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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN IPA DENGAN MEDIA ANIMASI DI

SMP AL – IRSYAD PEMALANG

Abstrak

Tujuan  khusus  penelitian  ini  adalah: 1) mendeskripsikan perencanaan
pembelajaran IPA berbasis animasi di SMP Al – Irsyad Pemalang. 2)
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan media animasi di SMP
Al – Irsyad Pemalang. 3) mendeskripsikan evaluasi pembelajaran IPA dengan
media animasi di SMP Al – Irsyad Pemalang.Penelitian ini termasuk dalam
penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Objek penelitian berupa
pengelolaan pembelajaran IPA dengan media animasi di SMP Al – Irsyad
Pemalang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a)
narasumber, b) peristiwa/aktivitas, c) tempat / lokasi, d) dokumen arsip. Data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif hasil wawancara dengan
informan, pengamatan lapangan maupun studi dokumentasi.Hasil penelitian yang
diperoleh antara lain: 1) pengelolaan pembelajaran IPA dengan media animasi di
SMP Al – Irsyad Pemalang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 2).
Pembelajaran IPA dengan media animasi dapat meningktkam motivasi belajar
siswa, mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran.

Kata kunci: pembelajaran IPA, animasi, media pembelajaran.

Abstract

The specific objectives of this study were: 1) to describe an animation-
based science learning plan at Al-Irsyad Pemalang Middle School. 2) describe the
implementation of science learning with animation media at Al-Irsyad Pemalang
Middle School. 3) describe the evaluation of science learning with animation
media at Al-Irsyad Pemalang Middle School.This research is included in
qualitative research with ethnographic research design. The object of the
research is the management of science learning with animation media at Al-
Irsyad Pemalang Middle School. The data sources used in this study include: a)
resource persons, b) events / activities, c) place / location, d) archived documents.
The data needed in this study are qualitative data from interviews with
informants, field observations and documentation studies.The results of the
research obtained include: 1) management of science learning with animation
media at Al-Irsyad Pemalang Middle School can improve student learning
outcomes. 2). Science learning with animation media can increase students'
learning motivation, making it easier for students to understand the subject
matter.

Keywords: science learning, animation, learning media.
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Pendidikan merupakan suatu sarana untuk menyiapkan siswa melalui

kegiatan pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa mendatang. Dalam

rangka untuk menyiapkan siswa melalui bidang pengajaran, maka pemerintah

Indonesia mewajibkan seluruh warganya untuk memperoleh pendidikan yang

layak dengan mewajibkan belajar 9 tahun. Pendidikan juga merupakan sarana

yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia seperti dalam

undang – undang sistem pendidikan nasional No. 20 pasal 3 tahun 2003 yang

berisi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kehidupan

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa

terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

pengetahuan dan keterampilan, kesatuan jasmani dan rohani, kepribadian

yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan

kebangsaan.

Pendidikan berpengaruh dalam peningkatan kualitas SDM. Di sekolah

dengan segala aspek pembelajaran sangat menentukan keberhasilan

pendidikan karena interaksi yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran

berlangsung menjadi tolak ukur dari hasil belajar siswa. Guru merupakan

komponen penting dari tenaga kependidikan untuk melaksanakan proses

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru diharapkan mampu

memahami tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran. Guru harus bisa

merencanakan, melaksanakan dan memberi evaluasi terhadap pembelajaran

yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam

memahami materi pelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai.

Pengelolaan pembelajaran tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik

dan rutinitas, menciptakan suasan kelas yang kondusif akan tetapi juga

mampu mengolah media yang digunakan dalam pembelajaran dengan baik

dan benar.

Dengan majunya arus teknologi dan informasimembawa perubahan

perkembangan media pembelajarn, baik dari media yang sederhana

seperti media grafis yang hanya berupa gambar atau tulisan, audio, visual,

animasi, dan media yang berbasis komputer seperti media animasi maromedia

flash 8. Macromedia flash merupakan aplikasi yang digunakan
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untukmelakukan desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau

aplikasilainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan

penggunaanproyek yang dibangun dengan flash, bisa terdiri atas teks,

gambar, animasisederhana, video, atau efek-efek lainnya. Flash dirancang dan

dikembangkan untuk membuat presentasi, aplikasidan beberapa karya

multimedia interaktif pekerjaan yang dapat dilakukan flashmeliputi: animasi,

video, presentasi, dan aplikasi lainnya. Aplikasi dalam flashdapat

menggunakan elemen-elemen seperti gambar atau foto, suara, video,

danspecial efek. Oleh sebab itu penggunaan macromedia flash dalam

pembelajaran IPA sangat cocok digunakan untuk memperjelas konsep –

konsep IPA yang abstrak menjadi lebih konkrit. Dengan bantuan animasi

macromedia flash siswa lebih mudah memahami materi karena dengan

animasi konsep – konsep pelajaran disampaiakn secara sistematis, berurutan,

tampilannyapun terlihat nyata. Dengan pembelajaran berbasis animasi

mempermudah guru dalam penyampaian materi pelajaran sehingga

pembelajaran lebih menyenangkan.

