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VIDEO ANIMASI SEBAGAI MEDIA PEMBALAJARAN 

TROUBLESHOOTING KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan, kelayakan video animasi 

sebagai media pembelajaran troubleshooting perangkat keras komputer kelas X di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo, dan perbedaan hasil belajar antar peserta didik yang 

menggunakan media dengan peserta didik yang tidak menggunakan media. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode Research and Develompment (R&D) dengan 

menggunakan model pengembangan Waterfall. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan berupa tes dan non tes. Teknik analisis yang digunakan adalah kelayakan, 

analisisi data awal dan akhir.Untuk pengembangan video animasi sebagai media 

pembelajaran troubleshooting perangkat keras komputer melalui tahap analysis, design, 

implementation, testing, dan maintenance. hasil penilaian ahli media masuk kategori layak 

dengan rata-rata keseluruhan sebesar 72% dan penilaian oleh ahli materi masuk kategori 

sangat layak dengan rata-rata keseluruhan sebesar 82,6%. Berdasarkan hasil uji t diperoleh 

sig (2-tailed) sebesar 0.00 dan thitung sebesar 5.03, jika sig < 0,05 dan thitung > ttabel (5.036 > 

2.34) maka H0 tidak diterima dan Ha diterima yang artinya terdapat perbedaan hasil 

belajar antara kelas yang menggunakan media berupa animasi dengan kelas yang tidak 

menggunakan media pembelajaran pada mata pelajaran troubleshooting perangkat keras 

komputer pada kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian 

video animasi sebagai troubleshooting perangkat keras dinyatakan layak digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. 

Kata kunci : media pembelajaran, vidoe animasi, troubleshooting 

Abstract 

This study aims to determine the development, feasibility of an animation video as a 

learning medium for troubleshooting computer hardware class X in Muhammadiyah 1 

Vocational High School Sukoharjo, and differences in learning outcomes between 

students who use the media with students who do not use the media. The research method 

used is Research and Development (R & D) method using the Waterfall development 

model. Data collection techniques used in the form of tests and non-tests. The analysis 

technique used is feasibility, initial and final data analysis.For the development of 

animated videos as a learning medium for troubleshooting computer hardware through the 

stages of analysis, design, implementation, testing and maintenance. media expert 

assessment results are categorized as feasible with an overall average of 72% and 

assessment by material experts categorized as very feasible with an overall average of 

82.6%. Based on the results of the t test obtained sig (2-tailed) of 0.00 and tcount of 5.03, 

if sig <0.05 and t count> t table (5.036> 2.34) then H0 is not accepted and Ha is accepted 

which means that there are differences in learning outcomes between classes using media 
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in the form of animation with classes that do not use learning media on computer hardware 

troubleshooting subjects in class X Muhammadiyah 1 SMK Sukoharjo. Based on the 

results of the research of animation videos as hardware troubleshooting is declared 

feasible to be used to improve students' understanding and learning outcopmes. 

Keywords: learning media, animation videos, troubleshooting 

1. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang Maslah 

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan 

tujuan mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan potensinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Definisi tersebut menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka 

peserta didik dituntut untuk menemukan potensi yang dimiliki secara mandiri, dan guru 

berperan sebagai fasilitator untuk membimbing serta mengarah peserta didik menemukan 

dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. 

Namun dalam kenyataannya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta 

didik masih belum bisa mandiri, mereka masih ketergantungan kepada guru dalam 

menemukan potensinya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo bahwasanya metode yang digunakan saat mengajar masih 

menggunakan metode konvensional. Menurut Norshuhada & Landoni (2003) berpendapat 

bahwa metode konvensional adalah metode yang menggunakan media berbasis teks 

seperti e-book dan .pdf. Media dan metode yang digunakan oleh guru juga kurang 

mendukung proses belajar mengajar di dalam kelas. Penyebab penggunaan media dan 

metode yang kurang menyebabkan   kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru, kurangnya keaktifan peserta didik di dalam kelas, dan 

kurangnya ketertarikan dalam belajar di dalam kelas. 
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1.2 Kajian Teori 

1.2.1 Media Pembelajaran 

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013:8) media pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan 

sempurna.  

