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: Heni Martiya
Program Studi : Tadris Biologi
Judul
: Efektivitas Penggunaan Video Animasi Dalam Proses
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas VIII SMP
Negeri 23 Muaro Jambi
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi kemajuan dan
perkembangan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Salah satu penunjang
keberhasilan dalam pembelajaran adalah penggunaan media yang tepat dan mudah
dipahami oleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui
efektivitas penggunaan media video animasi dalam proses pembelajaran IPA.
Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang
bersifat triangulasi yaitu gabungan data wawancara, observasi dan dokumentasi.
Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa siswa yang
mengalami kesulitan di SMP Negeri 23 muaro Jambi. Dalam pengambilan
subjek, penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Teknik analisis data
menggunakan organisas data, koding dan analisis. Berdasarkan hasil penelitian di
dapatkan bahwa media video animasi memudahkan siswa dalam memahami
pelajaran, belajar menggunakan media video animasi membuat proses
pembelajaran menjadi menyenangkan, media video animasi meningkatkan
keaktifan dan semangat siswa dalam belajar.
Kata kunci : Efektivitas, Media Pembelajaran, Video Animasi.
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ABSTRACT
Name
Major
Title

: Heni Martiya
: Tadris Biologi
: Effectiveness of Using Animation Videos in the Learning Process
of Natural Science (IPA) Class VIII SMP Negeri 23 Muaro Jambi

Advances in science and technology also influence progress and developments in
various fields including education. One of the supports for success in learning is
the use of appropriate media that is easily understood by students. This study aims
to determine the effectiveness of using animated video media in the science
learning process. This research is a qualitative research with data collection
techniques that are triangulation, namely a combination of interview data,
observation and documentation. The subjects used in this study were some
students who experienced difficulties in SMP Negeri 23 Muaro Jambi. In taking
the subject, this study uses purposive sampling method. Data analysis techniques
used data organization, coding and analysis. Based on the results of the research,
it was found that animated video media made it easier for students to understand
the lesson, learning to use animated video media made the learning process fun,
animated video media increased student activity and enthusiasm in learning.
Keywords: Effectiveness, Learning Media, Animated Videos.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan sarana atau wahana yang berfungsi untuk
meningkatkan kualitas manusia baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun
kewajiban sebagai warga negara yang baik. Pendidikan berintikan interaksi antara
pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai
tujuan- tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam
lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam suatu proses belajar
mengajar peran belajar yang optimal. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh
seorang guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang lebih memotivasi siswa
sehingga akan membuat siswa tersebut merasa senang dan tidak bosan,
diantaranya adalah dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan dibantu
dengan adanya media yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
Dalam Undang-undang tentang sistem pendidikan Nasional (UU RI NO.
20 Tahun 2003), terdapat definisi pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
kagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan guna menekan tingkat
penyebaran kasus Covid-19 seperti pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial
berskala besar), peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan
beragama, pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial
budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya terkait
aspek pertahanan dan keamanan (kemlu.go.id).
Dengan di adakannya PSBB yang berkepanjangan di Indonesia,
mengakibatkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara daring
dirumah. Ini sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri
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Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan
kebijakan pendidikan dala masa darurat penyebaran Corona Virus Disiase (Covid19).
Sistem pembelajaran dilakukan melalui perangkat personal computer
(PC), laptop ataupun smartphone (HP) yang terhubung dengan koneksi jaringan
internet. Yang menggunakan beberapa aplikasi yang berhubungan dengan
komunikasi ataupun media sosial seperti WhatsApp (WA), Google Classroom,
aplikasi Zoom, ataupun media lain yang menunjang pembelajaran jarak jauh.
Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk
memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil
dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Majid,
2013). Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang
mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik dan
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu kegiatan pembelajaran akan
bermuara pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan
tindakan perubahan tingkah laku melalui belajar. Kedua, bagaimana orang
melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar.
Dengan demikian makna pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan
belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang
untuk belajar.
Dalam proses belajar mengajar yang ditemukan di dalam kelas masih
bersifat monoton, masih terpaku dengan penggunaan metode belajar ceramah
yang hanya memberikan siswa dengan penjelasan-penjelasan tentang materi yang
diajarkan. khususnya mengenai proses pembelajaran IPA ternyata masih jauh dari
apa yang diharapkan. Selama bertahun-tahun pembelajaran yang dilakukan
terkesan konvensional, yaitu pembelajaran yang bersifat satu arah, guru berbicara
atau bercerita dan siswa mendengarkan dan mencatat, hal ini menyebabkan
ketidak semangatan siswa dalam belajar IPA karena tidak adanya motivasi belajar
untuk siswa. Prestasi yang diperoleh pun kurang baik dengan adanya ketidak
efektifan siswa dalam belajar sehingga siswa kurang atau bahkan tidak memahami
materi yang bersifat sukar dipahami yang diberikan oleh guru tersebut. Selain itu,
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siswa menjadi bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran IPA, bahkan siswa
menganggap IPA adalah pelajaran yang membosankan.
Keterbatasan media pembelajaran disatu pihak dan lemahnya kemampuan
guru menciptakan media tersebut di pihak lain membuat penerapan metode
ceramah makin menjamur. Terbatasnya alat-alat teknologi pembelajaran yang
dipakai dikelas diduga merupakan salah satu sebab lemahnya mutu pendidikan
pada umumnya. Hal ini terlebih dirasakan pada mata pelajaran agama.
Pemanfaatan media dalam proses pembelajaran dikatakan belum optimal.
Dalam hal ini peran seorang guru harus memiliki pemahaman tentang
siswanya, seperti pemahaman tentang gaya dan kebiasaan belajar serta
pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki anak, dan latar belakang
kehidupannya. Pemahaman ini sangat penting, sebab akan menentukan teknik dan
jenis bimbingan yang harus diberikan kepada siswa.
Dari hasil observasi peneliti yang dilakuKemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi turut mempengaruhi kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang
termasuk pendidikan. Guru sebagai tenaga profesional harus terus melakukan
perbaikan dan penyesuaian dalam paradigma strategi, pendekatan dan teknologi
(media pembelajaran). Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan dan berpotensi menciptakan semangat belajar siswa sehingga
siswa tidak jenuh dan malas selama melakukan kegiatan pembelajaran. Hal
tersebut antara lain dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi dalam
proses pembelajaran.
Salah satu penunjang keberhasilan dalam pembelajaran adalah penggunaan
media yang tepat dan mudah dipahami oleh siswa. Namun melihat perkembangan
teknologi dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan, ternyata masih
banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan. Permasalahan tersebut antara lain dalam memilih
media pembelajaran yang tepat untuk mrmbantu siswa mencapai kompetensi
pembelajaran pada saat pembelajaran daring yang bersifat sementara selama
pandemi covid-19 ini. Padahal dengan menggunakan media pembelajaran, maka
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waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran semakin efektif, serta siswa
dapat menerima materi yang diberikan guru secara lebih optimal.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan mengangkat judul “Efektivitas Penggunaan Video Animasi
Dalam Proses Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas VIII SMP
Negeri 23 Muaro Jambi”
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B. Fokus Penelitian
1. Penelitian ini hanya dilaksankan di SMP Negeri 23 Muaro Jambi
kelas VIII
2. Penelitian ini hanya pada pembelajaran IPA
3. Obyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA dengan berbantuan
media video animasi?
2. Bagaimana hasil pembelajaran IPA dengan berbantuan media
video animasi?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui
efektivitas penggunaan media video animasi dalam proses
pembelajaran IPA.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Bagi Sekolah
Dapat

digunakan

sebagai

bahan

masukan

agar

dapat

mengambil kebijakan untuk hasil belajar semua siswa yang ada
disekolah bukan hanya kelas VIII B.
b. Manfaat Bagi Guru
1. Guru dapat mengetahui berbagai media pembelajaran yang
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi guru bahwa salah
satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa yaitu video animasi
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c. Manfaat Bagi Siswa
Manfaat penelitian bagi siswa yaitu dapat meningkatkan
minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas VIII B.
d. Manfaat Bagi Peneliti
Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu dapat memberikan
gambaran pada pembelajaran yang akan datang, dan masukan
kepada pengajar bahwa ada banyak media pembelajaran yang
dapat diterapkan untuk minat belajar siswa pada pelajaran IPA.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas
1. Pengertian Efektivitas
Menurut kamus besar bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata
efektif yang berarti “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur,
dan mujarab, serta dapat membawa hasil, berhasil guna tentang suatu usaha atau
tindakan” (Sugono, 2008:352).
Menurut Madya Ekosusilo (2002:62) dalam bukunya yang berjudul
Dasar- dasar Pendidikan, Efektifitas adalah “keadaan yang mana menunjukkan
sejauh mana apa yang telah direncanakan dapat tercapai. Semakin banyak
rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.” Menurut
Stoner yang dikutip oleh Ahmad Habibullah definisi efektivitas sebagai
“kemampuan menentukan tercapainya tujuan, yakni mengerjakan sesuatu
dengan benar (tujuan) bukan mengerjakan suatu yang benar (cara)” (Habibullah,
2008:112).
Dalam pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan membawa hasil dari
suatu usaha atau tindakan untuk mencapai tujuan yang telah disiapkan.
Efektivitas dalam proses pembelajaran dibagi menjadi 2 macam yaitu,
efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar murid. Efektivitas mengajar
guru yakni terutama yang menyangkut jenis-jenis kegiatan belajar mengajar
yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan efektivitas
belajar murid yaitu yang menyangkut tujuan-tujuan pembelajaran yang
diinginkan telah tercapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah
ditempuh.
Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat
diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Efektivitas menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang
dicapai. Oleh karena itu efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan
tercapainya tujuan pembelajaran, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan
dalam mengelola suatu situasi (Warsita, 2008:287).
7
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Sedangkan pembelajaran yang efektif adalah belajar yang bermanfaat
dan bertujuan bagi peserta didik, melalui pemakaian prosedur yang tepat.
Pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan
peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap
serta yang membuat peserta didik senang ( Ibid, 288).
Jadi, pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang
memungkinkan

peserta

didik

untuk

dapat

belajar

dengan

mudah,

menyenangkan, dan tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan.

2. Ciri-ciri pembelajaran yang efektif
Menurut Eggen & Kauchak yang dikutip oleh Bambang Warsita, ciri-ciri
pembelajaran yang efektif yaitu:
a.

Peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya
melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaankesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan
generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan

b.

Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam
pelajaran

c.

Aktivitas-aktivitas

peserta

didik

sepenuhnya

didasarkan

pada

pengkajian
d.

Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada
peserta didik dalam menganalisis informasi

e.

Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan
keterampilan berfikir

f.

Guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan
tujuan dan gaya pembelajaran guru
Sedangkan menurut Wottuba dan Wraight yang dikutip oleh Bambang

Warsita menyimpulkan ada tujuh indikator yang menunjukkan pembelajaran
efektif yaitu :
a.

Pengorganisasian pembelajaran dengan baik

b.

Komunikasi secara efektif

c.

Penguasaan dan antusiasme dalam mata pelajaran
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d.

Sikap positif terhadap peserta didik

e.

Pemberian ujian dan nilai yang adil

f.

Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran

g.

Hasil belajar peserta didik yang baik

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran
dapat terjadi karena adanya persiapan atau perencanaan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru, proses pembelajaran yang menarik dan tidak
membosankan, serta menghasilkan hasil belajar peserta didik yang baik.

