
1 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ANIMASI TERHADAP 

HASIL BELAJAR FISIKA SISWA KELAS VII SMPN 12 

MATARAM TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 

Rani Marlistina
1
, Muhammad Taufik

,2
, Aris Doyan

,2 

 

1) S1 Pendidikan Fisika Universitas Mataram               

2) Dosen  FKIP Program Studi Pendidikan Fisika 

             Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram 

marlistinarani@gmail.com 

  

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media animasi fisika 

terhadap hasil belajar fisika siswa materi pokok kalor dan perpindahannya pada kelas 

VII di SMPN 12 Mataram.. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VII di SMPN 

12 Mataram tahun ajaran 2013/2014. Sampel penelitian dengan jumlah siswa 32 orang 

adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol yang berjumlah 34 orang. Pengambilan 

sampel dilakukan menggunakan purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah tes hasil belajar  siswa. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 29,86 pada saat dilakukan tes awal 

dan 64,41 pada saat tes akhir sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata kelas sebesar 

32,03 pada saat tes awal dan 55,23 pada saat tes akhir. Perbedaan peningkatan tertinggi 

hasil belajar setiap sub materi di kedua kelas terjadi pada sub materi perpindahan kalor 

sebesar 33.9% dan terendahnya pada sub materi kalor dan suhu sebesar 14,6%. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh thitung sebesar 2,51 sedangkan ttabel sebesar 

2,00. Karena thitung lebih besar daripada ttabel maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan animasi fisika berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa. 

Kata Kunci: Animasi Fisika, Hasil belajar 

ABSTRACT 
 

This study aims to determine the effect of physics animation application to physics 

study of heat and heat move in class VII SMPN 12 Mataram. The study population was 

all students in grade VII SMPN 12 Mataram year 2013/2014. Sample of 32 people by 

the number of students is experimental class and control class which numbered 34 

people. Sampling was done randomly with a purposive sampling technique. Instruments 

used in data collection is a test of student learning outcomes. Based on the analysis of 

data obtained by the average value of 29.86  experimental class at the time of the initial 

test and final test at the time of 64,41 while the control class average value of 32,03 at 

the time of the initial test and 55,23 on when the final test. Differences in the highest 

increase learning outcomes of each sub-class of material in the second occurred in the 

application of pressure on the sub moving heat of 33.91% and lowest in the heat and 

degree of 14.66%. Based on the hypothesis test results obtained at 2.51 while the Table 
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tcount of 2.00. Because tcount greater than ttable it can be concluded that the application 

of the physics animation effect on students physics learning outcomes. 

Keywords: Physics animations, Study results 

 

PENDAHULUAN 

 

Fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang terus mengalami 

perkembangan. Seiring dengan perkembangannya, masalah-masalah dalam 

pembelajaran fisika dicari solusi dan perbaikannya. Salah satu diantara masalah tersebut 

yakni terkait dengan pembelajaran fisika di kelas. Masalah fisika yang paling penting 

pada saat proses pembelajaran dan banyak disoroti adalah kurangnya kemampuan siswa 

dalam memahami materi yang diajarkan. Hasil observasi di kelas VII SMPN 12 

Mataram menunjukkan hasil belajar fisika siswa masih sangat rendah. 

Berdasarkan beberapa hasil bacaan, diketahui bahwa media animasi merupakan 

salah satu solusi yang bisa ditawarkan terkait sulitnya penjelasan konsep yang sulit dan 

solusi dari kurangnya fasilitas praktikum fisika di sekolah. Media merupakan segala 

bentuk yang digunakan untuk proses penyalran informasi (Sanjaya, 2012). Munir (2008) 

mengungkapkan  bahwa media pembelajaran meliputi segala sesuatu yang dapat 

membantu pengajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi, daya pikir dan pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran yang sedang dibahas atau mempertahankan perhatian peserta terhadap 

materi yang sedang dibahas.  

