendahnya 

motivasi dan minat siswa terhadap fisika, kurangnya perhatian siswa dalam 

pembelajaran fisika, kurangnya penguasaan siswa terhadap peristiwa dan aplikasi 

fisika di lingkungan. rendahnya aktivitas dan kemandirian siswa dalam belajar, dan 

keterbatasan waktu bagi guru untuk menyajikan materi pelajaran. Sebagai akar 

permasalahannya adalah pembelajaran yang dilaksanakan dan bahan ajar yang 

digunakan belum mampu melibatkan siswa secara aktif dalam mengkonstruksi 

pengetahuan dan sistem belajar. 

Salah sat11 altenatif pernecahan yang dapat dilakukan adalah menerapkan model 

pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif. Pernbelajaran 

generatif adalah proses aktif dari pengkonstruksian hubungan antara pengetahuan baru 

dengan yailg lama. Esensi dari model pembelajaran generatif adalah pikiran. atau brain, 

tidak suatu konsumer pasif dari informasi. Model ini mengkonstruksi secara aktif dan 

penginterpretasian informasi dan melukiskan inferensinya. Pernbelajaran rnelibatkan 

aktivitas mental pikiran ( Furey, D : 1996). 

Keuntungan dari pernbelajaran generatif adalah siswa diikutsertakan secara 

aktif dala~n pembelaiaran. nemahaman dari kemnrnpuan tiwgi maupun kemampuan 

rendah siswa ditingkatkan, prestasi ditingkatkan tanpa melakukan penambahan waktu 

dan tanpa peralatan atau material yang mahal, perhatian sengaja ditingkatkan dan siswa 

tnengembangkan keahlian metakognitif (Wittrock dalam Furey. D: 1996). 

Dalam membangun pengertian dan sistem belajar perlu disediakart bahan ajar 

yang memadai. Bahan a-jar merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran karena 

dapat digunakan sebagai surnber belajar baik bagi guru maupun siswa. Bahan ajar 

adalah seperangkat mat& yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak 

sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar (Bambang: 2007). 

Disisi lain bahan ajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar dan 

standar kompetensi. Secara garis besar, bahan ajar berisi pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa (Abdul : 2004). 



Bahan ajar merupakan seperangkat materil substansi pelajaran (teaching 

material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau sub kompetensi secara 

berurutan dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu (Herminarto: 1 997). Berarti bahan ajar dapat 

digunakan untuk menggali kompetensi siswa melalui membaca. 

Disisi lain, Zulfina (2004) mengemukakan bahwa "bahan ajar berupa paket- 

paket atau modul yang berisi informasi yang harus dikuasai dan dilaksanakan para 

siswa untuk mencapai penguasaan setiap materi yang dia-jarkan kepada peserta didik 

dalam kebutuhan kiranya alat mencukupi sesuai praktek kompelensinya. Karena it11 

bahan ajar memegang peranan penting dalam pembelajaran. 

Bahan ajar dapat dikategorikan sebagai bagian dari media pembelajaran yang 

dapat berperan sebagai apa pun dalam pembelajaran. Sebagai contoh membantu siswa 

untuk mengerti ide dan memperoleh informasi yang sangat komplek atau rnembantu 

memahami penjelasan yang verbal: dapat menjembatani keterbatasan waktu, ukuran, 

dan ruangan: dan dapat rnenimbulkan emosi, merubah sikap, dan ~nenimbulkan 

niotivasi seseorang t~ntak hertindak (.-Tian: 2003). 

Dalam pembelajaran bahan ajar mempunyai tiga fi~ngsi. Ketiga filngsi itu adalah: 

Pedoman bagi guru untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalarn proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkanldilatihkan kepada siswanya: pedoman bagi sisn:a yang akan ~nengarahkan 

semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. sekaligus merupakan subtansi 

kompetensi yang harus dipelajaril dikuasainya: dan sebagai alat evaluasi pencapaiani 

penguasaan hasil pernbelajaran (Herminarto: 1997). 