B. Perencanaan Pembelajaran
Menurut Cunningham yang dikutip oleh Hamzah B. Uno mendefinisikan
perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi,
dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan
memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku
dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan diguakan dalam penyelesaian.
Perencanaan disini menekankan pada usaha menyeleksi dan menghubungkan
sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk
mencapainya. Apa wujud yang akan datang itu dan bagaimana usaha untuk
mencapainya merupakan perencanaan (Uno, 2014:82).
Perencanaan yaitu suatu cara yang memuaskan untuk membuat suatu kegiatan
dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah antisipatif guna
memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Sedangkan pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk
mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian
intern yang berlangsung dialami siswa (Siregar dan Nara, 2011:12).
Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan pemilihan,
penetapan, dan pengembangan metode didasarkan pada kondisi pembelajaran yang
ada.
Perencanaan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses penyusunan
materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan
metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan
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dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
(Majid, 2012:12).
Inti dari desain atau perencanaan pembelajaran adalah menetapkan metode
pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.
Fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan,
dan pengembangan variable metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran
harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil pembelajaran. Analisis akan
menunjukkan bagaimana kondisi pembelajarannya, dan apa hasil pembelajaran
yang diharapkan. Setelah itu baru menetapkan dan mengembangkan metode
pembelajaran yang diambil dari setelah perancang pembelajaran mempunyai
informasi yang lengkap mengenai kondisi nyata yang ada dari hasil pembelajaran
yang diharapkan.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas proses pembelajaran untuk mencapai
hasil belajar terbaik sesuai harapan, perencanaan pembelajaran merupakan sesuatu
yang mutlak harus dipersiapkan setiap guru, setiap akan melaksanakan proses
pembelajaran, walaupun belum tentu semua yang direncanakan akan dapat
dilaksanakan, karena bisa terjadi kondisi kelas merefleksikan sebuah permintaan
yang berbeda dari rencana yang sudah dipersiapkan, khususnya tentang strategi
yang bersifat opsional. Namun demikian, guru tetap diharapkan mampu menyusun
perencanaan yang lebih sempurna, sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga semua
siswa bisa mengikuti proses kegiatan belajar sesuai harapan, semua siswa bisa
memperoleh berbagai pengalaman baru dan menambah kompetensinya sesuai hasil
belajar mereka (Rosyada, 2013:120).
2. Guru
Guru adalah komponen yang penting dalam pendidikan, yakni orang yang
bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan peserta didik, dan bertanggung jawab
atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam rangka membina peserta didik
agar menjadi orang yang bersusila, yang cakap, berguna bagi nusa dan bangsa di
masa yang akan datang (Rachmayanti dan Daryanto, 2015:94).
Guru merupakan tenaga yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan
kepada anak didik di sekolah (Djamarah,2010:211).

Guru juga merupakan

seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan
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dalam melaksanakan peranannya dalam membimbing muridnya (Darajat dkk,
1996:266).
Dalam kegiatan proses belajar disekolah, guru mempunyai peran yang
sangat penting yaitu membimbing dan memotivasi peserta didik agar peserta didik
tersebut mampu menerima serta memahami materi yang telah disampaikan serta
bertujuan agar peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran
(Rachmayanti dan Daryanto, 2015:94).
Seorang guru juga harus memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan
pembelajaran secara profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
sebagai seorang pendidik, pembelajar, sekaligus sebagai perancang pembelajaran
(Majid,2012:12).
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

(RPP)

adalah

rencana

yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu
kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.
RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan
disini dapat diartikan persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun,
lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau
terlibat secara penuh (Kunanadar, 2007:240).
Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

dijabarkan

dari

silabus

untuk

mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar.
Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik (Rusman, 2013:7).
Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk
melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara
efektif dan efisien. Dengan kata lain rencana pelaksanaan pembelajaran berperan
sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan
pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru
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untuk menyesuaikannya dengan respons siswa dalam proses pembelajaran
sesungguhnya (Kunandar, 2007:241).

C. Proses pembelajaran
Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Rachmawati dan Daryanto,
2015:139).
Pembelajaran biasanya terjadi dalam situasi formal yang secara sengaja
diprogramkan oleh guru dalam usahanya mentransformasikan ilmu kepada peserta
didik, berdasarkan kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai. Melalui
pembelajaran peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan rencana
pengajaran yang telah diprogramkan.
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental maupun fisik melalui interaksi antar peserta dengan
peserta didik lainnya, peserta didik dengan guru, serta lingkungan dan sumber
belajar. Dalam proses pembelajaran seorang guru seringkali menggunakan strategi
atau metode pembelajaran dan media pembelajaran. Hal ini dilakukan agar proses
pembelajaran yang berlangsung tidak monoton dan membosankan.
1.

Strategi pembelajaran
Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan
digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi
pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik
menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada
akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan
belajar (Ibid, 149).
Menurut Bambang Warsita dalam bukunya yang berjudul
Teknologi Pembelajaran, strategi pembelajaran adalah “spesifikasi
untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau
kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran”. Strategi
pembelajaran

meliputi

situasi

belajar

dan

komponen

pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu strategi pembelajaran
tergantung pada situasi belajar, sifat materi, dan jenis belajar yang
dikehendaki. Strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan
pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk
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menyampaikan materi atau isi pelajaran serta sistematis, sehingga
kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam aplikasinya
terdapat empat aspek sebagai berikut: (Warsita, 2008:24-25).
a.

Urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan guru
dalam menyampaikan materi atau isi pelajaran kepada
peserta didik

b.

Metode pembelajaran, yaitu cara guru mengorganisasikan
materi pelajaran dan peserta didik agar terjadi proses
belajar secara efektif dan efisien

c.

Media

pembelajaran,

yaitu

peralatan

dan

bahan

pembelajaran yang digunakan guru dan peserta didik
dalam kegiatan pembelajaran
d.

Waktu yang digunakan guru dan peserta didik dalam
menyelesaikan

setiap

langkah

dalam

kegiatan

pemmbelajaran
Dengan demikian, strategi pembelajaran merupakan perpaduan
dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran
dan peserta didik, peralatan dan bahan, serta waktu yang
digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi
atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain
strategi pembelajaran dapat pula disebut sebagai cara yang
sistematis dalam mengomunikasikan isi pelajaran kepada peserta
didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

D. Hasil belajar
Lindgren mendefinisikan hasil belajar meliputi kecakapan,
informasi, pengertian, dan sikap (Thobroni dan Mustofa, 2012:24).
Menurut Benjamin S. Bloom yang dikutip oleh Asep Jihad dan
Abdul Haris, hasil belajar adalah “kemampuan yang diperoleh
anak setelah melalui kegiatan belajar. Siswa yang berhasil dalam
belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran
atau tujuan instruksional. Tiga ranah (domain) hasil belajar yaitu
kognitif, afektif, psikomotorik” (Jihad dan Haris, 2013:14).
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Hasil belajar yang diharapkan dari proses belajar yang utama
adalah adanya perubahan baik pengetahuan, sikap maupun
keterampilan, yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian
pendidikan nasional.

E. Media Pembelajaran
Piaget berpendapat bahwa pengetahuan akan dibentuk oleh
individu yang berinteraksi terus menerus dengan lingkungan yang
senantiasa berubah, sehingga dari interaksi tersebut individu yang
bersangkutan mengalami fungsi intelek yang makin berkembang
(Mudjiono, 1994:32)
Kebanyakan individu memiliki daya serap paling dominan atas
alat indera visual yaitu mata, disusul dengan alat indera
pendengaran dan selanjutnya alat indera yang lain meskipun jika
suatu proses belajar yang melibatkan penggunaan alat indera
penglihatan saja yang sudah mencapai 82% daya serap suatu
individu, namun suatu proses belajar yang melibatkan lebih dari
satu keterlibatan alat indera tentunya akan memberikan hasil yang
lebih menguntungkan karena bisa jadi daya serap individu tersebut
dapat mencapai 90% atau lebih. Sehingga, guru sebagai salah satu
pengatur lingkungan siswa dikelas harus berupaya untuk
menampilkan stimulus yang dapat diproses dengan berbagai
indera.
a) Pengertian Media
Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak
dari “Medium” yang secara harfiah berarti “Perantara” atau
“Pengantar” yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dan
penerima pesan (Sanaky, 2009:3 ). dan menurut Buuve (1997)
media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan
pesan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media
pembelajaran. Schramm (1997) mengemukakan bahwa media
adalah teknologi pembawa pesan yang dimanfaatkan untuk
keperluan pembelajaran. Sementara itu, Briggs (1997) berpendapat
bahwa

media

pembelajaran

adalah

sarana

fisik

untuk
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menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video
dan sebagainya. Sedangkan, National Education Association
(1969) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana
komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang- dengar,
termasuk teknologi perangkat keras. Dari ketiga pendapat diatas
disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesutu yang
dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan
kemauan

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses

belajar pada diri peserta didik.
b) Ciri- ciri Media Pembelajaran diantaranya (Kustandi, 2013:12)
1. Ciri fiksatif; Ciri fiksatif menggambarkan kemampuan
media dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan
merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dengan
cara ini, media memungkinan merekam suatu kejadian
atau objek pada suatu kejadian tertentu ditanportasikan
tanpa mengenal waktu.
2. Ciri manipulatif; Ciri manipulatif memungkinkan
adanya suatu proses transformasi kejadian atau objek.
Misalnya adalah suatu kejadian yang memakan waktu
berhari-hari dapat dijadikan hanya beberapa menit saja
kepada siswa.
3. Ciri distributif; ciri distributif memungkinkan suatu
kejadian atau objek didistribusikan melalui ruang, dan
secara bersamaan kejadian tersebut didistribusikan
kepada sejumlah siswa dengan stimulus pengalaman
yang relatif sama mengenai kejadian tersebut
c) Fungsi dan Manfaat Media
Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar
mengajar tentu saja berdampak baik bagi siswa, karena dapat
membangkitkan minat dan memberikan stimulus lebih pada
kegiatan belajar. Selain itu, bahan pengajaran akan lebih jelas
maknanya, dan metode mengajar menjadi lebih bervariasi.
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Belajar seringkali bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat
kompleks dan tidak terlihat. Maka dari itu media memiliki andil
untuk menjelaskan hal- hal yang abstrak dan menunjukkan hal-hal
yang tersembunyi. Ketidakjelasan dan kerumitan bahan ajar dapat
dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.
Media

harus

dapat

memberikan

pengalaman

yang

menyenangkan dan memberikan kebutuhan perorangan siswa
mengingat banyak sekali fungsi dan manfaat media pembelajaran.
Diantaranya, manfaat media menurut Nana adalah (1) pengajaran
akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan
motivasi belajar., (2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya
sehingga dapat lebih dipahami maknanya oleh para siswa, dan
memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik., (3)
metode mengajar akan lebih bervariasi dan; (4) siswa lebih banyak
melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya menguraikan uraian
guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,
mendemonstrasikan, dll (Sudjana, 2019:2)
Selain

