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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu 

semakin pesat. Fenomena tersebut mengakibatkan adanya persaingan dalam 

berbagai bidang kehidupan, salah satu diantaranya bidang pendidikan. Untuk 

mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan adanya 

peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini keberhasilan pendidikan tak lepas 

dari peran sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta.  

Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia 

merupakan kebutuhan mutlak, terutama menghadapi perubahan dan 

perkembangan yang demikian pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kebutuhan tersebut akan lebih terasa lagi dalam memasuki era pasar 

bebas. Pada era pasar bebas semua aspek kehidupan mempersyaratkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kenyataan menunjukkan bahwa 

kualitas sumber daya manusia Indonesia relatif jauh tertinggal dibanding dengan 

Malaysia, Philipina, Tailand dan Singapura. Dalam suatu penelitian oleh suatu 

badan internasional yang dipublikasikan oleh UNDP (United Nation Development 

Programme) tahun 2000 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 

109 dari 174 negara. Dalam hal indeks pembangunan SDM (Human Development 

Index) seperti yang dilaporkan oleh UNDP dalam Human Development Report 

2003 menempatkan Indonesia diurutan ke 112 dari 174 negara. Laporan yang 

sama pada tahun 2005 melorot ke urutan 117 dari 177 negara. Di sisi lain dari 
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laporan WEF (World Economy Forum) tahun 2000 Indonesia hanya berada 

diurutan 44 dari 59 negara dalam daya saing ekonomi (Rosyada, 2004: 3). 

Demikian pula peringkat daya saing sumber daya manusia Indonesia 

menempati nomor paling buncit di arena internasional. Masyarakat dunia, 

terutama Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah semakin melebarnya 

kesenjangan antara kelompok negara maju yang memiliki penguasaan IPTEK dan 

kelompok negara yang masih tertinggal dalam penguasaan IPTEK. Bagi 

Indonesia, salah satu upaya untuk mengantisipasinya adalah melalui 

pembangunan di bidang pendidikan, yakni melalui peningkatan kualitas 

pendidikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan bukan merupakan masalah yang 

sederhana, tetapi memerlukan penanganan yang multidimensi dengan melibatkan 

berbagai pihak yang terkait. Dalam konteks ini, kualitas pendidikan bukan hanya 

terpusat pada pencapaian target kurikulum semata, akan tetapi menyangkut semua 

aspek yang secara langsung maupun tidak langsung turut menunjang terciptanya 

manusia Indonesia yang berkualitas. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah khususnya dalam 

pembelajaran IPA yang menjadi pusat perhatian penelitian adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran multimedia, dengan penggunaan media 

pembelajaran dengan multimedia, diharapkan peserta didik dapat termotivasi 

dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran multimedia 
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di sekolah hingga saat ini telah banyak digunakan, namun tentunya hal tersebut 

tidak berarti semua sekolah telah menggunakan media tersebut untuk pelajaran 

IPA. Berbagai permasalahan dalam penggunaan media antara lain: guru belum 

siap sebagai pengguna, sebagian sekolah belum memiliki sarana untuk 

penggunaan media tersebut, dan kemampuan guru dalam membuat aplikasi yang 

menarik masih perlu ditingkatkan. 

Pembelajaran IPA di sekolah bertujuan menguasai standar kompetensi 

yang telah ditetapkan, oleh karena itu pembelajaran IPA harus dibuat lebih 

menarik dan mudah dipahami, karena IPA lebih membutuhkan pemahaman dari 

pada penghafalan berbagai rumus yang begitu banyak. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut salah satunya perlu di dukung media pembelajaran yang sesuai. 

Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat membantu efektivitas proses 

pembelajaran serta penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu, selain itu 

juga akan memberikan pengertian konsep yang sebenarnya secara realistis (Faizin, 

2009: 36). 

