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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan dimana objeknya adalah benda – benda alam. Ilmu pengetahuan 

alam lahir dari pengamatan terhadap suatu gejala alam (fenomena) yang dikaji 

secara terus menerus dan sistematis sehingga didapatkan suatu konsep ilmu. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam merupakan 

pengetahuan ilmiah, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang telah diuji 

kebenarannya melalui langkah – langkah yang sistematis yang disebut juga 

dengan metode ilmiah.  

Berdasarkan bentuknya, objek IPA terbagi menjadi dua, yakni objek 

yang bersifat konkret dan objek yang bersifat abstrak. Objek konkret 

merupakan suatu objek IPA yang dapat diamati melalui indra, sedangkan 

objek yang bersifat abstrak dapat berupa simbol dimana untuk mempelajarinya 

diperlukan pemodelan. Berdasarkan objek kajiannya, IPA dibagi menjadi 

beberapa disiplin ilmu diantaranya, ilmu yang mempelajari kehidupan disebut 

Biologi. Ilmu yang mempelajari gejala fisik dari alam disebut Fisika, dan 

khusus untuk bumi dan antariksa disebut ilmu pengetahuan bumi dan 

antariksa, sedangkan ilmu yang mempelajari sifat materi benda disebut Kimia.  

Dalam proses pembelajaran IPA di tingkat SMP/ MTs, secara umum 

IPA diajarkan meliputi bidang kajian energi dan perubahannya, bumi 
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antariksa, makhluk hidup dan proses kehidupan, serta materi dan sifatnya. 

Energi dan perubahannya serta bumi antariksa dimasukkan ke dalam bidang 

fisika. Makhluk hidup dan proses kehidupannya termasuk dalam ilmu biologi. 

Sedangkan materi dan sifatnya digolongkan ke dalam ilmu kimia. Semua 

materi tersebut diajarkan pada siswa secara terpisah, sehingga siswa 

memahami konsep IPA secara terkotak – kotak berdasarkan disiplin ilmu dari 

objek yang dikajinya. 

Berdasarkan sumber yang dikutip dari Balitbang Depdiknas (2006 : 7), 

pembelajaran IPA yang disajikan secara disiplin keilmuan dianggap terlalu 

dini bagi anak usia 7-14 tahun, karena anak pada usia ini masih dalam transisi 

dari tingkat berfikir operasional konkret ke berfikir abstrak. Selain itu anak 

pada usia tersebut melihat dunia sekitarnya masih secara holistik. Agar 

penguasaan konsep IPA dapat tertanam dengan baik pada siswa SMP maka 

IPA seharusnya diajarkan menjadi satu kesatuan yang utuh yakni IPA terpadu. 

Pembelajaran secara terpadu dikembangkan dengan landasan 

pemikiran progresivisme, konstruktivisme, Developmentally Appropriate 

Practice (DAP), landasan normatif dan landasan praktis (Depdikud dalam 

Trianto, 2010 : 69). Aliran progresivisme mengungkapkan bahwa dalam 

proses pembelajaran seharusnya berlangsung secara alami, bukan artifisial. 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam proses pembelajaran 

seharusnya disesuaikan dengan lingkungan siswa, sehingga materi yang 

diajarkan akan lebih bermakna bagi siswa. Menurut paham konstruktivisme 

menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh siswa dan pengalaman 
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merupakan kunci utama dari belajar bermakna. Developmentally Appropriate 

Practice (DAP) menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan 

perkembangan usia dan individu yang meliputi perkembangan kognisi, emosi, 

minat, dan bakat siswa. Untuk siswa SMP, dimana rata – rata usia 10 sampai 

15 tahun menurut teori perkembangan Piaget masih dalam transisi dari tingkat 

berfikir operasional konkret ke operasional formal, sehingga sudah mampu 

berfikir secara logis untuk memecahkan suatu masalah.  