mengenai

fungsi,

banyak

juga

pakar

yang

menjabarkan manfaat media. Diantaranya sebagai berikut:
1. Membuat konkret berbagai konsep yang abstrak. Berbagai konsep
abstrak dan sulit dijelaskan kepada siswa, dapat disederhanakan
melalui media.
2. Menghadirkan berbagai objek yang berbahaya dan sukar didapat
ke dalam lingkungan. Objek tersebut dapat digantikan dengan alat
peraga dan media belajar lain.
3. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil.
4. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat.
Manfaat lain yang didapatkan dari media adalah media
dapat menyajikan pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis.,
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera., mengatasi
sikap pasif anak didik,. dan meminimalisir perbedaan pengalaman
pada anak didik (Sadiman, hal 17). Selain itu, Kemp dan Dayton
dalam Hamzah mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat
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memberikan kontribusi lain dalam proses belajar mengajar (Uno,
hal 124). Kontribusi tersebut, diantarnya yaitu penyampaian pesan
dapat lebih terstandar, pembelajaran menjadi lebih menarik, dan
interaktif, waktu pelaksanaan pembelajaran bisa diperpendek,
kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, proses pembelajaran
dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun, meningkatkan sikap
positif siswa terhadap materi pelajaran, dan peran guru mengalami
perubahan kearah positif.
Dari berbagai uraian yang dikemukakan oleh ahli diatas,
disimpulkan beberapa fungsi dan manfaat dari penggunaan media
pembelajaran di dalam proses belajar mengajar, yaitu media dapat
memperjelas pesan yang disampaikan baik pesan konkret maupun
abstrak karena teratasinya keterbatasan ruang, waktu, dan daya
indera sehingga media mampu membangkitkan minat dan
motivasi belajar siswa

serta memberikan kesamaan pengalaman

belajar antar siswa yang bersangkutan.
a. Jenis dan Klasifikasi Media
Jenis dan klasifikasi media sangat banyak ragamnya dan
dapat dilihat dari berbagai sudut. Namun, secara umum media
pengajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Indriana, hal
54):
1. Mengutamakan kegiatan membaca simbol visual.
2. Bersifat audio visual, proyeksi, nonproyeksi, dan
berbentuk tiga dimensi.
3. Menggunakan teknik atau mesin.
4. Merupakan kumpulan benda-benda atau bahan-bahan.
5. Merupakan contoh dari kelakuan guru.
Media

berdasarkan

perkembangan

teknologi,

dikelompokan menjadi empat, yakni (1) media hasil teknologi
cetak, (2) media hasil teknologi audio- visual, (3) media hasil
teknologi yang berdasarkan komputer (4) media hasil gabungan
media cetak dan komputer. Teknologi cetak adalah cara untuk
menghasilkan atau menyampaikan materi. Teknologi audio-visual
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cara

menghasilkan

atau

menyampaikan

materi

dengan

menggunakan mesin-mesin audio dan visual-visual pengajaran
melalui audio-visual jelas pelajar, seperti mesin proyektor film,
tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Teknologi berbasis
komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan
materi dengan menggunakan sumber-sumber yang bebasis microprosessor. Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi
berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi
lainnya adalah karena informasi/ materi disimpan dalam bentuk
digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Teknologi
gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan
materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media
yang dikendalikan oleh komputer (Arsyad, 2011:29). Media
dilihat dari daya liputnya, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama
media dengan daya liput luas/ serentak. Media ini tidak terbatas
oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik
yang banyak dalam waktu yang sama, misal radio dan televisi.
Kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang adan
tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan
tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai, yang
harus menggunakan ruang tertutup dan gelap (Sutikno, hal 68).
Pengelompokkan media juga dikemukakan oleh Anderson
dalam Sanjaya, yaitu sebagai berikut (Sanjaya, hal 213):

Kelompok Media
Audio

Media Intruksional
Pita audio, piringan audio,
Radio

Cetak

Buku

teks

terprogram,

buku

pegangan,buku tugas
Audio-cetak

Buku

latihan

dilengkapi

kaset,

gambar/Poster
Proyeksi visual diam

Film bingkai (slide), film rangkai
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(berisi pesan verbal)
Proyeksi visual diam dengan audio

Film bingkai (slide) bersuara, film
rangkai suara

Visual gerak

Film bisu dengan judul

Visual gerak dengan audio

Film suara, video

Benda

Benda nyata, model tiruan

Komputer

Media berbasis komputer
Tabel 2.1 Klasifikasi Media

Media audio merupakan alat perantara yang isi pesannya
hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio
dalam pembelajaran berarti berupa suara-suara ataupun bunyi yang
berkaitan dengan materi pembelajaran. Media ini bisa berupa pita
audio, piringan audio, radio.
Media cetak merupakan media dengan teknologi paling tua
dalam pembelajaran, karena proses pembuatannya yang bekerja
atas dasar prinsip mekanis. Media cetak dalam pembelajaran
berarti berupa alat perantara penyampai pesan dalam bentuk
salinan cetak, seperti buku teks terprogram, buku pegangan, buku
tugas, grafik dan foto.
Media

audio-cetak

merupakan

alat

perantara

yang

memiliki dua ciri sekaligus, yaitu berupa audio/ suara. Media
audio-cetak dalam pembelajaran berarti alat perantara penyampai
materi yang mengandung suara dan salinan cetak. Contoh media
ini bisa berupa buku latihan yang dilengkapi dengan kaset.
Berdasarkan pemahaman dari banyaknya pengkategorian
diatas, klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membuat guru lebih
mudah memilih dan menemukan media yang paling sesuai dengan
kebutuhan dari tujuan pembelajaran agar media yang akan
digunakan dapat tepat guna.
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b. Pemilihan Media
Ketepatan pemilihan media tentu saja sangat penting
karena setiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya
masing-masing. Pemilihan media yang sesuai akan berdampak
positif terhadap proses belajar mengajar, tapi jika media yang
dipilih adalah media yang tidak sesuai, bisa jadi media tersebut
malah menjadi penghalang terjadinya proses belajar mengajar.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terhadap pemilihan
prioritas pengadaan media pembelajaran diantaranya adalah
adanya relevansi pengadaan media pendidikan edukatif, adanya
kelayakan pengadaan media, dan adanya kemudahan dalam
pengadaan media yang bersangkutan (Harjana, 2008:238).
Berdasarkan ketiga faktor diatas, maka dalam memberikan
prioritas pengadaan media pendidikan perlu diadakan pengukuran
untuk ketiga faktor tersebut sesuai dengan jenis dan jenjang
pendidikan di sekolah.
Selain faktor diatas disebutkan dalam Hamalik, ada dua
pendekatan yang bisa dilakukan dalam usaha memilih media,
yakni (Hamalik, 2005:202) :
1. Dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran
yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam
proses pembelajaran.
2. Memilih

berdasarkan

kebutuhan

nyata

yang

telah

direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan
yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran
yang hendak disampaikan.
Sudirman dalam Djamarah mengemukakan beberapa
prinsip pemilihan media. Prinsip tersebut dibagi menjadi 3
kategori, sebagai berikut (Djamarah, 2010:126):
1. Tujuan pemilihan. Media yang dipilih, harus jelas tujuannya.
Apakah digunakan untuk sasaran TK, SD, SMP atau SMA.
Apakah digunakan untuk pembelajaran atau digunakan untuk
informasi yang sifatnya umum saja.
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2. Karakteristik media pengajaran. Setiap media memiliki
karakteristik tertentu. Dengan mengenal karakteristik media
pengajaran, akan memudahkan guru melihat mana yang
lebih sesuai untuk digunakan. Disamping itu, pengenalan
karakteristik akan memungkinkan guru menggunakan media
pengajaran secara bervariasi.
3. Alternatif pilihan. Setelah dilihat tujuan dan karakteristiknya,
jika ternyata media yang memungkinkan terdiri dari banyak
pilihan, maka guru bisa memilih dengan membandingkan
mana media yang paling memberikan keuntungan.
Selain prinsip di atas, ada pula beberapa faktor lain yang
menentukan tepat atau tidaknya sesuatu dijadikan media
pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah (Sudjana, hal 4):
1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran; hal itu berarti
media pengajaran dipilih atas suatu tujuan instruksional yang
telah ditetapkan
2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; Kemudahan
memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah
diperoleh atau setidaknya mudah dibuat oleh guru pada
waktu mengajar.
3. Keterampilan guru dalam menggunakannya; pada poin ini,
nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya,
tetapi dampak penggunaannya oleh guru pada saat terjadinya
interaksi belajar siswa dengan lingkungannya.
4. Tersedianya waktu untuk menggunakannya;
5. Sesuai dengan taraf berpikir siswa.
Ada

juga

prinsip

yang

menggunakan

pola,

yang

dirumuskan dalam satu kata yaitu ACTION, yang merupakan
akronim dari acces, cost, technology, interactivity, organization,
dan novelty (Sanajaya, hal 224). Access menjadi pertimbangan
pertama dalam pemilihan media, yaitu apakah media tersebut
tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan. Cost, mahalnya biaya
harus dihitung dengan aspek manfaatnya. Technology, dalam hal
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ini kita mempertimbangkan apakah media tersebut tersedia, dan
mudah digunakan. Interactivity, yaitu dapat menimbulkan
interaksi dua arah atau tidak, walaupun perlu juga kesesuaian
dengan tujuan pembelajaran yang bersangkutan. Organization,
adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah kepala sekolah
mendukung atau tidak. Novelty, yaitu kebaruan media yang
dipilih. Media yang lebih baru biasanya akan lebih baik dan
menarik bagi siswa.
Prinsip-prinsip pemilihan media diatas dimaksudkan agar
media pembelajaran yang digunakan dapat sesuai sasaran sehingga
benar membantu proses belajar dan mengajar dikelas, mengingat
bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahannya
masing-masing. Walaupun terdiri dari banyak prinsip, diharapkan
guru dapat membandingkan dan bijak dalam menentukan media
yang akan digunakan. Sehingga, guru dapat memperkecil celah
kelemahan dari media yang bersangkutan.
c. Video Animasi
Pada media pembelajaran video animasi terdapat tampilan
yang memadukan antara audio dan visual. Arsyad (2014:89)
menyebutkan “media berbasis visual animasi (image atau
perumpamaan) memegang peranan yang sangat penting dalam
proses pembelajaran”. Media visual animasi dapat memperlancar
pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi)
dan

memperkuat

ingatan.

Visual

animasi

pula

dapat

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan
antara isi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif,
visual animasi sebaiknya ditempatkan pada konteks yang
bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (image) itu
untuk meyakinkan terjadinya proses informasi.
Sedangkan Munir (2012:334) dalam Sastrawan dkk.
menyebutkan “visual animasi adalah proses penciptaan efek gerak
atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu”.
Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat satu ketempat
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yang lain, perubahan warna, atau perubahan bentuk. Media
animasi dapat diartikan juga sebagai kumpulan gambar yang
berisikan gerakan.
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Media
Video animasi merupakan media yang memberikan tampilan
gambar bergerak dalam proses pembelajaran yang nantinya dapat
menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran,
dimana dalam penggunaannya dibantu oleh pemandu atau guru.
Program video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran
karena dapat memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada
peserta didik. Daryanto (2010:86) mengemukakkan bahwa “Video
merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu
proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran masal, individual
maupun berkelompok”. Selain itu ukuran tampilan video sangat
fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan
cara mengatur jarak antara layar dan alat pemutar kaset. Daryanto
(2010:86) “video merupakan bahan ajar noncetak yang kaya
informasi dan tuntas karena dapat sampai kehadapan siswa secara
langsung”. Proses retensi (daya serap dan daya ingat) siswa
terhadap materi pelajaran dapat meningkat secara signifikan jika
proses pemerolehan informasi awalnya lebih besar melelui indera
pendengaran dan penglihatan.
Kemampuan video dalam memvisualisasikan materi efektif
membantu menyampaikan materi yang bersifat dinamis, karena
kemampuan itulah maka teknologi video banyak digunakan
sebagai salah satu alat pembelajaran.
a) Kelebihan Video Animasi
1. Mengatasi jarak dan waktu
2. Mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu
secara realistis dalam waktu yang singkat.
3. Dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke
negara lainnya, dan dari masa yang satu ke masa yang lain.
4. Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan.
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5. Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat.
6. Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa.
7. Mengembangkan imajinasi.
8. Memperjelas

hal-hal

yang

abstrak

dan

memberikan

penjelasan yang
9. lebih realistik.
10. Mampu

berperan

sebagai

media

utama

untuk

mendokumentasikan
11. realitas sosial yang akan dibedah di dalam kelas.
12. Mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing
kreativitas
13. peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya.
b) Kekurangan Video Animasi
Menurut Daryanto (2010:88) bahwa Video juga memiliki
kelemahan sebagai berikut :
1. Sebagaimana media audio-visual yang lain, video terlalu
menekankan

pentingnya

materi

ketimbang

proses

pengembangan materi tersebut.
2. Pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang
tidak murah.
3. Penayangannya juga terkait peralatan lainnya seperti video
player, layar bagi kelas besar beserta LCDnya, dan lainlain.