Informasi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk buku membuat 

seorang siswa kurang tertarik, karena media pembelajaran yang ditampilkan oleh 

buku kurang tersedia secara lengkap sebagai media belajar karena yang 

ditampilkan hanya berupa teks dan pada tampilan isi buku yang tidak dapat 

divisualisasikan sehingga tampilannya monoton (tidak gerak, hitam putih). Hal ini 

dapat menyebabkan seorang siswa akan cepat merasa jenuh dan minat belajar pun 

akhirnya dapat berkurang. Multimedia memungkinkan cara yang tepat untuk 

mengatasi masalah tersebut.  
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Dengan hadirnya perangkat komputer sebagai sarana pembelajaran 

multimedia, tentunya hal tersebut dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran, namun pada kenyataan sebagian siswa justru tidak 

termotivasi untuk mengikuti isi pelajaran, lebih tertarik dengan proses pembuatan 

animasi, dan penggunaan animasi dari media yang digunakan oleh guru.  

Hamalik (1986) dalam Azhar Arsyad (2002:4) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan pembelajaran dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran akan sangat 

membantu efektifitas proses pembelajaran serta penyampaian pesan dan isi 

pelajaran sehingga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman karena 

menyajikan informasi secara menarik dan terpercaya. Selain itu media 

pembelajaran juga dapat memudahkan penafsiran data dan memadatkan 

informasi. Hal ini memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. 

SMA N 4 Purworejo, saat ini dipersiapkan untuk Rintisan Sekolah 

Berstandart Internasional (RSBI) telah dilengkapi dengan media pembelajaran 

multimedia, sehingga setiap guru diharapkan dapat menggunakan media 

pebelajaran multimedia untuk membantu proses pembelajaran. Dikarenakan 

adanya perbedaan pembekalan yang dimiliki oleh guru, khususnya guru yang 

senior dan yunior, maka tidak semua guru menyambut baik multimedia tersebut, 

bahka beberapa guru hal tersebut merepotkan bagi guru. Kenyataan tersebut di 
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atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang penggunaan 

multimedia di SMA N 4 Purworejo dalam usaha meningkatkan prestasi belajar 

siswa khususnya dalam pembelajaran IPA.  

 

B. Fokus penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka fokus dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pembelajaran multimedia pada 

pelajaran IPA di SMA N 4 Purworejo? Dengan sub fokus penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

multimedia di SMA N 4 Purworejo? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

multimedia di SMA N 4 Purworejo? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran IPA dengan menggunakan multimedia di 

SMA N 4 Purworejo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

multimedia di SMA N 4 Purworejo.  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

multimedia di SMA N 4 Purworejo.  
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3. Untuk mengetahui evaluasi  pelaksanaan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan multimedia di SMA N 4 Purworejo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak atau instansi yang terkait 

pada dunia pendidikan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka 

peningkatan mutu atau kualitas pendidikan melalui penggunaan media 

pembelajaran multimedia.  

2. Secara Praktis  

Bagi sekolah penyelenggara dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

peningkatan prestasi belajar IPA melalui penggunaan media pembelajaran 

multimedia. 

E. Daftar Istilah 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak adapat dipisahkan dari 

kegiatan manusia, sebab kebutuhan manusia makin lama makin bertambah 

banyak, baik kuantitas maupun kualitas. 

Multimedia adalah: penggunaan komputer untuk menampilkan dan 

mengkombinasikan text, graphics, audio, video dan animasi dengan 

menggunakan links dan tools yang memungkinkan pemakai untuk 

melakukan navigasi, berinteraksi, membuat, dan berkomunikasi  

Multimedia Pembelajaran adalah aplikasi multimedia yang 

digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan 
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pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta dapat merangsang piliran, 

perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja 

proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali. 

Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan 

ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil 

dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, 

yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai 

satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan komponen penting dari 

kurikulum yang dipergunakan pada program percepatan belajar yang 

mengacu pada KTSP. 

Media pembelajaran adalah alat yang dipakai sebagai saluran untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada pembelajaran. 

Evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat 

kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan 

 

 

 

 

 

 