Animasi menurut Suheri (2006) dalam Roby (2012) menyatakan bahwa animasi 

merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

gerakan. Sebagai media ilmu pengetahuan, animasi memiliki kemampuan untuk dapat 

memaparkan sesuatu yang rumit atau komplek untuk dijelaskan dengan hanya gambar 

dan kata-kata saja. Lebih jelasnya animasi merupakan salah satu media pembelajaran 

yang berbasis komputer yang bertujuan untuk memaksimalkan efek visual dan 

memberikan interaksi berkelanjutan sehingga pemahaman bahan ajar meningkat. 

Dengan kemampuan ini maka animasi dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi 

yang secara nyata tidak dapat terlihat oleh mata, dengan cara melakukan visualisasi 

maka materi yang dijelaskan dapat tergambarkan. Hal ini karena cara kerja animasi 

mewujudkan ilusi (illusion) bagi pergerakan dengan memaparkan atau menampilkan 

satu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit (progressively) pada kecepatan 

yang tinggi. Animasi di dalam sebuah aplikasi multimedia merupakan proses 

pembentukan gerak dari berbagai media atau objek yang divariasikan dengan efek-efek 

dan filter, gerakan transisi, suara-suara yang selaras dengan gerakan animasi tersebut. 

Sudjana (2010) menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap 

penggunaan media dalam proses belajar mengajar menunjukkan perbedaan yang berarti  

dengan pengajaran yang tidak menggunakan media pembelajaran. Atas dasar studi 

tersebut penggunaan media dalam pengajaran mempunyai kontribusi tinggi terhadap 

kualitas pengajaran. Sedangkan secara teoritis kualitas pengajaran akan mempengaruhi 

kualitas hasil belajar yang dicapai para siswa. 
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Media animasi bukan hanya dapat dibuat menggunakan macromedia flash saja, 

akan tetapi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya, seperti Sasono (2012) 

dalam penelitiannya terhadap mahasiswa dengan materi kuliah kuantum menggunakan 

media animasi Java Laboratory. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahawa Animasi 

Java laboratory dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa dengan peningkatan 

sampai 95,83%.  

Sejalan dengan paparan masalah dan data hasil penelitian para peneliti baik di 

sekolah maupun di kampus, peneliti tertarik melakukan suatu penelitian eksperimen 

dengan mengambil judul “Pengaruh penggunaan media animasi terhadap hasil belajar 

fisika siswa kelas VII SMPN 12 Mataram tahun pelajaran 2013/2014”. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2013-Februari 2014 dan 

bertempat di SMPN 12 Mataram.. Penelitian ini bersifat quasi experiment (eksperimen 

semu) dengan digunakan dua kelas sebagai sampel yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa penggunaan media animasi 

fisika dan kelas kontrol tanpa media animasi hanya dengan buku paket fisika. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP 12 Mataram 

tahun ajaran 2013/2014. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII-C sebagai kelas 

eksperimen dan VII-A sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik porposive sampling dengan kedua kelas homogen. Rancangan penelitian non-

equivalent kontrol group design, Rancangan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Rancangan penelitian 

Kelas Perlakuan 
Test 

Awal Akhir 

Eksperimen Ya  Ya Ya 

Kontrol Tidak Ya Ya 

 

 Instrumen yang digunakan untuk menguji hasil belajar dibuat 30 soal obyektif. 

Setelah diuji didapatkan 18 soal yang valid yang digunakan untuk tes akhir. Hasil 

belajar yang diperoleh diuji homogenitas dengan uji F dan normalitas dengan              

chi kuadrat sebagai uji prasyarat hipotesis. Sampel homogen dan terdistribusi secara 

normal maka digunakan uji t.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah diberikan perlakuan, peneliti memberikan post-test kepada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Rata-rata hasil belajar pada kelas ekperimen sebesar 64,41 dan 

pada kelas control rata-rata hasil belajar sebesar 55,23. Hal ini menunjukkan terdapat 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk membuktikan 

kebenaran apakah ada pengaruh penggunaan media animasi? Maka selanjutnya 

dilakukan uji statistik parametrik (uji-t). Uji-t yang digunakan disini adalah polled 

varians, karena kedua kelas memiliki jumlah siswa yang berbeda dan varian homogen. 