1.2.2 Video Animasi 

Animasi berasal dari kata “Animation” yang dalam bahasa inggris “to animate” yang 

berati menggerakkan. Pengertian animasi Menurut Ibiz Fernandes dalam bukunya 

macromedia flash animation & cartoon animasi adalah sebuah proses merekam dan 

memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi 

pergerakan. 

1.2.3 Materi Troubleshooting Perangkat Keras Komputer 

Menurut sasongko (2007:37) troubleshooting adalah masalah yang sering terjadi pada 

komputer, kadangkalanya merupakan masalah kecil yang menanganinya tidak perlu 

menggunakan pengetahuan yang tinggi. 

 

1.3 Penelitian Terkait 

penelitian Yusuf,dkk (2017), mendapatkan hasil validasi adalah skor dan saran. Hasil dari 

validasi mendapatkan persentase produk dari validasi media ahli (100%), validasi ahli 

materi (89,58%), praktisi pendidikan (84,61%), dan keterbacaan siswa (81,91%). Dari 

hasil uji coba tersebut maka media pembelajaran berbasis video animasi pada materi 

enzim dan metabolisme di SMA dinyatakan layak digunakan untuk menunjang 

pembelajaran di kelas.  
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Penelitian Weng, dkk (2017) mendapatkan hasil Studi pengembangkan bahan ajar 

aplikasi animasi simulasi kehidupan, dan memperkenalkan konsep fungsi trigonometri 

menjadi kisah nyata untuk dibuat animasi. Studi ini mengambil bahasa Cina kuno yang 

terkenal yakni buku pengukuran matematis yang dibuat oleh Hai Dao Suan Jing dan 

membuat animasi simulasi 3D, garis bantu, dan grafik. Mengajar menggunakan animasi 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam menerapkan matematika dalam kehidupan 

nyata. Dalam penggunaan animasi sendiri meningkatkan imajinasi siswa tentang survey 

dan simulasi konsep spesial dalam pelajaran trigonometri. Berdasarkan penjelasan 

tersebut bahwasanya penggunaan animasi dalam menerangkan fungsi trigonometri 

memiliki peningkatan dalam pemahaman siswa. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (research and 

development), Menurut Sugiyono (2015:407) menyatakan, metode penelitian penelitian 

dan pengembangan (research and development) adalah metode penelitian yang diguakan 

untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Untuk model pengembangan pada penelitian ini adalah Waterfall. Menurut Sommerville 

model Waterfall terdiri dari beberapa fase yang berurutan yang harus dilakukan satu demi 

satu kemudian berlanjut dari satu tahap ke tahap berikutnya setelah fase benar-benar 

dilakukan. Berikut adalah fase-fase dalam waterfall model menurut Sommerville. 

 

Gambar 1 Bagan Model Penelitian Waterfall 
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Tahap Analysis(analisis): tahap pengumpulkan data kebutuhan, peneliti melakukan 

observasi, wawancara, dan penyebaran angket kebutuhan media untuk guru dan peserta 

didik untuk mendapatkan data awal. Kemudian pada tahap Design(desain): pada tahap ini 

peneliti menentukan materi, menentukan aplikasi yang digunakan untuk membuatan 

media, dan pembuatan flowchart, storyboard, serta desain media. Setelah itu pada tahap 

implementation(pelaksanaan): pada tahap ini dibagi menjadi 2 tahapan: (1) tahap pertama 

yaitu pembuatan video animasi dengan menggunakan software blender, adobe after effect, 

dan adobe premier pro. (2) tahap kedua ialah pembuatan media sebagai wadah dari video 

animasi yang telah dibuat. Untuk pembuatan media menggunakan software adobe flash 

dan adobe photoshop.  

Tahap Testing(pengujian): pada tahap ini dibagi menjadi 2 pengujian yaitu: (1) 

pengujian kelayakan yang diujicobakan kepada ahli media, ahli materi, serta peserta didik 

dan (2)  pengujian keefektifan dengan dilakukan tes kepada peserta didik kelas X RPL 

dan TKJ dengan jumlah peserta didik sebanyak 25 peserta didik di SMK Muhammadiyah 

1 Sukoharjo. Dan tahap terakhir adalah tahap Maintenance(pemeliharaan): 

mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan. Pada tahap ini 

tidak dilakukan peneliti sebab peneliti membatasi penelitian sampai tahap ke-4 yaitu 

testing.  