F. Studi Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh dengan judul “Keefektifan Media
Video terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Peristiwa Alam pada Kelas V
SD Negeri Pretek 01 Kabupaten Batang” menunjukkan bahwa pada siswa
yang kelasnya menggunakan video animasi lebih efektif dibanding dengan
kelas yang menggunakan media gambar. Hasil uji keefektifan yang
dihitung menggunakan SPS versi 21 diperoleh t hitung ≥ ttabel yaitu 4,423.
Penelitian yang dilakukan oleh Danton H. O’Day dengan judul the
ingkan dengan siswa yang belajar tanpa menggunakan animasi. Hal ini
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dibuktikan dengan siswa yang belajar dengan animasi menunjukkan skor ratarata 77,9% dengan penurunan skor (setelah tes memori) menjadi 43%,
sedangkan siswa yang belajar tanpa animasi mendapatkan skor rata-rata
58,1% dengan penurunan skor (setelah tes memori) menjadi 35,8% (Danton
2007:2017-2223).
Efektifitas Penggunaan Audio Visual Dalam Pembelajaran Sejarah
Sahabat Nabi Muhammad saw Pada Siswa Kelas V SDN Kayu Putih 09 Pagi
oleh Agus Rohman (2014). Menyimpulkan bahwa: berdasarkan perumusan
masalah “Bagaimana efektifitas penggunaan media audio visual dalam
pembelajaran kisah sahabat nabi muhammad SAW Pada Siswa Kelas V SDN
Kayu Putih 09 Pagi? Dan bagaiman peran guru dalam pembelajaran kisah
sahabat nabi muhammad SAW Pada Siswa Kelas V SDN Kayu Putih 09
Pagi? Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaan dengan berbantuan audio
visual dangat efektif, hal ini terbukti dengan tercapainya tujuan pembelajaran,
pemanfaatan audio visual dalam proses belajar mengajar merupakan
kreatifitas guru dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penguasaan
materi lebih optimal, dan berdasarkan wawancara menunjukkan pelaksanaan
pemanfaatan media audio visual pada saat pembelajaran sangat efektif. Dalam
penelitian tersebut terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian penulis
yaitu

sama-sama

membahas

mengenai

video

animasi.

Sedangkan

perbedaannya adalah penulis meneliti efektifitas video animasi dalam proses
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sedangkan penelitian ini efektifitas
video animasi dalam pembelajaran Sejarah Sahabat Nabi Muhammad saw.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yaitu yang
ditujukan untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan berupa katakata, gambar, peristiwa, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dengan
teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi yaitu gabungan dari
teknik pengumpulan data wawancara,observasi dan dokumentasi. Sehingga
yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan
realitas dibalik fenomena yang ada secara mendalam, dan rinci.

B. Setting dan Subjek Penelitian
a. Setting Penelitian
Penelitian kualitatif ini dilaksanakan bertempatan di SMP 23 Muaro
Jambi yang berlokasi di Jalan Petaling KM.13, Kec. Sei Gelam. Penelitian
ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021. Kegiatan
penelitian ini dimulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan
hasil penelitian.
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah seseorang atau lapangan yang akan
dijadikan penelitian atau sumber yang dapat di teliti dengan metode dialog
sekaligus menjadikan data dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini
adalah beberapa siswa yang mengalami kesulitan di SMP Negeri 23 muaro
Jambi. Dalam pengambilan subjek, penelitian ini menggunakan cara
purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel
subjektif peneliti berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap
mempunyai sangkut paut dengan karakteristik tertentu. Misalnya, meneliti
tentang pendidikan, maka peneliti harus mencari sampel para ahli dalam
pendidikan, sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif.
Kehadiran peneliti tidak hanya mengamati saja, namun peneliti memiliki
catatan sendiri di lapangan yang menceritakan hal-hal yang diamati oleh
26
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peneliti secara berurutan dan sesuai dengan keadaan yang telah diteliti
(Sugiyono,2016,hlm.85).
Berdasarkan pandangan di atas, maka pada dasarnya kehadiran
peneliti disini di samping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting
dalam seluruh kegiatan penelitian.
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Jenis data yang dituangkan dalam penelitian ini adalah bersifat
narasi, uraian penjelasan data dari informasi baik secara lisan maupun data
dokumen yang tertulis, prilaku subjek yang diamati dilapangan juga menjadi
data dalam pengumpulan hasil penelitian ini. Sumber data dalam penelitian
ini adalah subyek dimana data diperoleh. Data yang akan peneliti teliti
adalah data yang berkaitan dengan bagaimana.
b. Sumber Data
Ketetapan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan
menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh.
Sebuah data tidak akan mungkin dapat diperoleh tanpa sumber data. Sumber
data adalah subyek yang akan peneliti pilih untuk mendapatkan informasi
atau data yang dibutuhkan dalam kelengkapan penelitian. Dalam penelitian
yang menjadi sumber data adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 23 Muaro
Jambi. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat
menggunakan dua macam cara yaitu : (Farida nugrahani,2014,hlm.107).
i.Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti
langsung dari sumber utama atau objek penelitian seperti hasil wawancara
atau pengisian kuesioner. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah
siswa kelas VIII SMP Negeri 23 Muaro Jambi.
ii.Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah
lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh
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pihak lain atau data pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat dan validitasnya dapat di
pertanggung jawabkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan
adalah :
1. Observasi
Observasi yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan
untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Cartwright &
Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat,
mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk
suatu tujuan tertentu. Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis
tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan
dan pencatatan (Gunawan, 2013:143).
Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikasi
dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena
sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.
Pada penelitian ini dilakukan observasi secara langsung dengan
mengamati dan mencatat terhadap kegiatan proses beajar mengajar daring.
Sebelum melakukan observasi, peneliti membuat kisi-kisi observasi terlebih
dahulu untuk memfokuskan apa yang akan diobservasi yaitu efektivitas
proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dijadikan dimensi
kemudian dijabarkan menjadi indikator.
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Fokus
Efektivitas

Dimensi
Komunikasi secara

proses

efektif

Indikator
1. Siswa berkomunikasi dengan
guru secara aktif

pembelajaran

2. Siswa berkomunikasi dengan

IPA

baik kepada teman sejawat
saat mengerjakan tugas
kelompok
3. Mampu berkomunikasi
4. Tidak gugup saat bertanya dan
menjawab pertanyaan

Antusiasme dalam
mata pelajaran

1. Kemauan sendiri
2. Lebih perhatian
3. Senang
4. Berminat
5. Bertanggung jawab

Penguasaan materi

6. Konsentrasi
1. Siswa mampu menjelaskan
kembali materi yang telah
dipelajari
2. Siswa mengerti ketika ditanya
tentang materi
Tabel 3.1

Kisi-kisi Observasi

2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban
responden (Mahmud, 2011:173).
Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang
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berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan (Norbuko dan Ahmadi, 2010:83).
Wawancara ini ditunjukkan kepada beberapa siswa kelas VIIIB
untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
dan diteliti. Adapun Kriteria penentuan informan adalah memilih beberapa
siswa yang memiliki nilai tertinggi, sedang dan terendah. Selain dilihat dari
prestasi atau nilai, informan juga dipilih berdasarkan keaktifan saat proses
pembelajaran berlangsung.
Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat kisi-kisi observasi
terlebih dahulu untuk memfokuskan hal apa saja yang akan di wawancara
terkait efektivitas penggunaan video animasi dalam proses pembelajaran
IPA

Fokus

Dimensi

Fungsi Media

Fungsi media

Indikator
(Proses Pembelajaran)
1. Tujuan pembelajaran

Pembelajaran dan

sebagai sumber

2. Materi

Proses

belajar

3. Pelaksanaan

Sumber
Data
Siswa

pembelajaran

Pembelajaran

4. Evaluasi pembelajaran
Fungsi media

1. Tujuan pembelajaran

sebagai

2. Materi

Psikologi

3. Pelaksanaan

Siswa

pembelajaran
4. Evaluasi pembelajaran
Fungsi media

1. Tujuan pembelajaran

sebagai

2. Materi

Imajinatif

3. Pelaksanaan

Siswa

pembelajaran
4. Evaluasi pembelajaran
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Fungsi media

1. Tujuan pembelajaran

sebagai

2. Materi

Motivasi

3. Pelaksanaan

Siswa

pembelajaran
4. Evaluasi pembelajaran
Tabel 3.2
Kisi-kisi Wawancara
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang (Sugiyono, 2013:240). Dokumen merupakan segala suatu materi
dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia, dokumen yang
dimaksudkan adalah segala catatan dalam kertas (hardcopy) maupun
elektronik (softcopy). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa,
catatan harian, manifesto, umdang-undang, notulen, blog, halaman web,
foto, dan lainnya (Sarosa, 2012:61).
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto
kegiatan belajar serta data-data yang ada di SMP Negeri 23 Muaro Jambi
yang berkaitan dengan penelitian.
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Penetapan keabsahan data (trustworthiness) data diperlukan teknik
pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah
kriteria tertentu. Ada kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan
(credibility) (Meleong, 2013:324).
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Perpanjangan pengamatan
Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,
melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah
ditemui

maupun

yang

baru

(Sugiyono,

2013:270).