Keberadaan bahan ajar sangat diptrlukan di dalan? kcsiatnn bel:!iar- 

mengajar. Alangkah mantapnya guru melaksnnakan kurikulum haru. bila dipersi;i;?kan 

bahan ajar guru dan juga bahan ajar siswa. Bahan ajar guru meliputi buk:: pccit:;;in;; 

umum dan buku pedoman khusus. Keduanya sebagai buku pegangar! g u r u  d:llarn 

memberi motivasi, mengembangkan kreasi, lnenggali potensi dalam proses 

pembelajaran kepada siswa didiknya. Bahan ajar siswa merupakan bulci~ pegangan 



siswa sedapat mungkin menarik, menyenangkan, membawa siswa didik lebih 

bersemangat untuk belajar dan mempelajari (Djoko: 2004). 

I-lasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satu fi*tor yang ada di luar individu adalah tersedianya 

bahan ajar yang memberi kemudahan bagi individu untuk mempelajarinya, sehingga 

menghasilkan belajar yang lebih baik (Cristina: 2004). Dari hasil penelitian ini dapat 

dikemukakan bahwa penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran memberikan berbagai 

kemudahan bagi siswa sehingga perigaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Ada beberapa bentuk bahan ajar yang dapat dikembangkan. Secara uln:lm ada 

lima kelompok dari bnhan ajar j.nitu: bahan cetak seperti hand out. buku. niodul, 

lembar kerja siswa. brosur, leatlet, wallchart; audio visual seperti video/film.VCD; 

audio scperti radio. liaset, CD audio. PH; visual seperti foto, gambar, modelfmaket, 

dan multimedia seperti CD interaktif: computer Based. Internet (Diknas). 

Multinledia dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. la bisa berupa 

kombinasi antara teks, gratik. anirnasi. suara dan video. Perpaduan dan kombinasi dua 

atau lebi'n jenis media direkankan kepada kendali kornputer sebagai penggerak 

keselunthan gabungan media itu. Urnumnya multimedia yang dikenal dewasa ini 

3t:ialah hrrbagni macar?; !;ombinasi grr?fik. tck:. sklnrs. l~ideo. dan arilmnr;i. 

Penggabungan ini merupakan sar~l kesatuan yang secara bersama-sama rnenanipilkan 

infonnasi. pesan, atau isi pelajaran (Azhar: 2003). 

Multimedia interaktif dapat didefinisikan sebagai suatu pengintegrasian dzri 

teks. audio, grafik. bayangan tctap dan gambar berpindak, dikontrol oleh itonyxrter 

yang menghasilkan produk multimedia (Schreeder: 2000). Multimedia interaktif sering 

disebut teknologi liibrid !cerupaksn kornbinasi dari ketnamp?;a!i pcnyimpanar, dan 

retrieval dari teknnlopi database kornpuisr deagan tool lanjiit ~intuk memandang dan 

mem<mipuiasi :~iatci-ial (Bi~ss, it: 2000). 

Multimedia disk d::pat digunakar: unr!:k mengembangkan CD-ROM. Media 

ini berisi suatu teks, bilangan, ga1n53;. dsn :.:.:zra sccara tcrinregrasi yang melukiskan 

semua sifat ini untuk menghadil-krtn inform~si rcnrsrig suatu topik topik (Card, J.J : 

1991). Keuntul?ga.n menggunakan media CD-ROM dihar?dingkrtn de!?gan media lain 

adalah : belajar ma:rdii-i, interaktifitas yang tinggi, mcningkatkan tingkat ingatan, dan 



mengurangi biaya. Manfaat dari CD-ROM selalu memberikan lebih banyak 

pengalaman belajar dengan text, audio, video, dan animasi semua dipakai untuk 

menyampaikan informasi. Secara khusus, gambar akan ditampilkan bersamaan dengan 

title dan narasi suara untuk menyajikan konten utama (Winastwan, G. S: 2006). 

