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PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN BERBASIS ANIMASI
2D PADA MATERI GERAK LURUS KELAS VIII DI SMP IT AZ
ZAHRA SRAGEN
Erni Novita Anggraini
16690003
INTISARI
Penelitian ini bertujuan : (1) Menghasilkan media video pembelajaran
berbasis animasi pada materi gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra
Sragen , (2) Mengetahui kelayakan media video pembelajaran berbasis animasi
pada materi gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra Sragen, (3)
Mengetahui respon siswa terhadap media video pembelajaran berbasis animasi
pada materi gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra Sragen
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D).
Pengembangan ini dilakukan menggunakan model 4-D yang meliputi 4 langkah
utama, yaitu (1) Define (2) Design (3) Develop (4) Disseminate. Penelitian ini
dilakukan sampai tahap Develop yakni langkah uji coba skala terbatas. Instrumen
penelitian yang digunakan berupa lembar validasi, lembar penilaian, dan lembar
angket peserta didik. Penilaian kualitas produk menggunakan skala Likert dengan
skala 4 dan respon peserta didik menggunakan skala Guttman yang dibuat dalam
bentuk cheklist.
Hasil penelitian ini yakni berupa video pembelajaran berbasis animasi
materi gerak lurus kelas VIII di SMP IT Az Zahra Sragen. Kualitas video menurut
ahli materi, ahli media, dan guru fisika memiliki kriteria Sangat Baik (SB) dengan
kriteria berturut turut 3.29, 3.39, dan 3.71. respon peserta didik pada uji terbatas
memperoleh kriteria setuju (S) dengan nilai rata rata keseluruhan 0.83.

KATA KUNCI : video pembelajaran, Animasi 2D, gerak lurus.
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DEVELOPMENT OF 2D ANIMATION-BASED LEARNING VIDEO
ON STRAIGHT MOTION MATERIALS FOR CLASS VIII IN SMP IT
AZ ZAHRA SRAGEN
Erni Novita Anggraini
16690003

ABSTRACT
This study aims: (1) Produce animation-based learning video media on
straight motion material for class VII students at SMP IT Az Zahra Sragen, (2)
Determine the feasibility of animation-based learning video media on straight
motion material for class VII students at SMP IT Az Zahra Sragen, (3) Knowing
students' responses to animation-based learning video media on straight motion
material for class VII students at SMP IT Az Zahra Sragen
This research is a Research and Development (R &D) research. This
development is carried out using a 4-D model which includes 4 main steps, namely
(1) Define (2) Design (3) Develop (4) Disseminate. This research was carried out
until the Develop stage, which is a limited-scale trial step. The research instruments
used were validation sheets, assessment sheets, and student questionnaire sheets.
Assessment of product quality using a Likert scale with a scale of 4 and student
responses using the Guttman scale which is made in the form of a checklist.
The results of this study are in the form of animated learning videos based
on straight motion material for class VIII at SMP IT Az Zahra Sragen. Video quality
according to material experts, media experts, and physics teachers has very good
criteria (SB) with the criteria of 3.29, 3.39, and 3.71 respectively. students'
responses to the limited test obtained the agreed criteria (S) with an overall average
value of 0.83.

KEYWORDS : learning video, 2D animation, straight motion.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
Ilmu Pengetahuan Alam atau sering disebut dengan IPA dikenal juga
dengan ilmu sains. Kata sains berasal dari bahasa laqtin yaitu scientia, yang
secara harfiah berarti pengetahuan. Namun dalam perkembangan pengertiannya
menjadi khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau sains. IPA berkaitan dengan
mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis. Sehingga IPA bukan
hanya penguasaan pengetahuan yang fakta, konsep, atau prinsip saja, melainkan
juga merupakan suatu proses penemuan. Dengan demikian, pada hakikatnya
IPA adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara
sistemattik dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala
alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji
kebenarannya.

1

Sebagai bagian dari IPA, fisika menjadi salah satu mata pelajaran yang
cukup menarik dan memerlukan lebih banyak pemahaman daripada
penghafalan, fisika juga memegang peranan penting dalam era pengembangan
teknologi informasi saat ini. Oleh karena begitu pentingnya peranan fisika
dalam menunjang perkembangan teknologi saat ini, maka upaya sosialisasi
fisika kepada siswa tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi guru fisika.
Tantangan tersebut lebih terfokus pada cara mensosialisasikan pelajaran fisika
itu sendiri kepada siswa, sehingga guru dapat menyelenggarakan proses belajar
mengajar di kelas secara optimal.
Salah satu tujuan dari pembelajaran IPA terkhusus fisika adalah untuk
mengantarkan siswa menguasai konsep dasar dan kegunaannya dalam
memecahkan permasalahan sehari hari. Artinya, dalam pembelajaran fisika
siswa tidak hanya paham dan hafal materi, namun lebih ke arah memahami
konsep dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari hari. Melihat pentingnya
pembelajaran fisika, maka diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran fisika
agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.
Pembelajaran yang sedang berlangsung saat ini menggunakan
kurikulum 2013, dalam kurikulum tersebut peserta didik dituntut lebih aktif
dalam proses pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Keterlibatan
peserta