 

2.1 Subjek dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan subyek penelitian 

adalah peserta didik kelas X RPL dan TKJ, yang berjumlah 25 peserta didik untuk tiap 

kelasnya. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2018/2019.  

Teknik dan instrument pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes 

berupa pre-test dan post-test, dan teknik non tes yang terdiri dari observasi, wawancara, 

dokumentasi dan angket. Untuk data awal diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

angket kebutuhan guru dan peserta didik untuk mengetahui permasalahan yang ada 

disekolah. Untuk data akhir dilakukan penyebaran angket kepada para ahli dan peserta 
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didik untuk mengetahui kelayakan dari media dan melakukan tes pre-test dan post-test 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kelas yang menggunakan media dengan 

kelasa yang tidak menggunakan media. Dokumentasi berupa foto pada saat melakukan 

wawancara dan ujicoba media dilapangan. 

 

2.2 Instrumen Penilaian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan tersaji pada tabel 1-5: 

Tabel 1. Instrument Penilaian Ahli Media 

Aspek Jml. Soal 

Efisiensi 4 

Tampilan 8 

Kualitas Teknis 4 

Software 2 

Tabel 1 merupakan instrument penilaian untuk ahli media. Dalam instrumet penilaian 

ini terdapat 4 aspek yaitu Efisiensi, Tampilan, Kualitas Teknis, dan software dengan 

jumlah soal sebanyak 18 soal. 

Tabel 2. Instrument Penilaian Ahli Materi 

Aspek Jml. Soal 

Pembelajaran 6 

Isi/Materi 7 

Tabel 2 merupakan instrument penilaian untuk ahli materi. Dalam instrument 

penilaian ini terdapat 2 aspek yaitu Pembelajaran dan Isi/materi dengan jumlah soal 

sebanyak 13 soal.  

Tabel 3. Instrument Respon Peserta Didik 

Aspek Jml. Soal 

Motivasi 2 

Kemenarikan 3 

Kemudahan 2 

Kemanfaatan 1 
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Tabel 3 merupakan instrument respon dari peserta didik. Dalam instrument tersebut 

terdapat 4 Aspek penilaian yaitu Motivasi, Kemenarikan, Kemudahan , dan Kemanfaatan 

dengan jumlah soal sebanyak 6 soal. 

Tabel 4. Instrument Kebutuhan Guru 

Butir Pertanyaan Jmlh. Soal 

Teknik pembelajaran yang digunakan guru 2 

Media yang digunakan guru 2 

Pembuatan media dan dampaknya 2 

Tabel 4 merupakan instrument kebutuhan guru. Dalam instrument tersebut terdapat 3 

butir pertanyaan yaitu Teknik pembelajran yang digunakan guru, Media yang digunakan 

guru, dan Pembuatan media dan dampaknya dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 soal.  

Tabel 5. Instrument Kebutuhan Peserta Didik 

Butir Pertanyaan Jmlh. Soal 

Teknik Pembelajaran yang digunakan guru 2 

Media yang digunakan guru 1 

Materi yang disampaikan guru 1 

Media yang disukai peserta didik 2 

Tabel 5 meruapakan instrument kebutuhan peserta didik. Dalam instrument tersebut 

terdapat 4 butir pertanyaan yaitu Teknik pembelajran yang digunakan guru, Media yang 

digunakan guru, Materi yang disampaikan guru, dan Media yang disukai peserta didik 

dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 soal. 

 

2.3 Teknik Analisis 

2.3.1 Analisis Kelayakan Media 

Hasil dari instrumen penelitian yang telah di validasi oleh para ahli serta hasil dari 

instrumen kebutuhan guru dan peserta didik, kemudian dianalisis menggunakan rata-rata 

persentase menurut Sudjana (dalam Ernawati,2013) sebagai berikut ini: 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
x 100% 

Keterangan : 

(1) 
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P = angka persentase 

f  = frekuensi yang sedang dicari peresentasenya 

N  = number of cases (jumlah frekuensi/banyakanya individu) 

Hasil dari penghitungan kemudian diconvert menjadi sebuah kriteria guna mengetahui 

seberapa persentase dari kebutuhan guru dan peserta didik serta penilaian dari para ahli 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Untuk mengetahui persentase kriteria 

dapat dilihat ditabel 6 : 