Berarti penggunaan CD multimedia akan membuat pembelajaran lebih menarik dari 

segi penampilan dan meningkatkan aktivitas belajar dari segi pemanfaatannya. 

Berdasarkan latar masalah ini peneliti tertarik iintuk mengembangkan CD 

multimedia interaktif fisika untuk implementasi model penibelajaran generatif. Sebagai 

permusan masalah dalam penelitian yaitu: "Apakah desain CD multimedia interaktif 

fisika inemiliki validitas yang tinggi dan efektif digunakan dalam model pembelajaran 

generatif pada siswa kelas X SMAN Padang ?. Tujuan khusus penelitian ada tiga yaitu: 

mengembangkan desain menu utama dan konten dari setiap menu, menentukan 

validitas desain produk CD multimedia interaktif fisika, dan menentukan efektivitas 

penggunaan CD multimedia interaktif fisika dalam model pembelajaran generatif. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dan pengembangan 

(Re.renrcli and Dc.velopmen/// R&D). Sugiyono (2006) mengemukakan pengertian R&D 

adaiah metode penelitian yang digunakan untuk nlenghasilkan produk tertentu. dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Sesuai dcngan tahap pelaksanaan R&D penelitian 

yang dilaksanakan baru pada langkah: menemukan potensi dan masalah, 

mengumpulkan infomlasi, mengembangkan desain produk, inelakukan validasi desain, 

dan melakukan perbaikan desain. 

Instrumen pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua 

bagian yaitu lembaran penilaian hasil validasi dari tenaga ahli dan tes hasil belajar. 

Validasi terhadap desain produk CD multimedia interaktif fisika dilakukan untuk 

~i~enge:a!::zi apaicah dcsairi prod~lk secara rasional lebih efektif. Validasi terhadap 

desain praduk dilaki~kan oleh tenaga ahli dalam bidang fisika yang terdiri dari 5 orang 

dosrn fisil-:a d m  1 'i orang guru fisika yang mengajar di SMA Negeri di Kota Padang. 

Kelirna dosen fisika J8ang digunakan sebagai tenaga ahli dalam penelitian ini terdiri 

dari 1 orang doscn yarig lnengajar dalarn mata kuliah media pembelajaran fisika dan 

multimedia, 2 orang dosen yang mengajar dalam mata kuliah fisika dasar, 1 orang 



dosen yang sedang mendalarni tentang ilmu kependidikan, dan 1 orang dosen yang 

telah pernah melakukan penelitian tentang multimedia interaktif. 

Tes hasil belajar dilakukan untuk menentukan efektifitas penggunaan CD 

multimedia interaktif Fisika dalam model pembelajaran generatif. Eksperimen 

dilakukan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah (before-afrer). Bila 

nilai sesudah perlakuan lebih besar daripada nilai sebelum perlakuan maka dapat 

dikatakan perlakuan efekti f. 

Data yang telah didapatkan dianalisis menggunakan dua cara yaitu analisis 

penilaian tenaga ahli dan t-test berkorelasi. skor dari setiap pernyataan pada indikator 

Skor yang diperoleh dari desain produk CD multimedia interaktif dikonversi kc dalarn 

bentuk nilai dalam daerah 0 sampai 100. Disisi lain analisis t-test didapat dari nilai 

rata-rata siswa sebelum dan sesudah perlakuan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. secara umurn ada tiga hasil utanla 

dari penelitian ini. Pertama. desain menu dan konten CD multimedia interaktif tisika. 

Kedua. hasil validari desain produk CD multimedia interaktif tisika. Kcriga. efektivitas 

penggunaan CD multimedia interaktif fisika dalam model pernbela.jara11 generatif. 

I. Produk CD Multimedia lnteraktif Fisika 

CD multimedia interaktif dibuat sesuai dengan rancangan yang telah disusun. 

Menu utama dari multimedia terdiri dari lima bagian qaitu: fenornena fisika di 

lingkungan. proses sains di labnratorium. materi ajar materi. latihan. dan evaluasi. 