Hasil uji statistik (uji-t) yang telah dilakukan, menunjukan nilai . Harga 

ini lebih besar dari harga  pada taraf kepercayaan 5%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diberikan perlakuan media animasi lebih 

baik dari pada siswa yang belajar dengan tidak menggunakan animasi. Dengan kata lain, 

penggunaan media animasi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

 Tabel Hasil Post test Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kriteria 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

N (jumlah siswa) 32 34 

Rata-rata 64,41 55,23 

Standar Deviasi 14.0 15,59 

Rata- rata N-Gain 48,59% 30,00% 
 

Hasil pengujian normalitas dengan chi kuadrat menunjukkan 
2 hitung  kelas 

eksperimen sebesar 6,77 dan kelas kontrol hasil 
2 hitung sebesar 7,54. Data kedua 

kelas 
2 hitung < 

2 table lebih lebih kecil dari 
2 tabel  pada taraf signifikan 5% yaitu 

11,07. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa data post test 

dari kedua kelas sampel tersebut tidak berdistribusi normal. Homogenitasnya diuji 

dengan menggunakan uji varian (uji F) pada taraf signifikan 5%, Hasil pengujian 

homogenitas diperoleh hasil F hitung sebesar 1,04 lebih kecil dari F tebel 1,9-, maka 

varian dinyatakan homogen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. Hasil 

perhitungan uji t dengan dengan sampel yang menggunakan media animasi 

menunjukkan bahwa harga  pada taraf signifikan 5%. Harga ini lebih 

besar dari harga  sehingga dapat disimpulkan bahwa ditolak dan  

diterima. Hal ini mengartikan bahwa penggunaan media animasi  fisika berpengaruh 

terhadap hasil belajar fisika materi pokok tekanan pada kelas VII di SMPN 12 Mataram. 

Selain melakukan analisis pengujian hipotesis, peneliti juga ingin mengetahui 

sejauh  mana  peningkatan hasil belajar siswa di kedua kelas pada setiap sub materi. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tes awal, tes akhir dan data N-gain kedua 

kelas.  

 

No. 
Sub 

Topik 

Banyak 

Soal 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
∆<g> 

(%) 
Tes Awal Tes Akhir <g> 

(%) 

Tes Awal Tes Akhir <g> 

(%) Jml % Jml % Jml % Jml % 

1 A 7 433 34.82 811 65.18 46.61 433 32.77 717 54.20 31.95 14.66 

2 B 7 328 26.34 783 62.95 49.67 344 26.05 611 46.22 27.30 22.37 

3 C 4 194 27.34 647 65.63 87.62 311 41.18 550 72.79 53.71 33.91 

A : Kalor dan suhu  B : Kalor dan perubahan wujud 

C : Perpindahan Kalor   

 

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa perbedaan peningkatan hasil belajar di 

setiap sub materi kedua kelas menunjukan perbedaan tertinggi pada sub materi 

perpindahan kalor sebesar 33,91%, sedangkan perbedaan terkecil pada kedua kelas 

terjadi pada sub materi kalor dan suhu sebesar  14,66%. 
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Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen. Sebelum melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan media animasi, peneliti memberikan tes awal 

terlebih dahulu pada kedua kelas sampel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dari hasil tes awal 

siswa digunakan untuk perhitungan uji homogenitas dan normalitas, diperoleh bahwa 

kedua sampel mempunyai kemampuan yang homogen dan terdistribusi normal seperti 

yang terlihat pada tabel 4.2 dan 4.3. Hal ini berarti kedua sampel dalam penelitian ini 

berawal dari tingkat kemampuan awal yang sama. 