Tabel 6. Konversi Data Persentase 

Persentase  Kriteria 

81,25% - 100% Sangat Layak 

62,50% - 81,25% Layak  

43,75% - 62,50% Cukup 

25% - 43,75% Tidak Layak 

Tabel 6 tersebut merupakan kriteria untuk menentukan kelayakan dari media dengan 

kriteria Sangat Layak, Layak, Cukup, dan Tidak Layak 

2.3.2 Uji Homogen 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui data telah berdistribusi normal atau tidak. 

Sudjana (2005:273) untuk melakukan uji normalitas digunakan Chi kuadrat dengan 

rumus: 

𝑋2 =  ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

Keterangan :  

X2 = Chi Kuadrat 

Oi = Frekuensi pengamatan 

Ei = Fekuensi yang diharapkan 

2.3.3 Uji Normalitas 

Uji homogenitas Varians Populasi digunakan untuk mengetahui persamaan / homegen 

populasi dari subjek penelitian.  

(2) 

(3) 
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𝐹 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

(Sugiyono, 2012:175) 

Untuk kriteria pengujian yaitu jika Fhitung > Ftabel atau Fhitung > 0.05 maka populasi dapat 

dinyatakan homogen atau sama. 

2.3.4 Uji N-gain 

Uji N-gain digunakan untuk mengetahui gain telah ternormalisasi atau belum, menghitung 

N-gain dapat menggunakan rumus sebagai berikut :  

𝑁 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠 − Skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑀𝐼 −  𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Keterangan : 

SMI = Skor maksimal ideal 

Hasil dari uji N-gain kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

dapat dilihat pada Tabel 7 : 

Tabel 7. Konversi Indeks gain 

Interval Koefisien Kriteria  

N-gain < 0,3 Rendah  

0,3 < N-gain < 0,7 Sedang  

N-gain > 0,7 Tinggi  

 

 

2.3.5 Uji T-test 

Pada penelitian ini menggunakan analisis uji t-test menggunakan uji Indepent Sampel 

Test. Adapun rumusnya sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑆1

2 
𝑛1

+
𝑆2

2 
𝑛2

 

(Sugiyono, 2012:176) 

(4) 

(5) 



10 
 

Keterangan: 

𝑥1̅̅̅ = Nilai rata-rata kelompok eksperimen 1 

𝑥2̅̅ ̅ = Nilai rata-rata kelompok eksperimen 2 

𝑆1
2 = Variansi kelompok eksperimen 1 

𝑆2
2 = Variansi kelompok eksperimen 2 

𝑛1 = Jumlah sampel kelompok eksperimen 1 

𝑛2 = Jumlah sampel kelompok eksperimen 2 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan prosedur pengembangan serta uji coba yang telah dilakukan terhadap video 

animasi sebagai media pembelajaran troubleshooting perangkat keras komputer, hasil dari 

penelitian tersebut dideskripsikan sebagai berikut :  

 

3.1 Perancangan Media Pembelajaran 

Perancangan video animasi sebagai media pembelajaran troubleshooting perangkat keras 

komputer melalui beberapa tahapan yaitu : analysis, design, implementation, dan testing. 

3.1.1 Analysis 

Pada tahap ini dilakukan analysis terhadap kebutuhan dari guru dan peserta didik. Hasil 

dari kebutuhan guru dapat disimpulkan cara guru dalam menyampaikan materi dengan 

cara menerangkan menggunakan power point. Metode yang dilakukan oleh guru berupa 

tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas, dan persentasi. Dan guru kadang-

kadang menggunakan media pembelajaran pada saat mengajar. Media yang digunakan  

guru berupa video, gambar, dan buku. Guru kadang-kadang membuat media interaktif 

untuk menunjang pembelajaran pada materi tertentu. Menurut guru dampak dalam 

menggunakan media interaktif baik bagi peserta didik. 

Hasil dari kebutuhan peserta didik dapat disimpulkan bahwa menurut peserta didik 

cara  guru dalam penyampaian materi dengan mencatat dipapan tulis. Metode yang 
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digunakan berupa persentasi dan media yang digunakan oleh guru berupa buku. Menurut 

peserta didik materi yang disampaikan oleh guru cukup menarik bagi mereka. Guru 

kadang-kadang menggunakan media interaktif pada saat mengajar dikelas. Menurut 

peserta didik, mereka menginginkan sebuah media pembelajaran berupa video animasi.  