Perpanjangan

pengamatan dilakukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam agar
data yang diperoleh sesuai dengan yang peneliti inginkan. Dengan
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melakukan perpanjangan pengamatan, maka responden akan merasa lebih
akrab dan terbuka sehingga akan memberikan informasi yang mendalam.
Melalui teknik ini peneliti dapat menguji ketidakbenaran informasi
yang dierkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun
dari responden, dan membangun kepercayaan subyek sehingga dapat
dipastikan apakan konteks itu dipahami dan dihayati atau tidak.
2. Peningkatan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol
kemudian ia menelaah. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Sugiyono,
2013:272).
Melalui teknik ini peneliti juga mengadakan pengamatan dengan
teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang
menonjol, kemudian menelaahnya secara rinci sampai para suatu titik
sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor
yang ditelaah sudah dipahami dengan cara biasa.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang

bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada (Sugiyono, 2013:241). Triangulasi merupakan cara untuk
melihat fenomena dari berbagai sudut, melakukan pembuktian temuan dari
berbagai sumber informasi dan teknik sebagai ilustrasi proses yang peneliti
lakukan.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain
(Sugiyono, 2014:89).
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Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media video animasi
dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIII SMP Negeri
23 Muaro Jambi, maka teknik analisis deskriptif dilakukan dengan beberapa
tahap:
1. Organisasi Data
Pengolahan dan analisis data sesungguhnya dimulai dengan
mengorganisasikan data. Dengan data kualitatif yang sangat beragam dan
banyak, menjadi kewajiban peneliti untuk mengorganisasikan datanya
dengan rapi, sistematis dan selengkap mungkin. Menurut highlen dan Finley
mengatakan bahwa organisasi data yang sistematis memungkinkan peneliti
untuk:
a. Memperoleh kualitas data yang baik
b. Mendokumentasikan analisis yang dilakukan
c. Menyimpan data dan analisis yang berkaitan dalam penyelesaian
penelitian (Poerwandi, 1998:89).
2. Koding dan Analisis
Langkah penting yang harus dilakukan sebelum analisis yaitu
membubuhkan kode-kode pada materi yang diperoleh yaitu koding. Koding
dimaksudkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data secara
lengkap dan mendetil sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang
topik yang dipelajari. Maka dari itu peneliti akan menemukan makna dari
data yang dikumpulkannya.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Data dalam penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, tetapi lebih
banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis
seperti gambar, foto ataupun bentuk non angka lain.
Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Menurut E. Kristi Poerwandari peelitian
kualitatif memiliki sifat yang terbuka dan luwes. Metode dasar
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya adalah
observasi dan wawancara.
1. Data observasi
Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi efektivitas proses
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Proses pembelajaran adalah
proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar (Rachmawati, 2015:139).
Sedangkan

menurut

Wottuba

dan

Wraight

indikator

yang

menunjukkan pembelajaran efektif diantaranya komunikasi secara efektif,
antusiasme siswa pada mata pelajaran, dan penguasaan siswa terhadap
materi (Warsita, 2008:289-290).
a. Komunikasi Secara Efektif
Adapun

indikator

komunikasi

yang

efektif

dalam

proses

pembelajaran yaitu:
1) Siswa berkomunikasi dengan guru secara aktif
Pada proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), guru
menggunakan

media

video

animasi

untuk

menyampaikan

materi

pembelajaran, saat pembelajaran daring berlangsung siswa terlihat sangat
antusias dan ketika guru memberikan pertanyaan, siswa pun bisa dengan
cepat menjawab pertanyaan. Kemudian pada saat siswa belum memahami
materi yang disampaikan, siswa tidak takut dan tidak malu untuk bertanya
34
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

35

kepada guru. Dengan menggunakan video animasi, pembelajaran di dalam
kelas daring pun terasa lebih hidup dan tidak pasif.
2) Aktif saat bertanya dan menjawab pertanyaan
Dalam proses pembelajaran menggunakan video animasi, tidak
sedikit siswa yang bertanya kepada guru tentang tayangan video animasi
yang belum mereka fahami, selain itu para siswa juga bertanya ketika ada
penjelasan guru yang belum jelas, saat bertanya mereka terlihat sangat yakin
dan tidak ada rasa gugup sama sekali. Begitu juga ketika guru memancing
siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, siswa sangat antusias untuk menjawab
pertanyaan tersebut dan mereka menjawab dengan yakin dan berani.
b. Antusiasme Siswa pada Mata Pelajaran
Video animasi yang digunakan untuk menyampaikan materi
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) membuat siswa merasa tertarik
dan senang untuk mengikuti pembelajaran, ada beberapa hal yang
diharapkan dapat meningkat dalam diri siswa ketika belajar menggunakan
media video animasi diantaranya:
1) Kemauan sendiri
Dalam hal kemauan siswa belum tampak terlihat karena guru harus
memberikan stimulus dahulu kepada siswa, baru siswa merespon hal
tersebut. Seperti halnya guru harus memancing dengan pertanyaanpertanyaan baru siswa berani mengeluarkan pendapat mereka
2) Lebih perhatian
Dengan ditampilkannya media video animasi dalam proses
pembelajaran,

perhatian

siswa

dalam

belajar

menjadi

meningkat

dibandingkan sebelum belajar menggunakan video animasi. karena video
animasi yang ditayangkan menarik, kreatif, dan tidak membosankan
sehingga membuat para siswa tidak merasa jenuh dalam proses belajar
online (daring). Berbeda halnya ketika siswa belajar hanya mendapat
penjelasan dari guru tanpa menggunakan media, banyak siswa yang tidak
aktif yang berakibat kelas pembelajaran daring menjadi pasif dan tidak
efektif sehingga tidak fokus dengan materi yang disampaikan.
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3) Senang
Belajar menggunakan video animasi tentunya membuat

siswa

merasa senang, apalagi hal yang mereka dapat merupakan hal baru yang
tidak pernah didapat sebelumnya. Ini terlihat ketika siswa sesekali
memberikan respon yang baik setelah memutar video animasi yang
diberikan pada saat pembelajaran daring berlangsung, mereka pun sangat
antusias dan ingin memutar video berulang kali.
4) Berminat
Video animasi juga meningkatkan minat belajar siswa, biasanya
siswa merasa malas-malasan ketika akan belajar Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA), namun setelah mengetahui bahwa guru akan menggunakan media
video animasi siswa langsung antusias untuk mengikuti pelajaran.
5) Konsentrasi
Ketika video animasi berlangsung fokus siswa hanya pada video
saja,. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi siswa meningkat saat belajar
menggunakan video animasi.
c. Penguasaan materi
Dengan menggunakan media video animasi siswa lebih mudah
menguasai materi dan dapat membangkitkan motivasi siswa untuk
belajar.hal ini terbukti pada saat siswa diminta untuk menjelaskan kembali
materi yang telah dipelajari, mereka mampu menjelaskan dengan baik
begitu juga saat guru memberikan pertanyaan tentang materi yang
disampaikan, siswa langsung berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan
dan sebagian besar jawaban mereka benar atau mendekati.
2. Data Wawancara
Wawancara ini ditunjukkan kepada beberapa siswa kelas VIIIB SMP
Negeri 23 Muaro Jambi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas dan diteliti.
Wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2020 di dalam
kelas daring. Adapun Kriteria penentuan informan adalah memilih beberapa
siswa yang memiliki nilai tertinggi, sedang dan terendah. Selain dilihat dari
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prestasi atau nilai, informan juga dipilih berdasarkan keaktifan saat proses
pembelajaran berlangsung.
Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 peneliti melakukan
triangulasi dan mewawancara kembali 3 siswa yang berbeda dengan
sebelumnya dengan kriteria yang sama. Hal ini dilakukan agar peneliti
memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang masalah yang akan
diteliti.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nama
Abd Jafar Ardiyansyah
Ajeng Maharani
Andreanto Pega
Ayu Safitri
Diajeng Shalihatia
Ely Aman Setiawan
Iman Dimas Pamungkas
Inayah
Melva Afriani
Muhammad Ridho P
Muhammad Rusdiansyah
Nanang Suryana
Naszla Halfaira
Novi Lestari
Peri Rivaldo
Puji Astuti
Rando Evendi Sitohang
Refky Sugi Hartono
Rosidin
Sarif Hidayatullah
Siti Coyumi
Siti Nurhazizah
Tirta Raka Yudha

Status
Siswa
Siswi
Siswa
Siswi
Siswi
Siswi
Siswa
Siswi
Siswi
Siswa
Siswa
Siswa
Siswi
Siswi
Siswa
Siswi
Siswa
Siswa
Siswa
Siswa
Siswi
Siswi
Siswa
Tabel 4.1

Asal
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling
Petaling

Data Informan Siswa
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3. Data Dokumentasi
Dokumentasi yang dimaksud adalah hasil ulangan harian dan
ulangan tengah semester, serta absensi kelas VIII B. Dokumentasi lainnya
berupa keadaan sekolah dan prasarana yang ada pada SMP Negeri 23 Muaro
Jambi.

B. Pembahasan
1. Situasi Proses Pembelajaran melalui Media Video Animasi
Dalam penelitian terhadap efektivitas penggunaan video animasi dalam
proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), ada beberapa tahapan
yang dilakukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:
a. Tahap persiapan
Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyiapkan dahulu video
animasi yang akan digunakan untuk mengajar. Video animasi yang
digunakan tersebut telah dibantu oleh orang yang sudah profesional dan
berisi tentang materi sistem pencernaan pada manusia, kemudian dilakukan
penyusunan RPP untuk 2 kali pertemuan. setelah video animasi selesai,
peneliti bermusyawarah bersama guru IPA yang bersangkutan untuk
merencanakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan video
animasi pada materi sistem pencernaan pada manusia .
b. Tahap pelaksanaan
1) Kegiatan pendahuluan
Guru mengucapkan salam terlebih dahulu dan menyapa siswa
kemudian memberikan motivasi sebelum dimulainya pembelajaran. Hal ini
bertujuan untuk menambah semangat siswa dalam proses pembelajaran
daring yang sedang berlangsung. Setelah guru memberikan motivasi kepada
siswa, kemudian guru mengulas kembali sedikit materi yang di bahas pada
minggu lalu, guna untuk membantu siswa kembali mengingat pelajaran
sebelumnya yang dimana pembelajaran tersebut berkaitan dengan materi
yang akan dibahas pada hari itu, dan selanjutnya menyampaikan tujuan dan.
Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dibahas dan selanjutnya
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menyampiakan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
2) Kegiatan Inti
Setelah membacakan kompetensi dan tujuan, guru memberikan sub
materi dan mengirimkan video animasi pembelajaran tentag sistem
pencernaan manusia.
Selanjutnya siswa memutarkan video animasi pembelajaran tentang
sistem pencernaan secara mandiri. Namun sebelumnya guru menghimbau
kepada siswa agar dapat menyimak dengan baik dan seksama. Seluruh siswa
memiliki antusias yang sangat tinggi saat memutar video , disana terlihat
sekali bahwa siswa sangat tertarik dengan materi yang disampaikan melalui
media audio visual (video animasi). Suasana di dalam kelas daring terasa
sangat tenang dan lebih menyenangkan karena video animasi yang
digunakan oleh guru membuat siswa tidak merasa jenuh dan bosan serta
lebih

semangat

dalam

mengikuti

pembelajaran.

Dengan

belajar

menggunakan media video animasi, sikap siswa lebih banyak menyimak,
memperhatikan menghargai, dan mendengarkan secara sungguh-sungguh,
bahkan siswa lebih kreatif dan kritis terhadap apa yang mereka tanyakan.
Setelah semua siswa memutar video animasi, peneliti sebagai guru
pun menjelaskan materi yang diputar dalam video tersebut, setelah
menjelaskan guru memancing pertanyaan- pertanyaan kepada murid dan
membuat murid penasaran kemudian terlihat beberapa murid yang
mengajukan pertanyaan kepada guru. Guru pun melempar dahulu
pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa lainnya. Siapa yang bisa
menjawab pertanyaan dari temannya tersebut, dan kemudian ada siswa yang
ingin mencoba menjawab pertanyaan. Dari jawaban yang ia lontarkan sudah
cukup benar namun msih ada beberapa penjelasan yang harus ditambahkan
oleh guru, dalam hal ini terlihat siswa lebih berani dalam bertanya dan
mengeluarkan pendapatnya, siswa pun mudah mengerti dan memahami
materi yang ditayangkan dalam video animasi tersebut
3) Kegiatan penutup
Setelah dilakukannya tanya jawab, guru pun menyimpulkan
pelajaran yang telah dipelajari hari ini sambil memberikan motivasi kepada
murid untuk terus membaca buku dan belajar saat berada dirumah.
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Dengan adanya video animasi murid lebih mudah memahami
pelajaran karena penglihatan, pendengaran, serta kemampuan berfikir
mereka fokus dengan video yang ditayangkan. Video animasi juga berperan
penting dalam membantu guru dalam pelajaran, guru juga menjadi terbantu
dengan adanya video animasi tersebut.
Belajar menggunakan video animasi juga dapat mengembangkan
pemahaman murid karena dapat melihat kejadian yang ada di video. Ada
beberapa siswa yang bertanya kepada guru ada pula yang hanya diam dan
memutar videonya saja, ini membuktikan bahwa siswa lebih tertarik dan
bersemangat belajar ketika belajar menggunakan video animasi. video
animasi juga menciptakan pembelajaran yang mengasyikkan dan tidak
membosankan.
2. Hasil Penelitian
Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, peneliti
melakukan wawancara kepada 6 siswa kelas VIIIB SMP Negeri 23 Muaro
Jambi, berikut hasil wawancara yang dilakukan:
a. Pemahaman siswa terhadap pelajaran menggunakan video animasi
Pembelajaran yang disampaikan menggunakan video animasi di
dalam kelas pembelajaran daring membuat siswa lebih mudah memahami
pelajaran dibandingkan dengan pembelajaran yang disampaikan dengan
metode lainnya seperti ceramah, diskusi, dan lain-lain. “lebih jelas, lebih
faham pake video sih.. karena kalau dijelasin aja sama guru lebih cepet
bosen, kadang ngantuk. Kan kalo pake video kita bisa sambil nonton,
dengerin, terus ngebayangin bu jadi cepet faham.” Begitulah pernyataan
siswa setelah belajar menggunakan video animasi.
Pernyataan diatas menunjukkan bahwa siswa lebih mudah
memahami pelajaran ketika mereka belajar menggunakan video animasi,
karena menurut mereka video animasi itu salah satu media yang efektif
untuk digunakan dalam menyampaikan pembelajaran. Siswa bisa lebih
fokus dalam memerhatikan materi yang disampaikan dalam video, sebab
video yang ditampilkan menarik dan bisa memudahkan siswa menyerap dan
memahami materi yang disampaikan.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