didik

secara

aktif

melakukan

eksplorasi

materi

pelajaran,

mengkonstruksi sendiri ide-ide yang didapat dari hasil pengamatan dan diskusi,
diharapkan peserta didik dapat menguasai materi dengan baik dan
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meningkatkan keterampilan berpikir. 1 Situasi seperti itu dapat membuat hasil
belajar siswa lebih meningkat. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang
standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang
perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan
saintifik atau ilmiah
Dalam pembelajaran IPA, memahami setiap proses adalah hal yang
sangat penting. Kebanyakan siswa belajar IPA dengan cara menghafal,
sehingga pemahaman yang didapat kurang memuaskan. sedangkan untuk
memahami fisika siswa tidak cukup hanya dengan menghafal saja sebagai mana
yang dikemukakan oleh Thabrani menyatakan ”Bahwa dalam mempelajari
fisika unsur pemahaman atau pengertian jauh lebih dominan dari unsur
hafalan”.2
Adanya keterbatasan kontak siswa dengan persoalan sains ini menjadi
permasalahan tersendiri dalam proses pembelajaran dan harus segera
dipecahkan. Alternatif yang dapat digunakan untuk menambah kesempatan
siswa dengan berinteraksi secara langsung dengan objek permasalahan. Dengan
demikian, siswa dapat diarahkan untuk menyusun dan membangun
pengetahuannya dengan proses yang ilmiah. Hal ini tentu akan memudahkan
siswa untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam terkait alam sekitar.
Juga akan membuat siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran.

1

Farida Ardiyanti dan Winarti, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Fenomena untuk
Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar, ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2013) Vol. IX, No.2.
2
Muhammad Thabrani, Belajar dan Pembelajaran. (jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2013 h 107)

3

Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan pembaharuan dalam
proses pembelajaran. Pembaharuan tersebut dilakukan melalui penggunaan
media pembelajaran video animasi dengan output YouTube yang dapat
mempermudah peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.

Media video

animasi adalah media penyalur pesan yang memberikan tampilan berupa teks
dan gambar bergerak. Pembelajaran menggunakan video animasi lebih menarik
dibandingkan dengan menggunakan media jenis audio atau visual saja, karena
memiliki dua sensor indra yaitu mata dan telinga, sehingga motivasi dan minat
belajar akan timbul lebih besar 3sehingga dapat memperlancar pemahaman dan
memperkuat ingatan.
Saat ini kehadiran media pembelajaran video animasi sangat dibutuhkan
peserta didik untuk mempermudah peserta didik dalam menyerap ilmu
pengetahuan. Dengan menggunakan video animasi, peserta didik dapat melihat
penjelasan materi berulangulang tanpa keterbatasan waktu, sehingga dapat
digunakan kapan saja melalui YouTube. Untuk itu pendidik harus mempunyai
media pembelajaran yang dapat menjelaskan konsep materi dalam kehidupan
sehari-hari. Keunggulan dari pemanfaatan video animasi sangat membantu
peserta didik dalam pembelajaran. Melalui penggunaan video animasi,
pembelajaran masuk dalam kategori kegiatan pembelajaran mandiri, dan
peserta didik belajar sesuai kecepatan masing-masing.4beragamnya ilustrasi

3

Budi Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika dengan Model Assure”
, Jurnal kebijakan dan pengembangan pendidikan vol.3, no.1, januari 2015, hal 43
4
Hanifatul Mafazah, “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Video Explainner pada
Mata Pelajaran Ekonomi” 2017, hal.341
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graphic memudahkan peserta didik memahami materi yang cenderung sulit
dipahami.
Pelaksanaan pembelajaran IPA terkhusus Fisika di SMP IT Az-Zahra
Sragen seringkali hanya dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan
latihan soal. Seringkali juga guru hanya memberi pengantar pembelajaran
kemudian siswa membaca materi sendiri lalu mengerjakan soal yang sudah ada
di buku. Siswa lebih banyak mengasah kemampuan kognitifnya, sehingga
pembelajaran terkesan membosankan dan tak jarang membuat siswa tertekan.
Siswa kurang bisa mengembangkan wawasan dan pengaamannya karena lebih
banyak menggunakan kemampuan berfikirnya untuk menguasai materi yang
diajarkan. Pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik merupakan
pembelajaran dimana peserta didik mempunyai partisipasi aktif baik kognitif
maupun fisik sebagai seorang yang belajar. Namun pada kenyataannya, selama
proses pembelajaran banyak peserta didik yang hanya duduk diam, cenderung
pasif dan hamya mencatat apa yang ditulis dipapan tulis. Peran guru masih
sangat dominan dalam proses pembelajaran di kelas.5
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru di SMP IT Az Zahra
Sragen, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa dalam proses
belajar mengajar yaitu kesulitan siswa dalam memahami materi yang diajarkan
guru dengan menggunakan model pembelajaran konvensional atau model
pembelajaran yang tradisional, seperti Guru cenderung menjelaskan materi