2. Metode

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.  Sugiono

(2012: 9) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan

data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Desain penelitian ini menggunakan desain etnografi. Etnografi

merupakan penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu

kelompok/masyarakat secara ilmiah bertujuan untuk mempelajari,

mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok

dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut

bersama.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis interaktif. Adanya interaksi antar komponen dan dengan proses
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pengumpulan data sebagai proses siklus. Menurut Sumardjoko (2015) ada

tiga komponen dalam analisis data interaktif:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung

terus sepanjang pelaksanaan riset, bahkan di awali prosesnya sebelum

pelaksanaan pengumpulan data. Reduksi data dilakukan dengan membuat

singkatan, coding, memusatkan tema, menentukan batas – batas

permasalahan, dan menulis memo.

2. Sajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat sajian

data peneliti akan lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan

memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisis ataupun tindakan lain

berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data meliputi berbagai jenis

matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaita kegiatan, dan tabel.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses

melalui reduksi dan sajian data. Penarikan kesimpulan yang

dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data.Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari

responden sebagaimana adanya. Jenis wawancara yang digunakan

dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada guru mata

pelajaran IPA yaitu dengan merekam dan membuat catatan kecil

berupa kode – kode.

b. Observasi
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Peneliti melakukan pengamatan dikelas saat pembelajaran

IPA berlangsung dengan membuat rekaman atau mengambil gambar

dengan mengunakan kamera pada saat pembelajaran berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang  digunakan dalam penelitian ini berupa

arsip-arsip dari sekolah seperti silabus, RPP, nilai ulangan siswa,

hasil wawancara dan foto-foto/rekaman aktivitas belajar siswa

dengan media animasi.

Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan

pengamatan (observasi secara terus menerus) dan triangulasi teknik.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan

melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi atau

informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Dalam hal ini peneliti

membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi untuk memperoleh kesamaan data.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menggunakan model

analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992:20), siklus analisis

interaktif dapat dilihat pada gambar berikut ini:

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Guru membuat rencana pembelajaran sebagai pedoman langkah

– langkah apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Di dalam

rencana pembelajaran dijelaskan kompetensi dasar yang digunakan,

Pengumpulan
Data Penyajian Data

Penarikan kesimpulan-
kesimpulan /Verivikasi

Reduksi Data

Gambar 3.1Siklus analisis interaktif
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indikator yang akan dicapai, tujuan pembelajaran, alokasi waktu yang

digunakan, model pembelajaran, media pembelajaran, materi yang akan

dipelajari, sumber referensi yang digunakan, penilaian yang digunakan

guru. Selain membuat RPP guru juga diwajibkan untuk membuat media

dengan menggunakan animasi. RPP dan media pembelajaran selalu

dipersiapkan guru sebelum melakukan pembelajaran. Alat dan bahan

juga dipersiapkan oleh guru ketika akan melakukan praktikum IPA

dengan dibantu oleh petugas laboratorium.

Pelaksanaan pembelajaran IPA merupakan implementasi dari

rencana plaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam melaksanakan

pembelajaran guru berpedoman kepada RPP yang telah dibuat

sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru melaksanakan proses

pembelajaran sesuai dengan rancangan atau RPP yang telah dipersiapkan.

Guru menyampaikan materi secara runtut mulai dari kegiatan pembuka

sampai kegiatan penutup. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru

diwajibkan menggunakan media pembelajaran, guru menayangkan media

animasi yang telah dipersiapkan sebelumnya didepan kelas, guru tidak

langsung menjelaskan isi konsep pelajaran akan tetapi terlebih dahulu

meminta siswa untuk mengamati gambar animasi yang ada didalam

media kemudian siswa diminta untuk menceritakan apa yang telah dia

amati. Guru berperan sebagai fasilitator bukan lagi sebagai satu – satunya

sumber informasi bagi siswa dalam belajar, guru membimbing siswa

untuk mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan dalam hal ini

media animasi digunakan guru untuk menjelaskan konsep materi

pelajaran yang abstrak agar terlihat nyata sehingga siswa lebih mudah

untuk memahami isi dari materi yang dipelajari.

Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu

kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam tahap

kegiatan pembuka guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam,

mengecek kehadiran siswa, guru memimpin siswa membaca surat Al –

Qur’an. Setelah itu guru melakukan apersepsi dengan memberikan
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sebuah pertanyaan kepada siswa tentang peristiwa sehari – hari yang

berhubungan dengan materi cahaya. Tahapan yang kedua yaitu kegiatan

inti. Dalam kegiatan inti guru menyampaikan materi pelajaran dengan

menampilkan media pada layar LCD berupa power point yang berisi

materi pelajaran dan animasi – animasi yang berhubungan dengan materi

yang dipelajari. Dalam kegiatan pembelajran guru menyampaikan isi

materi dengan meminta siswa untuk mengamati media animasi untuk

kemudian guru melontarkan sebuah pertanyaan dan selanjutnya guru

menjelaskan materi. Untuk mengetahui tingkat kepahaman siswa guru

memberikan latihan soal kepada siswa. Tahap ketiga dalam pembelajaran

yaitu penutup. Guru memberikan umpan balik terhadap pembelajran

yang telah berlangsung dan memberikan tugas.

Guru menggunakan tiga aspek penilaian dalam tahap evaluasi

yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.aspek

kognitif berupa hasil tes, ulangan harian. Tugas. Aspek afektif berupa

pengamatan guru selama proses pembelajaran praktikum. Aspek

psikomotorik berupa hasil praktikum siswa

3.2 Pembahasan

Dalam pelaksanaan pembelajaran selain penyajian materi yang

lengkap dengan media yang mendukung guru juga menyiapkan kelas

yang kondusif agar pembelajaran berjalan lancar, untuk meningkatkan

motivasi belajar siswa guru membuat suatu strategi yaitu dengan

mengadakan praktikum disela pembelajaran agar siwa dapat mengalami

secara langsung materi pelajaran yang telah dipelajari, hal ini membuat

siswa lebih memahami konsep pelajaran dan menumbuhkan motivasi

belajar selanjutnya. Sesuai dengan penelitian Kor, H. dkk (2013) bahwa

untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran maka

diperlukan bahan yang kaya visual. Hal ini diyakini bahwa materi

interaktif dan visual sangat menyenangkan dan dapat meningkatkan

motivasi siswa. Dengan menggunakan media animasi dalam

pembelajaran IPA membantu siswa dalam memperluas pemahaman
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materi pelajaran seperti yang dipaparkan oleh Joshua P Scholl, dkk

(2016) menyatakan bahwa animasi sebagai wadah komunikasi yang

menarik bagi pendengaran dan visual memiliki potensi kesenian dan

hiburan yang hebat. Animasi merupakan alat yang kuat untuk

melengkapi penjangkauan dan pendidikan. Animasi merupakan alat

bantu sains yang membantu memperluas pemahaman tentang suatu

materi.

Dengan menggunakan media animasi siswa dalam pembelajaran

IPA dapat membantu siswa untuk meningat materi pelajaran lebih lama,

membantu siswa untuk menjelaskan materi yang abstrak menjadi lebih

nyata seperti penelitian yang dilakukan oleh Mona,W. dkk (2015) bahwa

animasi dapat membantu proses belajar siswa yang mempunyai

kemampuan spasial rendah. Selain itu dalam penelitiannya, Zamzuri

(2013) juga berpendapat sama bahwa dengan media animasi dapat

meningkatkan kemampuan visualisasi spasial siswa yang rendah dan

membangun mental yang memadai dalam ingatan mereka. Dengan

adanya media animasi siswa menjadi terbantu karena siswa tidak hanya

membayangkan segala sesuatu yang abstrak akan tetapi siswa bisa secara

langsung mengamati benda, peristiwa alam, gerakan yang lebih nyata.

Hal ini tentu mempermudah guru dalam proses pembelajaran

berlangsung, membuat guru lebih efesien waktu dibandingkan pada saat

penyajian materi menggunakan lisan yang mana siswa hanya bisa

mendengarkan dan membayangkan tanpa bisa terlibat langsung

mengamati suatu peristiwa yang terjadi. Seperti dalam penelitian

Balanski & Prizybylo bahwa (2005) bahwa menggunakan media animasi

didalam pembelajaran dapat mengurangi waktu proses pembelajaran

serta hasil tes yang meningkat. Media animasi apabila digunakan secara

konsisten tentunya akan berpengaruh baik terhadap kemampuan siswa

seperti dalam penelitian Mayer & Moreno (2002) yang menyatakan

bahwa animasi dapat meningkatkan pemahaman siswa ketika digunkan

secara konsisten sesuai teori kognitif dalam pembelajaran multimedia.