41

Siswa juga merasa lebih mudah mengingat materi yang disampaikan
ketika belajar menggunakan video animasi. Hal tersebut dikarenakan siswa
ikut berimajinasi tentang kejadian yang ada di dalam video ke dalam
kehidupan sehari-hari sehingga dapat menggambarkan keadaan langsung di
kelas. Ketika guru meminta siswa untuk memberikan kesimpulan dari
materi yang telah disampaikan siswa pun dengan mudah mengingat dan
langsung menyampaikan kesimpulan dari materi yang mereka pelajari.
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa video animasi lebih
memudahkan siswa dalam belajar dibandingkan dengan belajar tanpa
menggunakan video animasi.
b. Video animasi membuat siswa senang
Antusiasme siswa ketika belajar menggunakan video animasi sangat
terlihat, mereka sesekali tersenyum saat ada tayangan yang lucu dalam
video. Apalagi bagi siswa yang baru pertama kali belajar menggunakan
video animasi, terlihat sekali mereka sangat senang dan bersemangat
mengikuti pelajaran. Menurut mereka, belajar menggunakan video animasi
lebih menyenangkan dibandingkan belajar menggunakan media atau metode
lainnya.
“seneng bu… lebih semangat lagi belajarnya, enak kalo belajar
pakai video animasi soalnya ga ngebosenin bu, kalau gurunya cuma
ngejelasin aja tanpa pakai media kadang suka bosen, ngantuk, terus terlalu
serius jadi males belajarnya, apalagi kalau udah siang makin males aja
deh”.
Berikut pernyataan dari salah seorang murid ketika diwawancara
mengenai perasaanya ketika belajar menggunakan video animasi.
Karena guru menggunakan media dalam mengajar, secara otomatis
siswa cenderung mendengarkan dan memperhatikan video animasi, karena
mereka menganggap menggunakan media video lebih menarik dan mudah
dipahami dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan guru saja
yang membuat mereka merasa bosan.
Dari pernyataan siswa diatas sudah jelas bahwa siswa lebih senang
ketika belajar menggunakan video animasi karena menurut mereka
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pembelajaran

yang

hanya

menggunakan

metode

ceramah

tanpa

menggunakan media sangat membosankan dan menyebabkan mereka
mengantuk, bosan, dan sebagainya sehingga mereka jarang memperhatikan
penjelasan dari guru. Pembelajaran menggunakan video animasi juga dapat
mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar karena di dalamnya terdapat
visualisasi sehingga mereka lebih antusias dan tertarik ketika belajar.
Seorang guru juga tentunya harus kreatif dan inovatif dalam menyampaikan
materi pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan hendaknya guru
menggunakan metode dan media yang menarik untuk siswa.
Perasaan senang dan tertarik dengan video animasi juga ditunjukkan
oleh reaksi siswa yang meminta kembali diputarnya video karena
tayangannya sudah selesai. Mereka juga meminta agar materi selanjutnya
disampaikan menggunakan video animasi.
c. Meningkatnya keaktifan dan semangat belajar siswa
Proses pembelajaran yang menggunakan video animasi menjadikan
pembelajaran berjalan dengan lancar dan lebih hidup, semangat, serta
menjadi inspirasi bagi siswa. Siswa menjadi lebih kreatif dan kritis dalam
belajar ketika ada hal yang mereka tidak fahami mereka tidak malu dan ragu
untuk bertanya, begitu juga pada saat video ditayangkan, hal yang tidak
mereka mengerti langsung ditanyakan kepada guru.
Meskipun belajar dengan video animasi membuat siswa lebih mudah
memahami materi, namun rasa ingin tahu siswa juga meningkat lebih besar.
Berikut pendapat siswa mengenai belajar menggunakan video “lebih aktif,
lebih sering bertanya ke guru, meskipun belajar pake video fahamnya lebih
cepet tapi kadang rasa ingin tahunya jadi lebih besar dan lebih dalem lagi
bu.”
Selain itu ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang
materi yang telah disampaikan, ternyata para siswa sangat aktif, mereka
menjawab dengan baik dan penuh semangat karena mereka sudah
memahami materinya, sehingga tidak ada ketakutan untuk menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru.
Disamping meningkatkan keaktifan siswa, video animasi juga
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meningkatkan semangat siswa dalam belajar, hal ini ditunjukkan dalam
pendapat siswa “kalo belajar pake video animasi saya bisa lebih semangat
bu soalnya ada animasinya yang lucu gitu bu, biasanya kan kalo ga pake
video saya belajarnya males-malesan apalagi Cuma disuruh baca buku
hehehe.” Hal ini membuktikan bahwa video animasi dapat meningkatkan
semangat belajar siswa.
3. Analisis Penelitian
Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diatas dapat
dianalisi mengenai efektivitas penggunaan video animasi dalam proses
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai berikut:
a. Pemahaman siswa terhadap pelajaran menggunakan media video
animasi
Media pembelajaran (video animasi) merupakan salah satu
komponen proses belajar mengajar yang memiliki peranan sangat penting
dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.
Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur
pesan, sebagai salah satu alat komunikasi dalam penyampaian pesan
tentunya media sangat bermanfaat jika diimplementasikan ke dalam proses
pembelajaran daring selama pandemi covid-19.
Kehadiran media sangat membantu siswa untuk memahami suatu
konsep tertentu yang sulit dijelaskan dengan bahasa verbal, dengan
demikian pemanfaatan media sangat tergantung pada karakteristik media
dan kemampuan guru maupun siswa memahami cara kerja media tersebut.
Sehingga pada akhirnya media dapat digunakan dan dikembangkan sesuai
dengan tujuan materi yang diharangpkan. Penggunaan media sendiri
dimaksudkan agar siswa mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu
memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk
dan variasi lain yang berguna dalam kegiatan belajarnya. Dengan demikian
siswa dengan mudah mengerti dan memahami materi pelajaran yang
disampaikan oleh guru maupun kelompoknya (Ibid, 161-162).
Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, media pembelajaran
merupakan

alat

bantu

yang

dapat

memperjelas,

mempermudah,

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

44

mempercepat penyampaian pesan atau materi pelajaran kepada para siswa,
sehingga inti materi pelajaran secara utuh dapat disampaikan pada para
siswa (Ibid,162)
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa media merupakan alat
yang memungkinkan siswa untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan
mudah untuk mengingatnya dalam waktu yang lama dibandingkan dengan
penyampaian materi pelajaran dengan cara tatap muka dan ceramah tanpa
alat bantu atau media pembelajaran (Ibid).
Dari hasil wawancara peneliti terhadap siswa pun jelas bahwa siswa
merasa lebih mudah memahami materi yang disampaikan menggunakan
media video animasi, mereka lebih mudah menangkap materi dan dapat
mengingatnya lebih lama dibandingkan dengan materi yang disampaikan
tanpa menggunakan media video animasi.
b. Video animasi membuat siswa senang
Proses belajar dan pembelajaran yang dilakukan menggukan media
video animasi membuat siswa lebih senang, tidak jenuh, dan lebih
termotivasi lagi dalam belajar. Menurut para siswa pembelajaran yang tidak
menggunakan media cenderung membosankan, membuat para siswa jenuh
dan malas untuk belajar, sehingga siswa jarang sekali memperhatikan guru
saat menerangkan pelajaran. Beda hal nya ketika mereka belajar
menggunakan video, siswa kelitahan sangat antusias dan senang saat belajar.
Media pembelajaran pada umumnya dikemas dengan cara yang
menarik. Sedangkan penyajiannya disampaikan secara menarik dan
disesuaikan dengan karakteristik anak didik. Sehingga anak didik akan
gampang dan mudah mencerna pelajaran tersebut. Dengan demikian tujuan
pembelajaranpun akan tercapaik dengan efektif dan efisien (Dina, 2011:6).
Dengan adanya media pengajaran, anak didik dapat belajar dengan
mudah dan merasa senang Ketika belajar menggunakan video animasi,
siswa terlihat sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran, hal ini
dikarenakan media dapat memberikan rangsangan untuk belajar.
Dalam mengikuti pelajaran, biasanya anak didikbisa dengan mudah
menangkap materi bila pembelajaran yang diselenggarakan tersebut
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menyenangkan
c. Meningkatnya keaktifan dan semangat belajar siswa
Media merupakan berbagai jenis komponen yang dalam lingkungan
siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar, seperti yang
dikemukakan oleh Miarso bahwa: “media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong
terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali.”
Kehadiran media juga pembelajaran juga dapat memberikan dorongan,
stimulus, maupun pengembangan aspek intelektual maupun emosional siswa
(Rusman, 2013:160).
Media pengajaran berguna meletakkan dasar-dasar yang konkret
dalam berpikir, sehingga dapat mengurangi pola pengajaran verbal yang
sebelumnya sangat dominan diperankan oleh guru (Dina, 2011:51).
Selain itu media juga berfungsi mengarahkan siswa untuk
memperoleh berbagai pengalaman belajar. Pengalaman belajar tergantung
pada interaksi siswa dengan media. Media yang tepat dan sesuai dengan
tujuan belajar akan mampu meningkatkan pengalaman belajar, sehingga
anak didik bisa mempertinggi hasil belajar (Ibid, 47).
Hal ini terbukti saat peneliti mengobservasi di kelas, siswa yang
belajar menggunakan media video animasi lebih aktif saat belajar di kelas.
Hal yang belum mereka ketahui dan fahami tidal sungkan untuk mereka
tanyakan, begitu juga saat guru bertanya siswa antusias untuk menjawab
pertanyaan dan berusaha menjawabnya dengan baik dan benar. Pada saat
diskusi berlangsung pun siswa sangat aktif berkomunkasi dengan teman
sekelompok, mereka saling bertukar fikiran, berpendapat dan saling
menghargai pendapat dari teman mereka.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
penggunaan media video animasi sangat efektif dalam proses pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara,
observasi, serta dokumentasi yang dilakukan peneliti kepada siswa, yaitu:
1. Media video animasi memudahkan siswa dalam memahami
pelajaran.
2. Belajar menggunakan media video animasi membuat proses
pembelajaran menjadi menyenangkan.
3. Media video animasi meningkatkan keaktifan dan semangat siswa
dalam pembelajaran daring selama pandemi covid-19.
Berdasarkan hal tersebut, maka media video animasi sangat efektif
digunakan dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas
VIII-B di SMP Negeri 23 Muaro Jambi.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin
mengemukakan beberapa saran, diantaranya:
1. Bagi pihak sekolah hendaknya meningkatkan pemeliharaan media
seperti LCD, speaker sebagai penunjang kegiatan pembelajaran.
2. Guru hendaknya lebih meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam
menyampaikan pembelajaran,terutama dalam pembelajaran daring
selama pandemi covid-19 yang dimana mempunyai keterbatasan untuk
belajar tatap muka, guru juga memahami tipe belajar siswa, artinya
guru perlu menyesuaikan gaya mengajar terhadap gaya belajar siswa
agar siswa tidak merasa bosan, jenuh dan malas dalam belajar.
3. Bagi siswa, hendaknya jangan hanya semangat belajar ketika
menggunakan media, tetapi berusahalah selalu semangat dalam
47
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belajar.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1
Kisi- Kisi Wawancara Siswa
Proses
Pembelajaran/
Fungsi Media