Pembelajaran terpadu juga dilandasi oleh landasan normatif dan 

landasan praktis. Landasan normatif menghendaki pembelajaran terpadu 

dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai dalam tujuan 

pembelajaran. Sedangkan landasan praktis mengharapkan bahwa 

pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

praktis yang berpengaruh terhadap kemungkinan pelaksanaan mencapai hasil 

yang optimal. Dengan menerapkan pembelajaran secara terpadu diharapkan 

dapat menghemat waktu dan hasil yang akan dicapai lebih bermakna bagi 

siswa. 

Realitanya sampai saat ini guru masih mengajarkan IPA secara 

terpisah berdasarkan disiplin ilmu. IPA diajarkan sebagai sebuah ilmu yang 

ditransfer pada siswa agar siswa mampu menghafal konsep, teori dan hukum. 

Fenomena tersebut terjadi karena guru hanya beranggapan pembelajaran yang 

dilakukan tersebut berorientasi pada tes ujian/tes sehingga aspek yang 

dikembangkan pada siswa hanyalah aspek kognitif saja. Pembelajaran yang 

bersifat teacher-centered inilah yang mengakibatkan para siswa menjadi 
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kurang termotivasi dalam belajar, malas berfikir secara mandiri (pasif) serta 

dangkal dalam memahami konsep IPA, sebab aspek afektif dan psikomotor 

pada diri siswa terabaikan oleh sistem pembelajaran yang dilakukan guru. 

Alasan yang sering dikemukakan oleh guru untuk tidak melakukan inovasi 

dalam proses pembelajaran adalah keterbatasan waktu, sarana yang kurang 

memadai, lingkungan belajar, dan jumlah siswa yang terlalu banyak pada tiap 

kelas. 

Pembelajaran yang bersifat teacher-centered memang tidak selamanya 

sesuai jika digunakan untuk proses pembelajaran, mengingat tidak ada satu 

model pembelajaran yang paling baik dalam proses pembelajaran. Proses 

belajar mengajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi penyampaian 

pesan dari guru ke siswa dan interaksi aktif keduanya. Pada pembelajaran 

teacher-centered sebagian atau seluruh materi pembelajaran disampaikan oleh 

guru kepada siswa. Komunikasi lebih didominasi oleh guru. Ada kalanya 

proses komunikasi informasi yang disampaikan oleh guru ditafsirkan berbeda 

oleh siswa, sehingga terjadi kegagalan/ ketidakberhasilan dalam memahami 

apa yang didengar, dibaca, dilihat atau diamati. Semakin banyak verbalisme 

saat guru menyampaikan informasi, maka semakin abstrak pula pemahaman 

yang diterima oleh siswa. Oleh sebab itu diperlukan suatu alat bantu yang 

dapat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalis, sehingga siswa akan lebih 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Alat bantu tersebut lebih 

sering disebut sebagai media. 
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Ronald H. Anderson (1987 : 38) mengklasifikasikan media menjadi 10 

golongan, yakni meliputi audio, bahan cetak, audio cetak, visual proyeksi 

diam, audio visual proyeksi diam, visual gerak, audio visual gerak, objek fisik, 

sumber – sumber manusia dan lingkungan, serta komputer. Komputer adalah 

salah satu media yang dapat menggabungkan beberapa media menjadi satu 

kesatuan, sehingga akan tercipta stimulasi audio visual yang lebih menarik dan 

praktis dalam pengoperasionalannya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, 

pengadaan komputer disetiap sekolahpun bukan hal yang sulit untuk 

dilakukan, bahkan pelajaran TIK mulai diberikan sejak jenjang pendidikan 

dasar. Namun kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan komputer sebagai 

alat bantu (media) dalam proses pembelajaran sampai saat ini masih rendah. 

Selain itu masih terbatasnya software pembelajaran serta mahalnya harga 

software pembelajaran IPA menjadi kendala bagi guru untuk mengunakan 

media komputer.   