  

3.1.2 Design 

Pada tahap design ini peneliti membuat rancangan awal dari media dengan membuat 

flowchart, storyboard dan desain media pembelajaran untuk memudahkan peneliti dalam 

membuat video animasi sebagai media pembelajaran troubleshooting perangkat keras 

komputer 

 

3.1.3 Implementation 

Pada tahap implementasi ini dibagi menjadi 2 macam produk yakni berupa video animasi 

dan media pembelajaran. berikut ini salah satu hasil dari implementasi yang telah dibuat. 

- Tampilan scene awal video, pada scene awal video animasi ditampilkan animasi 

tangan menggenggam kertas yang berisi judul dari video. Untuk animasi tangan keluar 

dari atas.  

 

Gambar 2. Scene Awal Video Animasi 

- Tampilan scene pemasangan RAM, pada scene pemasangan ini ditampilkan RAM 

telah terpasang dengan benar. untuk scene ini animasi yang diperlihatkan adalah cara 

pemasangan RAM yang awalnya RAM berada diatas slot kemudian dipasang kedalam 

slot sampai berbunyi. Untuk dubbing berisi suara pemasangan RAM. 
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Gambar 3. Scene Pemasangan RAM 

- Tampilan halaman intro media, pada tampilan halaman intro terdapat 3 tombol yang 

bisa digunakan yaitu : tombol enter, tombol pengaturan, dan tombol exit.  

 

Gambar 4. Tampilan Halaman Intro 

- Tampilan home media,  pada tampilan home terdapat 9 tombol yang dapat digunakan 

yaitu : tombol intro, tombol materi, tombol latihan soal, tombol KI KD, tombol help, tombol 

profile, tombol referensi, tombol pengaturan dan tombol exit.  

 

Gambar 5. Tampilan Halaman Home 
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3.1.4 Testing 

Pada tahap testing  dilakukan kepada para ahli dan peserta didik untuk mengetahui 

kelayakan dari media, dan dilakukan pre-test dan post-test kepada peserta didik untuk 

mengethaui keefektifan dari media. 

 

3.2 Spesifikasi dan Sasaran Produk 

3.2.1 Spesifikasi 

Perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan video animasi sebagai media 

pembelajaran troubleshooting perangkat keras komputer tidaklah harus tinggi. Aplikasi 

ini dapat digunakan hampir disemua device seperti Linux, Windows, dan Mac. Untuk 

format aplikasi ini berupa file “swf” yang mana pengguna harus menggunakan aplikasi 

bantuan untuk menjalankan aplikasi ini. Aplikasi bantuan yang digunakan adalah flash 

player. 

3.2.2 Sasaran 

Produk ini ditujukan kepada peserta didik SMK untuk kelas X untuk menjelaskan materi 

tentang troubleshooting perangkat keras komputer. 

 

3.3 Validasi Media 

Dalam tahap validasi ini, diujicobakan kepada 1 orang dosen dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berkompeten dibidangnya. Hasil dari validasi media 

tersaji pada gambar 6. 
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Gambar 6. Grafik Hasil Validasi Media 

Berdasarkan hasil validasi ahli media yang dapat dilihat pada Gambar 6, bahwasannya 

untuk penilaian dari ahli media kepada semua aspek yang diujicobakan mendapatkan 

kategori layak dengan rata-rata sebesar 72%. 

 

3.4 Validasi Materi 

Dalam tahap validasi ini, dilakukan diujicobakan kepada 1 orang guru kelas X di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Hasil dari validasi media tersaji pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Hasil Validasi Materi 

Berdasarkan hasil validasi materi yang dapat dilihat pada Gambar 7, bahwasannya 

untuk penilaian dari ahli materi kepada semua aspek yang diujicobakan mendapatkan 

kategori sangat layak dengan rata-rata sebesar 82,6%. 
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3.5 Pengujian Terhadap Peserta Didik 

3.5.1 Hasil Respon Peserta Didik 

Ujicoba ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo pada kepada X RPL 2 

dengan jumlah peserta didik sebanyak 25 peserta didik. Hasil dari keseluruhan penilaian 

yang dilakukan peserta didik tersaji pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Grafik Hasil Keseluruhan Penilaian Peserta Didik 

Berdasarkan hasil respon/tanggapan dari peserta didik yang dapat dilihat pada gambar 

8 bahwasannya dari 4 aspek yang diujicobakan 3 diantaranya mendapatkan kategori 

sangat layak, dan 1 aspek dinyatakan dalam kategori layak. Dari 4 aspek yang 

diujicobakan mendapatkan rata-rata sebesar 84% yang dikategorikan saga layak.  