5

M. Fadlulloh dan Winarti, Strategi MetaKognisi untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran
Siswa SMA pada Materi Sudu dan Kalor, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020) Vol 1,
No 2, hlm.45-54.
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hanya dengan metode ceramah, dan hal itu membuat siswa terkadang merasa
bosan.
Model pembelajaran seperti ini menyebabkan keterlibatan siswa dalam
aktivitas pembelajaran sangat kurang. Karena kegiatan pembelajaran hanya
didominasi oleh siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sementara siswa yang
memiliki kemampuan rendah cenderung lebih pasif. Hal ini menyebabkan
sebagian besar siswa terutama yang memiliki kemampuan rendah enggan
berfikir, sehingga timbul perasaan jenuh dan bosan dalam mengikuti proses
pembelajaran.
Hasil wawancara dengan salah satu guru fisika juga dikatakan bahwa
sebenarnya sarana dan prasarana disekolah sudah memadai, namun sekolah
belum mengembangkan media pembelajaran. kurangnya inovasi sekolah dalam
mengembangkan media pembelajaran juga menjadi salah satu permasalahan
tersendiri dalam proses pembelajaran. untuk itu perlu adanya inovasi baru
dalam pengembangan media pembelajaran. tak hanya itu salah satu guru
pengampu mata pelajaran IPA terkhusus fisika juga memaparkan bahwasannya
siswa memiliki passion masing masing dalam mata pelajaran IPA, sebagian
passion lebih cenderung ke biologi dan sebagian lainnya cenderung ke fisika.
perangkat pembelajaran yang digunakan pembelajaran hampir semuanya adalah
buku paket yang disediakan dari sekolah6.
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Adapun materi yang dianggap siswa sulit yakni materi gerak lurus.
Terkhusus pada pokok bahasan GLBB (Gerak Lurus Berubah Beraturan).
Dimana pada materi GLBB terdapat pembahasan terkait pembuktian adanya
GLBB melalui ilustrasi truk yang mengalami kebocoran sehingga meneteskan
oli dan menggunakan mesin ticker timer. Namun terdapat perbedaan dalam
membaca hasil tetesan dari kedua ilustrasi tersebut. Perbedaan tersebut terletak
pada arah gerak dan juga arah baca. Dari perbedaan dalam membaca hasil
tetesan oli dan hasil ketik mesin tiker timer menjadikan salah satu permasalahan
bagi siswa.
Menurut pemaparan guru fisika di SMP IT Az-Zahra siswa kurang bisa
membedakan cara membaca ticker timer dan tetesan oli pada GLBB (Gerak
Lurus Berubah Beratutan). Hal ini disebabkan karena siswa tidak bisa
membayangkan secara langsung bagaimana konsep dari pergerakan tetesan oli
dan mesin tiker timer dikarenakan pembelajaran yang hanya dilakukan secara
konvensional tanpa memperlihatkan secara langsung peristiwa kepada peserta
didik.
Untuk mengatasi permasalahan terkait proses pembelajaran yang
dialami di SMP IT Az Zahra salah satunya yakni dengan pemberian video
pembelajaran oleh guru kepada siswa. Melalui video pembelajaran diharap
dapat menjadi sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa
dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan mempermudah
konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, kongkrit serta
mudah dipahami. . Menurut penelitian (Joko Purwanto, 2019: 93) mengatakan
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bahwa siswa 91% sering belajar secara mandiri. Untuk itu, diharap dengan
adanya video pembelajaran menjadi referensi tambahan be;ajar bagi siswa. 7
Dari beberapa permasalahan dan hasil observasi yang sudah dilakukan
peneliti melakukan penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN VIDEO
PEMBELAJARAN BERBASIS ANIMASI 2D PADA MATERI GERAK
LURUS KELAS VII DI SMP IT AZ ZAHRA SRAGEN”
B. Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa
masalah yang muncul dalam proses belajar