Hal ini tentu saja membuat proses pembelajaran IPA lebih efektif
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dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan media animasi

seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Aksoy (2012) yaitu bahwa

metode animasi lebih efektif daripada metode pembelajaran secara

tradisional/konvensional, yang mana guru dalam pembelajaran hanya

menggunakan buku yang disampaikan secara lisan tanpa bantuan media

visual.

Dalam penelitian Mayer, R. E. & Moreno, R (2002)

menyatakan bahwa animasi dapat digunakan untuk mempromosikan

pemahaman siswa tentang penjelasan ilmiah sistematis ketika dgunakan

secara konsisten dari teori kognitif dari pembelajaran multimedia. Selaras

dengan penelitian Rosen, Y (2009) yang menayatakan bahwa animasi

meningkatkan kemampuan siswa untuk mentransfer pengetahuan ilmiah

dan teknologi ke situasi yang baru dan asing secara signifikan. Sehingga

media animasi siswa lebih mudah memahami pelajaran bahkan untuk

anak cacat intelektual sangat membantu dalam proses pembelajaran

mereka seperti yang dijelaskan oleh Saad, S.dkk (2014) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan

multimedia pada anak cacat intelektual menunjukkan peningkatan yang

cukup besar dalam pembelajaran dan keterampilan kognitifnya.

Selain itu Jeng – chung Woo (2014) juga menyatakan bahwa

pembelajaran dengan multimedia game digital menumbuhkan motivasi

siswa dalam aspek perhatian, relevansi, kepercayaan diri dan kepuasan

serta meningkakan beban kognitif siswa. Pembelajaran dengan

multimedia juga dapat membentuk mood siswa, seperti dalam penelitian

Tze Wei Liew and Su-Mae Tan (2016) menyatakan bahwa pembelajaran

tidak akan berhasil apabila mood siswa tidak baik begitu pula sebaliknya.

Multimedia mampu membuat mood siswa menjadi lebih baik karena di

dalam multimedia terdapat desain emosional dan faktor estetika seperti:

warna, tata letak, dan ilustrasi untuk menginduksi mood positif. Itu

berarti pembelajaran dengan multimedia bisa membuat suasana hati

siswa menjadi lebih baik sehingga siswa lebih senang dalam

pembelajaran.
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Cyril, R.dkk (2010) menyatakan bahwa pembelajaran yang

dikolaborasikan dengan animasi menjadi lebih efektif bermanfaat dalam

membangun mental peserta didik. Media animasi dapat memperjeas

konsep dengan gambar – gambar yang ditayangkan mempermudah

pemahaman konsep materi pelajaran. Kemal, D.dkk (2010) menyatakan

bahwa pembelajaran dengan menggunakan animasi lebih baik daripada

pembelajaran secara konvensional. Hal ini menjelaskan bahwa media

animasi sangat baik pengaruhnya di dalam dunia pendidikan. Cakiroglu,

U.dkk (2017)dalam penelitiannya menyatakan bahwa video dan animasi

3D dapat membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkrit, melibatkan

siswa dalam pembelajaran secara visual.

Dalam penelitiannya Meilisa, A A (2013) juga  menyatakan

bahwa animasi dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran anak

– anak memahami konsep abstrak, dapat membuat daya tarik karena

kemampuannya menstimulasi tekstur dan foto yang dipotong. Dengan

media animasi membantu siswa dalam proses pembelajaran IPA

disekolah dalam memahami metari pelajaran, mempermudah konsep

materi pelajaran IPA, seperti dalam penelitiannya Soika, K.dkk (2010)

yang menyatakan bahwa animasi dapat meningkatkan motivasi belajar,

mempermudah pemahaman siswa dalam pembelajaran, pembelajaran

menjadi lebih menarik.

4. Penutup

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

perencanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media animasi pada

dasarnya sama yang membedakan adalah penggunaan media yaitu

menggunakan media animasi. Semua guru memliki perangkat pembelajaran

yang lengkap, guru membuat RPP yang sesuai dengan silabus yang

dikembangkan dengan sedemikian rupa  sebagai pedoman dalam

pembelajaran IPA dengan menggunakan media animasi sebagai media

pembelajran IPA.
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Dalam pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan RPP sebagai

acuan dalam mengajar, guru menyampaiakn materi secara urut dan terinci.

Guru menggunakan media animasi dalam pembelajaran IPAdengan baik dan

menarik sehingga dapat  meningkatkan motivasi belajar siswa, kemandirian

siswa dalam mengerjakan tugas dan dalam aktivitas pembelajaran. Dengan

menggunakan media animasi pembelajaran lebih efekti dan efisien waktu,

memudahkan guru dalam penyampaian materi pelajaran dan memudahkan

siswa dalam memamahi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran

IPA dengan menggunakan media animasi lebih baik daripada pembelajaran

secara konvensional karena dengan media animasi dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.
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