Halaman depan dan media CD interaktif diperlihatkan pada Gambar 1: 

CEl'4RTEt.lEN OENCIOIKL N N A ~ I O ~ J A L  
.t ;..,L , : , r . s K L < ' , ! . l .  ' ' > , ! > , , ? I < ' >  

FAKULTAS MATEMATlKA DAN ILML1 PENGETAHUAN ALAM 
JUSUSAN FICBIKA 

J.Asn-, D, " d s  W.,n7b'Y, VNY A r  T.*?rPndmq ~ , . J ! J ~ . _ C l ~ ~ ~ > ~ 7 U 2 0  -.-------- ---.. -- . . . 
Multimedia Firiha Ioleraktlf 

- " T l m . ! . . , ,  m*r.i.?. Mr.".* L- -,.., 
< . c . . ? < d n , E : < < < z s " , < *  a"!,,>:?r".:<,.ac.+" 6,*,,#. ;,hy, c, "cpg,Cme"r, ur,*C",c" * ! P e e  ?..., ? >>,' 

s.. rsh: 

F<; ., . J , ,  17 ', f l  $TlF#i[;'' [ l l , ~ / f i ~  ~ ~ j ' ~ f ' ? ~ [ l f "  T'!!'! 
- ; F B I  . ~ 

Gambar I .  Halaman Depan CD Multimedia Interaktif Fisika 
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Pada halaman depan dari CD multimedia terdapat identitas, judul menu utama, 

dan petunjuk menggunakan multimedia ini. Pemakai dapat dengan mudah mengakses 

setiap bagian dari menu utama. Pada media CD fisika ini user dapat dengan mudah 

mengakses setiap bagian dari menu utama. Menu utama selalu tampil pada bagian kiri 

untuk setiap pemilihan menu oleh uses. Sebagai contoh bila pemakai mengklik menu 

fenomena fisika maka akan tampil seperti pada Gambar 2 

.. . . 
DCFARTCMEI.I PCkOiDlKAti M'ASIONAL ' ' 

LINIVL l i ' i l  1 A h  N L < ; L I I I  ! 'ADAN(;  
FAKULTAS MATEMATIKA D A N  ILMU " E N O t T A H U A N  ALAM 

JURUSAN IFIS'KA 
?:zpIPI-rr r..-:.:-arv:!7?~ :-* cv.z:z?. -.---. . . . 

tiambar 2. Halaman fenomena tisika 

Pcrnakai dapat inc~nilih kagiaii I';-~;di;~c~ia lisika stbuili Jeng,t~; ii;atci i Jarig 

dipelajari. Pada menu pemakai dapat memilill fenomena fisika yang terdapat pada 

~nateri pengukuran. vektor. gerak lurus, gerak melingkar, dan hukum N e ~ ~ t o n .  Pada 

bagian bawah terdapat tiga pilihan bagi pernakai yaitu halam sebelum. home, dan 

halaman berikut. Begitu pula dengan menu utama yang lainnya. 

2. Hasil Validasi Desain CD M.ultimedia Interaktif 

Berdasarkan instrumen penilaian validitas CD multimedia interaktif tisika 

dianalisis lima indikator yaitu tanipilan CD ~ n ~ ~ l t i m e d i a  interaktif fisika. kvnten pacia 
. . 

CD multimedia interaktif fisika, kesesuaian dengan bahasa dzr, 5idai;g I A ~ ~ ~ L .  L i ~ i i ; ~ .  

penggunaan fenomena fisika di lingkungan, dan kelengkapan CD multimedia 

interaktif. Masing-masing indikator dikemukakan 4 sampai 6 pernyataan. 

Sesuai dengan instrumen yang digunakan, pada indikator LampiIan CD 

multimedia interaktif fisika terdapat enam pernyataan yaitu: 1 .  Tampilan ir.enu utama 

pada CD multimedia interaktif, 2. Jumlah pilihan menu utama yang dikembangkan 
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