Tujuan

Materi

Pelaksanaan

Evaluasi

Sumber belajar

1

2

3

4

Psikologi

5

6

7

8

Imajinatif

9

10

11

12

Motivasi

13

14

15

16
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Lampiran 2
Pertanyaan Wawawancara

1. Bagaimana pendapatmu terhadap pembelajaran yang menggunakan video
animasi?
2. Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dalam video animasi cukup
dimengerti tanpa ada penjelasan dari guru?
3. Apa pendapatmu jika video animasi digunakan dalam setiap pembelajaran
IPA ?
4. Menurutmu, apakah video animasi layak dijadikan sumber belajar?
5. Bagaimana perasaanmu setelah belajar menggunakan video animasi?
6. Apakah materi yng disampaikan dengan video animasi mudah kamu
fahami?
7. Apakah saat penayangan video animasi, perhatianmu fokus ke video saja?
8. Apakah menurutmu video yang ditayangkan menarik?
9. Bagaimana

pendapatmu

setelah

melihat

tayngan

video,

apakah

imajinasimu berkembang?
10. Apakah materi yang disampaikan melalui video membuatmu lebih cepat
faham?
11. Apakah tayangan video animasi sesuai dengan imajinasi mu?
12. Apakah kamu setuju jika pelajaran lebih mudah dimengerti ketika
menggunakan video animasi?
13. Apakah video yang diberikan dapat emningkatkan semangat kamu belajar ?
14. Bagaimana peran video animasi terhadap motivasi belajarmu?
15. Apakah proses kegiatan belajar menggunakan video animasi dapat
mengaktifkan kamu saat belajar?
16. Apakah kamu selalu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
kamu dikelas?
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Lampiran 3
Lembar Observasi Efektivitas Proses Belajar
Siswa

Sekolah

: SMP 23 Muaro Jambi

Kelas

: VIII-B

Hari/Tanggal
Waktu
No

Rincian aktivitas
siswa

1

: Selasa, 16 September 2020
: 13.00-13.20
Skor
1

2

Keterangan
3

Komunikasi

Saat

pembelajaran

secara efektif

berlangsung siswa terlihat

1. Siswa

sangat antusias dan ketika

berkomunikasi

guru

dengan guru

pertanyaan,

secara aktif



memberikan
siswa

pun

berlomba-lomba
mengacungkan tangan dan
menjawab.

Begitu

juga

sebaliknya,

ketika

siswa

belum faham, mereka tidak
takut

dan

malu

untuk

bertanya kepada guru
2. Siswa

Sangat terlihat jelas pada

berkomunikasi
dengan baik

saat


diskusi

berlangsung,

siswa berkomunikasi dengan

kepada teman

baik

sejawat saat

mereka

dengan
saling

temannya,
bertukar
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mengerjakan

fikiran,

dan

tugas

pendapat,

kelompok

menghargai

bertukar

serta

saling
pendapat

temannya

yang

lain,

meskipun

masih

ada

beberapa

siswa

yang

mengobrol dengan teman
lainnya
3. Mampu

Saat

berkomunikasi

menjelaskan

hasil

diskusi mereka di depan
 kelas, para siswa terlihat

didepan kelas

berani dan menjelaskan
dengan cukup baik
4. Tidak gugup

Dalam

saat bertanya



dan menjawab
pertanyaan
2

menjawab

mengajukan

dan

pertanyaan,

siswa sangat yakin dan tidak
terlihat gugup

Antusiasme

Dalam hal kemauan siswa

dalam mata

belum tampak terlihat karena

pelajaran
1. Kemauan



guru harus memberi stimulus
dahulu baru siswa merespon

sendiri
2. Lebih
perhatian

Siswa lebih memperhatikan
pelajaran

saat

belajar

 menggunakan video animasi
dibandingkan dengan metode
dan media lainnya
3. Senang

Antusiasme
 belajar

siswa

sangat

saat
terlihat,

mereka sesekali tersenyum
saat melihat tayangan video
yang lucu
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4. Berminat

Siswa

terlihat

pembelajaran
ingin

aktif
dan

saat
sangat

memperhatikan

 tayangan

video

animasi

dengan cara berlomba-lomba
mencari posisi duduk yang
paling depan
5. Bertanggung

Ketika siswa diberikan tugas

jawab



(diskusi)

tanggung

jawab

siswa

juga

sangat

tampak.mereka
membuat

langsung

kelompok

berdiskusi,

dan
serta

menyelesaikan tugas dari
guru
6. Konsentrasi

Saat

video

ditayangkan,

 fokus dan konsentrasi para
siswa hanya ke video saja
3

Penguasaan

Guru

meminta

materi

siswa

untuk

1. Siswa mampu

kesimpulan dan menjelaskan

menjelaskan

kembali materi yang telah

kembali materi
yang telah
dipelajari



beberapa
memberikan

dipelajari, siswa pun mampu
menjelaskan dengan baik. Itu
pertanda bahwa siswa benarbenar

memperhatikan

pelajaran yang disampaikan
dengan video animasi.
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2. Siswa

Ketika

guru

memberikan

mengerti

pertanyaan

ketika ditanya

siswa secara acak (random),

tentang materi



siswa

dan

pun

memilih

menjawab

pertanyaan meskipun belum
sempurna, tapi setidaknya
sudah mengerti tentang
materi yang disampaikan.

Keterangan dari skor :
1 = Tidak Tampak
2 = Cukup Tampak
3 = Sangat Tampak
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Lampiran 3
Hasil Wawancara Siswa
No
1.

Pertanyaan
Bagaimana

Jawaban
Siswa 1:

pendapatmu terhadap

Bagus, enak. Cuma tergantung sama gurunya

pembelajaran

yang Siswa2:

mengguakan

video Seru karna ada animasinya. Jadinya seru

animasi?

mudah diingat
Siswa 3:
Bagus, biar lebih ngerti anak muridnya dalam
Belajar

2.

Apakah

materi Siswa 1:

pembelajaran

yang Udah kok, kalau misalkan anak muridnya udah

disampaikan

dalam lumayan ngerti ya dari gurunya gausah

video animasi cukup

Ngejelasin

dimengerti tanpa ada

Siswa 2:

penjelasan dari guru

Bisa kok, karena mudah difahami videonya

lagi?

Siswa 3:
Harus ada penjelasan dari guru lagi bu, karena
belom terlalu cukup buat anak murid yang
mempelajarinya mesti ada bimbingan dari guru
Lagi

3.

Apa pendapatmu jika

animasi Ya… mungkin.. bagus juga, anak murid biar

video
digunakan
setiap
IPA?

Siswa 1:

dalam gak terlalu bosen soalnya guru kalo ngajar

pembelajaran sering ngejelasin aja, ngebosenin gitu.. kadang
guru juga beda-beda ada yang saat ngejelasin
bikin kita ngerti ada yang enggak
Siswa 2:
Ya boleh aja, gampang diinget jadinya
pelajarannya, aku juga suka sama animasi
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Siswa 3:
Seru…biar

4.

Menurutmu,

terlalu

tegang.

apakah Siswa 1:

video animasi layak
dijadikan

gak

Layak, kalo misalkan tujuannya bagus kaya

sumber bikin kita jadi semangat belajar

belajar?

Siswa 2:
Layak kok, layak banget. Karena animasi seru
dan mudah diinget
Siswa 3:
Layak, lebih seru aja gitu soalnya kita nonton
video, jadi guru engga banyak ngomong jadi
lebih enjoy aja gitu

5.

Bagaimana

Siswa 1:

perasaanmu

setelah Seneng,

jadi

belajar menggunakan

pengetahuan lagi

video animasi?

Siswa 2:

lebih

tau

lagi.

Banyak

Ya seru, kan bisa sambil diskusi sama temen
juga. Seneng pokoknya
Siswa 3:
Seneng bu, jadi makin ngerti aja gitu
6.

Apakah materi yang Siswa 1:
disampaikan dengan Mudah…

karena

tadi

di

video

ada

video animasi mudah penjelasannya gitu.. ada proses pencernaan
kamu fahami?

makanan dalam manusia juga. Kita bisa sambil
nonton, baca, dengerin, jadi lebih ngerti.
Siswa 2:
Lebih

mudah

difahami

karena

tadi

penjelasannya mudah dimengerti
Siswa 3:
Mudah banget
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7.

Apakah

saat Siswa 1:

penayangan

video Ya fokus sama video itu tadi tayangannya

animasi perhatianmu menarik
fokus ke video saja?

Siswa 2:
Ya buk saya fokus melihat tayangan video
animasinya karena menarik
Siswa 3:
Fokus tapi sambil ngobrol. Bisa fokus bu

8.

Apakah

menurutmu Siswa 1:
yang Menarik, ga terlalu ngebosenin

video
ditayangkan

Menarik bu, menarik banget animasi mah

menarik?

Siswa 3:
Menarik, karena kan kita belom tahu tentang
Perjalanan makanan di dalam tubuh, jadi lebih
tau lagi

9.

Bagaimana
pendapatmu

melihat

Siswa 1:
setelah Iya lebih ngebayangin lagi… biar bisa tau
sistem pencernaan dalam tubuh dan tahu organorgannya juga
tayangan

video,

apakah Imajinasinya

juga

berkembang

imajinasimu

Ngebayangin proses dalam tubuh

berkembang?

Siswa 2:

ikut

Engga si, terpatok aja. Eeeee gimana ya
bilangnya, engga berkembang si bu tapi mudah
difahami
Siswa 3:
Ngebayangin bu, berkembang deh pokoknya
10.

Apakah materi yang

Siswa 1:

disampaikan melalui

Lebih jelas, lebih faham pake video sih..

video

membuatmu karena kalau dijelasin aja atau hanya membaca
dibuku saja kita lebih cepet
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lebih cepat faham?

bosen dan kadang bikin kita ga ngerti gitu
Siswa 2:
Iya bu saya bisa lebih faham. Soalnya lebih
seru nonton animasi, kalo dijelasin aja kadang
suka ngantuk bu dengerin terus, apalgi
membaca soalnya saya
lebih suka nonton dari pada dengerin dan baca
hehe
Siswa 3:
Bisa bikin cepet faham dibanding dijelasin aja
sama guru kan banyak ngomong jadinya

11.

Apakah

tayangan Siswa 1:

video sesuai dengan

Iya sesuai

imajinasimu?