mengajar yang dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Siswa kurang diperlihatkan secara langsung dengan objek permasalahan
IPA
2. Metode pembelajaran IPA yang kurang bervariasi.
3. Belum tersedianya media pembelajaran berbasis video yang dibuat oleh
guru
4. Siswa sulit membedakan cara membaca tetesan oli dan tiker timer pada
materi GLBB.
C. Batasan Masalah
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Setiawati, N., Kartika, I., & Purwanto, J. (2012). Pengembangan Mobile Learning (MLearning)
Berbasis Moodle sebagai Daya Dukung Pembelajaran Fisika di SMA. Pengembangan Mobile
Learning (M-Learning), 178-186.
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Berdasarkan identifikasi masalah, agar permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan
dilaksanakannya penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada:
1. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa vidio pembelajaran.
2. Pengembangan vidio pembelajaran animasi dibatasi pada jenis 2D.
3. Materi pada vidio pembelajaran dibatasi pada pokok bahasan gerak lurus
berubah beraturan.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan pembatasan masalah,
maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana menghasilkan media video pembelajaran berbasis animasi pada
materi gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra Sragen?
2. Bagaimana kelayakan media video pembelajaran berbasis animasi pada
materi gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra Sragen?
3. Bagaimana respon siswa terhadap media video pembelajaran berbasis
animasi pada materi gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra
Sragen?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu :
1. Menghasilkan media video pembelajaran berbasis animasi pada materi
gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra Sragen
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2. Mengetahui kelayakan media video pembelajaran berbasis animasi pada
materi gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra Sragen
3. Mengetahui respon siswa terhadap media video pembelajaran berbasis
animasi pada materi gerak lurus untuk siswa kelas VII di SMP IT Az Zahra
Sragen
F. Spesifikasi produk
Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah
sebagai berikut:
1.

Merupakan media permbelajaran berupa video yang berisi materi fisika
yang dapat mempermudah siswa memahami konsep materi gerak lurus.

2.

Video berisi teks, gambar diam, gambar bergerak, dan audio.

3.

Memuat

pendahuluan,

penjelasan

konsep,

serta

contoh-contoh

kejadiannya dalam kehidupan sehari-hari.
4.

Berupa software yang dapat disimpan di dalam CD, DVD, dan flashdisk
sehingga mudah untuk dipindahkan.

5.

Penggunaannya memerlukan perangkat elektronik yang dapat memutar
video seperti komputer, notebook, netbook, smartphone, serta TV sehingga
video dapat diputar kapan saja dan dimana saja.

G. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkn dapat bermanfaat bagi peneliti, guru, siswa serta
sekolah. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
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1. Bagi peneliti : diharap menambah wawasan dan pengetahuan dalam
pengembangan media pembelajaran.
2. Bagi guru, diharapkan dapat menambah wawasan baru mengenai
pengembangan media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik.
3. Bagi siswa, diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan
motivasi belajar sehingga siswa lebih mandiri dalam pembelajaran.
Bagi sekolah, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
dalam mengembangkan suatu media pembelajaran.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Telah dihasillkan video pembelajaran berbasis animasi 2D untuk materi
Gerak Lurus kelas VIII yang dikembangkan berdasarkan analisa peserta
didik dan analisa materi di SMP IT Az Zahra Sragen. Dari analisa
tersebut ditindaklanjuti dengan pemilihan bahan ajar.
2. Kualitas video pembelajaran berbasis animasi 2D menurut penilaian
ahli materi, ahli media, dan juga guru fisika memperoleh kriteria sangat
baik (SB) dengan rerata skor 3.29, 3.39, dan 3.71.
3. Respon peserta didik terhadap video pembelajaran berbasis animasi 2D
memperoleh kriteria setuju dengan nilai rata rata keseluruhan 0.83.
B. KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian dan pengembangan ini memiliki keterbatasan yakni hanya
dibatasi pada uji coba terbatas dikarenakan pandemi dan juga hanya dibatasi
pada materi gerak lurus saja.
C. SARAN
Saran pemanfaatan video pembelajaran berbasis animasi 2D pada materi
gerak lurus :
1. Penelitian dan pengembangan video pembelajaran berbasis animasi 2D
pada materi gerak lurus ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai
sumber belajar mandiri bagi siswa.

12

2. Penelitian dan pengembangan video pembelajaran berbasis animasi 2D
padamateri gerak lurus belum dilakukan uji luas dan uji keterlaksanaan
dikarenakan pandemi sehingga pihak sekolah melakukan pembelajaran
secara daring sehingga uji luas dan uji keterlaksanaan belum dilakukan,
kedepannya disarankan agar dilakukan uji luas dan uji keterlaksanaan
agar video pembelajaran yang dikembangkan dapat diaplikasikan dalam
pembelajaran fisika
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