3.5.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai dari hasil belajar peserta didik 

berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 8.  

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Static Df Sig Static Df Sig 

Hasil Belajar 
TKJ ,160 25 0,97 ,955 25 ,319 

RPL ,184 25 0,29 ,924 25 ,064 

Berdasarkan hasil uji normalitas bahwasannya data dari hasil pre-test dan post-test 

telah terdistribusi normal. Data bisa telah dinyatakan terdistribusi normal apabila sig > 

0,05 dan hasil dari uji normalitasi sig dari hasil belajar kelas TKJ dan RPL > 0,05. 
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3.5.4 Hasil Uji Homogen 

Uji homogenitas varians populasi dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut telah 

memiliki varians yang homogen atau tidak homogen. Hasil ui homogeny dapat dilihat 

pada tabel 9. 

Tabel 9 Hasil Uji Homogenitas 

Kelas  Levence Stastic Sig  𝛼 Kesimpulan  

TKJ 
0.494 0.486 0.05 Homogen 

RPL 

Berdasarkan data dari tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa hasil dari tes pre-test dan 

post-test antar kelas X TKJ 1 dan kelas X RPL 2 dinyatakan homogen, karena pada nilai 

Sig yang diperoleh > 0.05. Nilai Sig yang diperoleh sebesar 0.486.  

3.5.5 Hasil Uji N-gain 

Uji N-gain atau peningkatan rata-rata nilai hasil belajar digunakan untuk mengetahui 

peningkatan rata-rata nilai dari tes pre-test dan post-test yang telah diuji cobakan kepada 

peserta didik. Berikut ini hasil N-gain secara keseluruhan tersaji pada tabel 10 : 

Tabel 10. Hasil Pengujian peningkatan rata-rata / N-gain 

Data 
Rata-rata 

nilai 

Jumlah 

peserta didik 
selisih N-gain Kriteria 

Pre-test 65 25 
11,8 0,5 Sedang  

Post-test 76,8 25 

Berdasarkan hasil uji N-gain  bahwasannya terdapat peningkatan sebanyak 11,8. Dan 

hasil N-gainnya mendapatkan 0,5 yang memiliki kriteria sedang. 

3.5.6 Hasil Uji T-test 

Dalam uji t-test ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Untuk hasil dari uji t-test ( 

Independent Sampel Test ) disajikan pada Tabel 4.6: 
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Tabel 11 Hasil Uji Idenpendent Sampel Test 

Kelas Df Sig (2-tailed) 𝛼 thitung ttabel 

TKJ 48 
0.00 0.05 5.036 2.34 

RPL 44.7 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa jika Sig (2-tailed) < 0,05 dan hasil 

thitung > ttabel (5.036 > 2.34) maka Ha diterima dan Ho ditolak, dan hasil dari dari Sig (2-

tailed) mendapatkan nilai sebesar 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian 

ini Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara 

kelas yang menggunakan media berupa animasi dengan kelas yang tidak menggunakan 

media pembelajaran pada mata pelajaran troubleshooting perangkat keras komputer pada 

kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo.   

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa video animasi 

sebagai media pembelajaran troubleshooting perangkat keras komputer layak digunakan 

dalam proses pembelajaran dikelas. Perolehan hasil penilaian dari ahli media sebesar 72% 

dengan kategori layak, untuk hasil penilaian dari ahli materi sebesar 82,6% dengan 

kategori sangat layak, dan respon dari peserta didik memiliki keseluruhan hasil penilaian 

sebesar 84% yang dikategorikan sangat setuju.    

Selain itu video animasi sebagai media pembelajaran troubleshooting perangkat keras 

komputer dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Karena dari hasil tes pre-test 

dan  post-test  terdapat peningkatan hasil belajar sebanyak 11,8. 
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