Berdasarkan uraian di atas maka pembelajaran IPA haruslah diajarkan 

secara terpadu dengan suatu tema. Tema yang akan dikembangkan untuk 

proses pembelajaran IPA terpadu yaitu “Hujan Asam”. Tema ini dipilih atas 

dasar  isu global mengenai semakin meningkatnya pencemaran udara global 

namun realitanya penanganan terhadap dampak pencemaran udara ini masih 

sangat kurang akibat rendahnya kesadaran manusia akan dampak negatif yang 

dapat ditimbulkan dari kasus pencemaran udara ini. Selain itu tema “Hujan 

Asam” dipilih karena dianggap relevan dengan kompetensi dasar yang 
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diajarkan dikelas VII dan sesuai dengan lingkungan siswa. Dalam 

mempelajari materi hujan asam pelaksanaannya sulit untuk dilakukan secara 

langsung karena terkendala waktu dan sulitnya siswa bersentuhan langsung 

dengan objek yang dipelajari sebab hujan tidak terjadi sepanjang tahun, selain 

itu peristiwa terjadinya hujan asam tidak dapat diamati secara langsung oleh 

siswa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dikembangkannya suatu 

media pembelajaran IPA terpadu yang dapat menampilkan visualisasi berupa 

simulasi yang menggambarkan dan menjelaskan kejadian hujan asam, baik 

penjelasan yang bersifat konkrit maupun abstrak, sehingga media yang dipilih 

untuk dikembangkan sebagai perangkat pembelajaran adalah media 

pembelajaran berbasis komputer.  

Media pembelajaran berbasis komputer dipilih karena memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya praktis, visualisasi konsep pelajaran dengan 

animasi dilengkapi dengan simulasi interaktif sehingga akan lebih menarik 

bagi siswa, siswa dapat mengontrol kecepatan belajar mereka sendiri, serta 

terdapat evaluasi yang dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa 

terhadap penguasaan konsep. Dengan dikembangkannya produk media IPA 

terpadu berbasis komputer tersebut diharapkan pembelajaran akan lebih 

bermakna bagi siswa, serta meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam 

belajar IPA dan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Sebagian guru bidang studi IPA belum mengembangkan srategi dan 

metode pembelajaran alternatif untuk mengatasi keterbatasan waktu. 

2. Strategi pembelajaran IPA yang merangsang kreativitas dan aktifitas 

siswa belum banyak dikembangkan. 

3. Terbatasnya media yang dapat membantu proses pembelajaran IPA 

terpadu. 

4. Kurangnya pemanfaatan komputer dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Mahalnya harga software pembelajaran IPA menjadi kendala dalam 

penggunaan media pembelajaran IPA oleh guru 

 

C. Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis membatasi 

pokok permasalahan pada pengembangan media pembelajaran IPA terpadu 

berbasis komputer untuk siswa SMP kelas VII dengan tema “Hujan Asam” 

menggunakan Macromedia Flash Professional 8. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kualitas hasil pengembangan media pembelajaran IPA 

terpadu berbasis komputer untuk siswa SMP kelas VII dengan tema 

“Hujan Asam” ditinjau dari aspek tampilan, aspek program, aspek 

pembelajaran, aspek materi dan aspek penyajian materi? 
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2. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran 

IPA terpadu berbasis komputer dalam proses pembelajaran IPA? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kualitas hasil pengembangan media pembelajaran IPA 

terpadu berbasis komputer untuk siswa SMP kelas VII dengan tema 

“Hujan Asam”  ditinjau dari aspek tampilan, aspek program, aspek 

pembelajaran, aspek materi dan aspek penyajian materi. 

2. Mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran 

IPA terpadu berbasis komputer dalam proses pembelajaran IPA. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian pengembangan ini diharapkan produk media 

yang dikembangkan dapat dimanfaatkan : 

1. Bagi siswa, dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer 

dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam mempelajari IPA 

secara terpadu. 

2. Bagi guru, dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran 

akan membantu proses pembelajaran IPA dalam meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi yang diajarkan oleh guru. 

3. Bagi sekolah/ lembaga, dengan adanya fasilitas media pembelajaran 

akan memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan. 
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4. Bagi pengembangan sumber belajar. Produk hasil penelitian ini dapat 

menjadi reverensi untuk pengembangan pembelajaran lainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


