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ABSTRAK 

 

Seiring berkembangnya teknologi, perkembangan sistem pendidikan di 

indonesia ikut mengalami peningkatan begitu pesat, banyak hasil dan kemudahan 

yang dapat kita peroleh dari teknologi yang semakin berkembang. Hal ini 

dikarenakan semua aspek dalam kehidupan manusia telah banyak yang didukung 

oleh sistem teknologi informasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini 

penulis akan merancang dan membangun aplikasi media pembelajaran fisika berbasis 

web dan flash untuk sekolah menengah atas pokok bahasan listrik statis, yang 

diharapkan dapat memudahkan proses pembelajaran dan pemahaman materi 

khususnya bidang fisika dengan materi listrik statis. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP yang 

menghasilkan sebuah aplikasi web sebagai sarana penyampaian materi, simulasi, 

latihan soal untuk evaluasi pemahaman pengguna.. Untuk lebih memudahkan 

pengguna memahami materi listrik statis, pembelajaran ini disertai dengan simulasi 

berbasis multimedia untuk penyajian animasi yang interaktif.  

Dengan aplikasi pembelajaran tersebut, diharapkan bisa menjadi 

pembelajaran yang interaktif dan dapat membantu pemahaman materi tentang listrik 

statis. Serta menjadi salah satu cara mengevaluasi pemahaman pengguna terhadap 

materi listrik statis, guna membantu pengguna dalam peningkatan proses 

pembelajaran.  

 

 

Kata kunci   : Media Pembelajaran, Flash, Fisika, Listrik Statis.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring berkembangnya teknologi, perkembangan sistem pendidikan di 

indonesia ikut mengalami peningkatan begitu pesat, banyak hasil dan kemudahan 

yang dapat kita peroleh dari teknologi yang semakin berkembang. Hal ini 

dikarenakan semua aspek dalam kehidupan manusia telah banyak yang didukung 

oleh sistem teknologi informasi, khususnya dalam bidang pendidikan. 

Pembelajaran Fisika di sekolah atau madrasah saat ini masih didominasi oleh 

kegiatan guru. Dalam arti guru aktif mengajar dan peserta didik pasif dalam belajar. 

Guru aktif menjabarkan rumus-rumus Fisika dengan bantuan media pembelajaran 

yang ada di sekolah, latihan soal-soal, dan sangat jarang dalam menjelaskan deskripsi 

materi pembelajaran Fisika tak terkecuali tentang listrik statis.  

Seringkali siswa khususnya tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) kurang 

memahami penggambaran pada listrik statis, dan kurangnya pemahaman soal-soal 

atau materi listrik statis tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu media pembelajaran 

listrik statis, yang akan membantu pemahaman siswa mengenai apakah listrik statis, 

bagaimanakah contoh listrik statis, dan rumus apa saja yang perlu dihitung pada 

listrik statis. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu media pembelajaran untuk 

mempermudah siswa, khususnya siswa tingkat SMA lebih bisa memahami secara 

luas tentang listrik statis tersebut 

Peranan teknologi informasi semakin mampu membantu kinerja terhadap 

sebuah media pembelajaran khususnya kepada siswa. Salah satunya adalah melalui 
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Internet. Komputer dan internet tidak hanya memberikan informasi  yang bisa  

dibutuhkan oleh manusia, tapi juga mampu bekerja seperti manusia. Dari sinilah bisa 

dibuat sebuah “ Aplikasi Media Pembelajaran Fisika Pokok Bahasan Listrik Statis 

Untuk Sekolah Menengah Atas Berbasis Web“ yang mampu memberikan sebuah 

pembelajaran Fisika khususnya para siswa tentang listrik statis. Media pembelajaran 

ini dibuat menggunakan teknologi multimedia yang dilengkapi dengan animasi 

sehingga media pembelajaran mempermudah siswa mengerti listrik statis, sekaligus 

dengan materi-materi listrik statis. 

  
1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

a.  Bagaimana membangun dan menghasilkan Aplikasi Media Pembelajaran 

Fisika Pokok Bahasan Listrik Statis Untuk Sekolah Menengah Atas Berbasis 

Web Menggunakan Macromedia Flash 8  yang mudah dipahami dan 

meningkatkan minat siswa? 

b. Bagaimana cara mengelola materi pembelajaran listrik statis menggunakan 

macromedia flash 8 agar siswa mudah memahami media pembelajaran ini?  

c. Bagaimana menyampaikan isi materi pembahasan listrik statis secara 

terstruktur agar dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna ? 

 
1.3  Batasan Masalah 

Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 

website instansi, maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas sebagai 

berikut.: 
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a. Aplikasi ini hanya memberikan pelajaran tentang materi Fisika pada 

pokok bahasan Listrik Statis khususnya siswa SMA kelas X. 

b. Aplikasi pembelajaran ini dibangun menggunakan bahasa pemograman 

PHP dan Actionscript 2.0 dengan menggunakan aplikasi Macromedia 

Flash 8 dan Macromedia Dreamweaver 8.  

c. Aplikasi pembelajaran ini masih bersifat offline, saat menjalankan 

aplikasi menggunakan server local atau localhost.  

 
1.4  Tujuan 

 Tujuan dari Tugas Akhir ini ialah untuk merancang dan mengaplikasikan 

media pembelajaran yang mampu memberi pembelajaran tentang listrik statis. 

Dengan memperhatikan materi dan rumus listrik statis sehingga kurangnya 

pengetahuan siswa, khususnya siswa tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) tentang 

listrik statis dapat memahami dengan adanya media pembelajaran ini. 

 

1.5  Manfaat 

a. Dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa sehingga dapat lebih 

paham dalam materi yang diajarkan. 

b. Untuk mempermudah siswa agar lebih memahami mengenai apakah 

listrik statis, contoh listrik statis, dan rumus apa saja yang perlu dihitung 

pada listrik statis. 

c. Proses pembelajaran dapat menjadi menarik dengan mempelajari materi 

fisika pokok bahasan listrik statis pada media pembelajaran yang berbasis 

web  ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Pada sub bab ini akan menjelaskan secara lengkap tentang Aplikasi Media 

Pembelajaran agar lebih memahami materi, laporan ini dibagi menjadi lima bab yang 

dilengkapi dengan penjelasan pada setiap bab, yaitu: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan tugas 

akhir ini. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Semua teori dasar yang diperlukan untuk penulisan Tugas 

Akhir terhadap bab ini. 

 BAB III METODE PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang waktu mengerjakan 

program Aplikasi Media Pembelajaran Listrik Statis 

Menggunakan Macromedia Flash 8 Berbasis Web dari awal 

hingga dibuatnya laporan. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan aplikasi yang akan dibuat serta 

penjelasan dari aplikasi yang dibuat. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 

keseluruhan isi dari laporan tugas akhir serta Saran yang 

disampaikan penulis untuk pengembangan sistem demi 

kesempurnaan sistem yang lebih baik. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 
 

 
 

 DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 

literatur yang digunakan dalam pembutan laporan ini. 
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