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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketrampilan mengembangkan Animasi 2D merupakan salah satu 

keahlian yang harus dikuasai oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

salah satunya siswa SMK Batik 2 Surakarta Jurusan Multimedia. Dengan 

memiliki keterampilan mengembangkan Animasi 2D ini, siswa dapat 

dengan mudah mengembangkan karya animasi 2D. Selain itu, siswa juga 

bisa menambah soft skills terutama di bidang animasi 2D, dan bisa 

dikembangkan ke animasi 3D. Menguasai teknik mengembangkan animasi 

ini sangat penting, karena di era sekarang ini animasi sangat dubutuhkan, 

walaupun siswa tidak bekerja di bidang animasi tetapi akan menambah 

pengetahuan dan soft skills, dan apalagi jika siswa setelah lulus bekerja di 

bidang animasi maka akan sangat membantu. 

Manfaat keterampilan Animasi 2D, pertama ketika siswa lulus dia 

nanti akan mempunyai soft skills di bidang pembuatan Animasi 2D dan bisa 

dikembangkan ke Animasi 3D, kedua Animasi sangat dibutuhkan di era 

sekarang ini jadi kebanyakan akan membutuhkan Animasi, ketiga untuk 

sarana refreshing dan menambah ilmu pengetahuan, walaupun besok tidak 

bekerja dibidang Animasi tetapi siswa mendapatkan ilmu dan soft skills, dan 

apa lagi saat bekerja di bidangnya maka akan sangat membantu.  

Dalam proses pembelajaran Animasi 2D di SMK Batik 2 Surakarta, 

pembuatan Animasi 2D menggunakan software Adobe Flash, namun 

kebanyakan siswa belum paham dikarenakan ada beberapa kelemahan di 

Adobe Flash, yaitu tampilan yang kurang menarik dan cenderung 

membosankan membuat aplikasi terkesan ketinggalan jaman, tools dalam 

Adobe flash terlalu sulit untuk dipahami, loginnya lambat, menunya tidak 

user friendly, perlu banyak referensi tutorial, bahasa pemrograman agak 

susah dan Adobe flash sekarang audah tidak dikembangkan lagi, dan sudah 

tidak didukung banyak perusahaan seperti Apple dan Google karena 

terdapat celah keamanan, sehingga sudah tidak relevan penggunaan 

software ini, dan kekurangan Adobe Flash lainya adalah komputer yang 
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ingin memainkan animasi flash harus memiliki flash player, dimana untuk 

menginstalnya harus online terlebih dahulu (Anugerah, 2015).  

Pada mata pelajaran Animasi 2D, pokok bahasan animasi Adobe 

Flash mempunyai tingkat kesulitan tersendiri bagi siswa terutama dalam 

membuat animasi dengan Adobe Flash. Ketika guru mendemonstrasikan 

langkah pembuatan animasi di depan kelas masih banyak siswa yang 

kesulitan dalam mengikuti langkah pembuatan animasi tersebut, sehingga 

guru harus menjelaskan berulang kali. Scratch memiliki visual block 

interaktif yang mudah digunakan sedangkan di Adobe flash perangkat lunak 

yang digunakan saat ini kurang memiliki visualisasi kode yang interaktif 

sehingga juga kurang mudah dimengerti oleh siswa, terutama yang baru 

belajar tentang animasi. Sehingga peneliti menawarkan software Scratch 

dalam meningkatkan keterampilan mengembangkan Animasi 2D yang lebih 

mudah dipahami dan lebih simple.  

Dengan memanfaatkan Visual Programming Scratch dalam 

mengajarkan pembuatan Animasi 2D yang disampaikan akan lebih 

menarik, lebih efisiensi waktu. Selain itu dengan menggunakkan tools yang 

ada dalam Visual Programming Scratch akan menambah motivasi dan minat 

belajar siswa. Hal ini akan menjadikan penggunaan Visual Programming 

Scratch lebih bermanfaat pada dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Scratch merupakan salah satu bahasa pemrograman yang didesain 

untuk memperkenalkan bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah 

untuk dipahami semua orang. Oleh karena itu scratch sering digunakan oleh 

orang-orang yang baru mengenal bahasa pemrograman. Media visual 

scratch mempunyai desain tampilan yang menarik untuk mendukung 

pembelajaran, sehingga siswa tidak mudah bosan dan tertarik dengan materi 

yang disajikan (Fitria, 2013). 

Dengan adanya beberapa kelebihan yang ada dalam Scratch 

diharapkan mampu untuk meningkatkan keterampilan mengembangkan 

Animasi 2D dan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawan & Al Irsyadi, (2016) menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media scratch dapat meningkatkan 
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hasil belajar siswa dan para guru juga bisa memanfaatkan pemrograman 

visual yang merupakan model pemrograman yang mudah dipahami. 

Dalam penalitian ini peneliti mengembangkan sebuah modul dan 

video tutorial sebagi penunjang dalam pembelajaran Animasi 2D. 

keberadaan modul dan video tutorial mampu membuat peserta didik atau 

siswa mampu belajar sendiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan 

menggunakan modul tanpa bantuan atau keberadaan pendidik yang 

biasanya ada dalam setiap pembelajaran. Ini dapat membuat siswa memiliki 

ketarampilan untuk menggali infromasi maupun materi dan 

mengembangkannya secara mandiri, tidak selalu harus bergantung kepada 

guru. Selain itu di dalam modul tersebut terdapat aktifitas belajar yang dapat 

membantu siswa untuk membuat Animasi 2D sederhana dan diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan mengembangkan pembuatan Animasi 

2D. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

a. Peserta didik mengalami kesulitan pada tools di mata pembelajaran 

Animasi 2D 

b. Proses pembelajaran tidak didukung dengan media yang tepat. 

c. Metode yang digunakan kurang efektif dalam mengajari siswa saat 

pembelajaran Animasi 2D 

C. Pembatasan Masalah 

Agar hasil yang dicapai dapat optimal dan terfokus, maka diperlukan 

suatu pembatasan masalah dari penelitian yang dilakukan tersebut, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelajaran Animasi 

2D 

b. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran 

pembuatan Animasi 2D. 

c. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak berupa Scratch. 

 



4 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa : 

 Metode pembelajaran animasi 2D perlu ditingkatkan menjadi lebih user 

friendly dan lebih mudah menggunakan kode visual interaktif, salah satunya 

yaitu Scratch. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

Meningkatkan ketrampilan dan mengembangkan model pembelajaran 

kode visual scratch pada mata pelajaran Animasi 2D agar memberikan 

sarana alternatif dalam mengajarkan Animasi 2D untuk siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

mengembangkan Animasi 2D dan hasil belajar siswa dengan adanya 

model pembelajaran berbasis kode visual scratch, pada mata pelajaran 

Animasi 2D. 

2. Bagi Guru 

Sebagai alternatif media pembelajaran yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran, menambah strategi pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Serta membantu guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan untuk pengaruh penggunaan tools dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran baru pada pemahaman siswa. 

 