Siswa 2:
Sesuai bu

Siswa 3:
Sesuai
12.

Apakah kamu setuju Siswa 1:
jika pelajaran lebih Setuju.. alesannya bingung hehe yang pasti
mudah

dimengerti lebih mudah faham kalau belajar pake video

ketika menggunakan Siswa 2:
video animasi?

Iya setuju bu
Siswa 3:
Setuju, kalo hanya membaca buku atau guru
menjelaskan didepan aja engga efektif bu.
Kalau pake video kan bisa lebih jelas
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13.

Apakah video yang

Siswa 1:

diberikan

Iya bikin saya lebih giat belajar, lebih

dapat

memperluas pengalaman lagi gitu..

meningkatkan

kamu Siswa 2:

semangat

Meningkat bu, soalnya nonton. kalo belajar ya

belajar?

biasa-biasa aja. Kadang seneng kadang biasa
aja moodnya
Siswa 3:
Bisa ningkatin, karena kalo belajar pake video
itu bisa langsung fokus bu karena video yang
dilihat menarik, kalo pake ceramah misalnya
kita ngobrol sama temen sebentar pasti disuruh
langsung dengerin. Kalau pake video tinggal
merhatiin aja. Saya lebih suka belajar pake
animasi dari pada yang laen
14.

Bagaimana
video

peran Siswa 1:
terhadap

motivasi belajarmu?

Mungkin saya bisa lebih semangat belajar
dengan adanya video
Siswa 2:
Ya bikin lebih seneng aja belajar abis itu
mungkin bisa lebih membantu imajinasi saya
terus ya gampang diinget
Siswa 3:
Jadi memotivasi belajar bu

15.

Apakah

proses Siswa 1:

kegiatan

belajar Bisa, karena video animasi bisa menarik
perhatian dan ga ngebosenin
menggunakan video
animasi

dapat

mengaktifkan

kamu Siswa 2:

saat belajar?

Bisa… contohnya kaya tadi kan saya aktif tadi,
kalo belajar biasa yang dijelasin aja saya
kurang aktif soalnya kurang menarik
Siswa 3:
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Ya lebih aktif, jadi kalau ada video itu kita bisa
diskusiin dulu baru bisa nanya
16.

Apakah kamu selalu
bisa

Siswa 1:

menjawab Kalau misalkan aku tau yaaa aku jawab aja

pertanyaan

yang gitu hehe

diberikan oleh guru

Siswa 2:

kamu dikelas?

Eeee kurang tau, kan saya belom tau
kedepannya, tapi sejauh ini si saya mudah
faham kalo pake animasi
Siswa 3:
Kalo merhatiin bener-bener pasti bisa.
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Lampiran 4
Hasil Wawancara Siswa (Triangulasi)
Hari/Tanggal

: Jumat, 2 Oktober 2020

Waktu

: 13.00-13.20

Lokasi

: SMP 23 muaro jambi ( kelas daring VIIIB)

Sumber Data

: Siswa
1. Abd Jafar Ardiyansyah
2. Ajeng maharani
3. Tirta raka yuda

Pertanyaan
1

Jawaban

Bagaimana

Siswa 1:

pendapatmu terhadap Ga terlalu bosen, semangat, cara pemasukan
pembelajaran

yang materi ke otak lebih gampang

mengguakan

video Siswa 2:

animasi?

Bisa meningkatkan semangat belajar, engga
terlalu serius, dan belajar pun lebih menarik
Siswa 3:
Seru,,, lebih ngerti. Karena video itu ada
ilustrasi dan imajinasinya jadi engga ngantuk

2

Apakah
pembelajaran
disampaikan

materi Siswa 1:
yang Harus ada penyampaian dari guru, tapi singkat
dalam aja, cukup penjelasan yg tidak dijelaskan di

video animasi cukup

video.

dimengerti tanpa ada

Siswa 2:

penjelasan dari guru

Perlu penjelasan dikit dari guru. Karna kalo

lagi?

dari video semua belum ngerti banget, perlu
ada penjelasan lagi biar lebih jelas.
Siswa 3:
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Cukup dimengerti, tidak perlu lagi ada
penjelasan

dari

guru

karna

sudah

ada

penggambaran, tergantung videonya juga si bu,
kalau dikemas secara menarik juga lebih
mudah difahami
3

Apa pendapatmu jika
video
digunakan
setiap

Siswa 1:

animasi Sangat setuju bu, karena pelajaran IPA kan sulit
dipahami jadi kalo pake video animasi terbantu
dalam bu

pembelajaran

IPA?

Siswa 2:
Setuju! Supaya murid-muridnya ga pada
bosen, kalo cuman ceramah atau baca buku
doang bisa bosen,
ngantuk. Ga harus semua pake video, tapi
seminggu sekali harus ada.
Siswa 3:
Setuju bu, mungkin siswa bisa lebih ngerti
nantinya sama materi yang disampaikan guru

4

Menurutmu,

apakah Siswa 1:

video animasi layak Layak.
dijadikan
belajar?

Karna

tidak

cepat

bosan,

terus

sumber videonya juga menarik, dan ga monoton.
Siswa 2:
Layak. Tapi kalo buat MTK kayaknya ga
cocok bu. kalo IPA cocok, karna materinya
dijelasinnya harus pake video biar jelas, biar
ada gambaran.
Siswa 3:
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Layak,

karena

itu

metode

yang bagus,

membuat siswa lebih faham. Kalau misalnya
hanya penjelasan bikin ngantuk, bosen gitu,
jadi kalo ada animasi lebih seru
5

Bagaimana
perasaanmu

Siswa 1:
setelah Lebih seru ada videonya bisa nonton kaya di

belajar menggunakan tv. Kalo ceramah tergantung penyampaian dari
video animasi?

gurunya, seperti ada jeda humornya saat
nyampein materi.
Siswa 2:
Tambah semangat, ga bosen dalam belajar.
Kadang-kadang gurunya ngejelasin terlalu
serius banget bu, jadi bosen. Kalo udah gitu
jadi ngantuk deh dan males belajar.
Siswa 3:
Menyenangkan, lebih semangat

6

Apakah materi yang
disampaikan

Siswa 1:

dengan Mudah,

karna

udah

ada

patokannya,

video animasi mudah

gambarannya. Kalo misalnya ceramah harus

kamu fahami?

dibayangin dulu baru bisa faham.
Siswa 2:
Tergantung

video

dan

materinya,

kalo

gampang ya bisa difahami dengan mudah.
Siswa 3:
Mudah

dimengerti

karena

udah

ada

penggambarannya, kalo kurang faham tinggal
nanya ke guru. Dibandingkan hanya penjelasan
dari guru, penjelasan pake video animasi lebih
mudah difahami, soalnya kadang-kadang suka
bosen karena dijelasinnya gitu doang, jadi ga
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sampe ke otak kita karena bosen jadi males
dengernya
7

Apakah

saat Siswa 1:

penayangan
animasi

video Fokus ke video sambil nyatet hal penting. Tapi

perhatianmu sedikit ngobrol kalo ada yg lucu di videonya

fokus ke video saja?

atau komentarin videonya.
Siswa 2:
Diskusi sambil fokus ke video, diskusiin
videonya, catat hal yang penting.
Siswa 3:
Fokus ke video, soalnya kalo ga fokus jadi ga
ngerti, kalo ngobrol sama temen jadi bahas apa
aja.

8

Apakah

menurutmu Siswa 1:

video

yang Menarik. Bisa tau perjalanan makanan dalam
tubuh gimana buj
ditayangkan menarik? .
Siswa 2:
Menarik. Karna videonya menarik.
Siswa 3:
Cukup menarik soalnya ga ngebosenin
9

Bagaimana
pendapatmu
melihat

video,
imajinasimu
berkembang?

Siswa 1:
setelah Berkembang, saya bisa ngebayangin kalau
tayangan Di dalam tubuh ternyata makanan akan berjalan
seperti itu dan ada organ- organ yang ikut serta
juga dalam proses pencernaan
apakah .
Siswa 2:
Berkembang. Jadi
prosesnya bu
, ngebayangin juga.

mau

makan terbayang

Siswa 3:
Iya

ikut

ngebayangin,

kan

hobby

saya
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berimajinasi bu hehehe
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10

Apakah materi yang
disampaikan
video

Siswa 1:

melalui Paham si, karna ada patokan, gambaran, dan

membuatmu Ilustrasinya, ada animasinya juga.

lebih cepat faham?

Siswa 2:
Kadang-kadang videonya ada gampang ada
juga susahnya. Jadi cepet faham atau engganya
tergantung videonya dikemasnya menarik atau
engga.
Siswa 3:
Setuju, lebih cepet nangkep pelajaran dari
video karna ga ngebosenin, tapi kalo tanpa
baca buku juga ga selalu ngerti bu

11

Apakah

tayangan Siswa 1:

video sesuai dengan Sesuai.
imajinasimu?

Siswa 2:
Sesuai.
Siswa 3:
Iya bu sesuai banget

12

Apakah kamu setuju
jika

pelajaran

mudah
ketika

Siswa 1:

lebih Setuju. Kecuali

fisika

dan MTK. Karna

dimengerti rumusnya lebih mudah dipahami jika ditulis
menggunakan daripada lewat video.

video animasi?

Siswa 2:
Setuju, lebih cepat paham, materi ga terlalu
susah buat di fahami, jadi gurunya juga ga
terlalu serius banget.
Siswa 3:
Setuju

bu,

soalnya

belajarnya

jadi

menyenangkan dan kita juga jadi semangat
belajarnya, terus jadi lebih ngerti deh
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13

Apakah video yang Siswa 1:
diberikan dapat

Meningkatkan, lebih seru, ada seneng-

meningkatkan

senengnya sedikit kaya nonton tv.

semangat kamu
Siswa 2:

belajar?

Ningkatin semangat, karna videonya seru bikin
semangat belajar.
Siswa 3:
Iya meningkatkan semangat, lebih seneng, ga
males-malesan, kalo pake penjelasan doang
kadang ngantuk.
14

Bagaimana
video

peran Siswa 1:
terhadap

motivasi belajarmu?

Lebih pengen tau cerita selanjutnya di sejarah.
Siswa 2:
Termotivasi buat rajin belajar.
Siswa 3:
Jadi lebih semangat belajar

15

Apakah

proses Siswa 1:

kegiatan

belajar Ga terlalu. Karna video udah sedikit ngerti,

menggunakan

video jadi ga banyak tanya. Kalo ceramah juga

animasi

dapat tergantung materi dan cara penyampaiannya.

mengaktifkan

kamu Siswa 2:

saat belajar?

Sering nanya ke guru. Kalo guru ceramah
nanya juga kalo ga ngerti. Tapi kalo pake
video lebih sering nanya dan aktif.
Siswa 3:
Jadi lebih aktif, sering nanya ke guru,
meskipun video animasi fahamnya lebih cepet
tapi kadang rasa ingin tahunya jadi lebih besar,
lebih dalem lagi.
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16

Apakah kamu selalu
bisa

Siswa 1:

menjawab Lumayan si… tegantung apa yang ditanyain.

pertanyaan

yang Kalo saya gatau asal jawab aja (diplesetin) dan

diberikan oleh guru usaha buat jawab semampunya.
kamu dikelas?

Siswa 2:
Sesuai materinya. Kalo materinya mudah ya
bisa jawab.
Siswa 3:
Bisa kayanya, karna udah faham kalo belajar
pake video. Tapi ya kalo pake ceramah
tergantung sama gurunya dan materinya, kalo
materi dan guru nya asik, saya cepet faham dan
bisa jawab pertanyaan.
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Dokumentasi Wawancara
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