Sebelum melakukan pembelajaran dengan menggunakan media animasi  pada 

kelas eksperimen  dan metode ceramah pada kelas kontrol, peneliti terlebih dahulu 

memberikan pre-test pada kedua sampel. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan awal kedua sampel (kelas kontrol dan eksperimen). Dari hasil 

pre-test rata-rata kelas eksperimen sebesar 29,86 dan rata-rata kelas kontrol sebesar 

32,03 dan hasil uji Fishernya menunjukkan bahwa kedua sampel homogen dengan 

Fhitung =1,04 lebih kecil dari Ftabel =1,90. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan awal 

kelas eksperimen dan kelas kontrol  sama.  

Setelah dilihat dari hasil pre-test, kemampuan awal kedua kelas sampel adalah 

sama, dilakukan penelitian pada kedua sampel. Pada kelas eksperimen diberikan 

perlakuan menggunakan media animasi dan kelas kontrol diberikan perlakuan tanpa 

menggunakan media animasi. Dari hasil pengamatan peneliti dalam proses 

pembelajaran terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen siswa lebih fokus memperhatikan pembelajaran karena siswa bisa langsung 

memperhatikan proses yang terjadi melalui media animasi sehingga informasi yang 

diterima siswa menjadi lebih lancar dan mengurangi kebosanan siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Asyar (2011) dalam sakti (2012) yang 

mengatakan bahwa salah satu fungsi media pembelajaran adalah memperjelas penyajian 

pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar, sementara pemilihan media yang tepat akan menimbulkan semangat, gairah, 

dan mencegah kebosanan siswa untuk belajar. Sebaliknya pada kelas kontrol, siswa 

dituntut mengimajinasikan sendiri bagaimana proses yang terjadi dalam masalah kalor 

dan penerapannya, guru hanya bisa membantu melalui gambar sederhana pada 

penjelasan di buku dan papa tulis, sehingga tidak jarang siswa menjadi ribut sendiri dan 

merasa bosan karena tidak ada perbedaan cara belajara dengan yang sebelumnya. 

Setelah diberikan perlakuan, peneliti memberikan post-test kepada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Adapun tujuan diberikannya post-test adalah untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan 

perlakuan. Berkenaan dengan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media animasi 

pada kelas eksperimen dan pembelajaran tanpa menggunakan media animasi pada kelas 

kontrol. Rata-rata hasil belajar pada kelas ekperimen sebesar 64,41 dan pada kelas 

control rata-rata hasil belajar sebesar 55,23. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan 

hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk membuktikan kebenaran 

apakah ada pengaruh penggunaan media animasi? Maka selanjutnya dilakukan uji 

statistik parametrik (uji-t). Uji-t yang digunakan disini adalah polled varians, karena 

kedua kelas memiliki jumlah siswa yang berbeda dan varian homogen. Hasil uji statistik 

(uji-t) yang telah dilakukan, menunjukan nilai . Harga ini lebih besar dari 
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harga  pada taraf kepercayaan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa yang diberikan perlakuan media animasi lebih baik dari pada siswa yang 

belajar dengan tidak menggunakan animasi. Dengan kata lain, penggunaan media 

animasi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Selain melakukan analisis pengujian hipotesis, peneliti juga ingin mengetahui 

sejauh  mana  peningkatan hasil belajar siswa di kedua kelas pada setiap sub materi. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tes awal, tes akhir dan data N-gain kedua 

kelas.  

Peningkatan tertinggi kelas eksperimen terjadi pada sub materi perpindahan kalor. 

Sub materi ini merupakan materi yang membutuhkan visualisasi yang lebih dinamik 

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Untuk itu penggunaan animasi untuk 

membantu memvisualisasikan materi ini agar mudah dipahami oleh siswa dapat 

dikatakan efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep. 

 Peningkatan hasil belajar di setiap sub materi dengan menerapkan animasi pada 

pembelajaran, lebih menekankan pada pemberian materi yang dibentuk dalam ilustrasi 

dinamis dan bisa diproses oleh kognitif otak siswa, sehingga menjembatani daya pikir 

siswa yang masih bersifat konkret agar dapat memvisualisasikan konsep fisika yang 

abstrak.  

Perbedaan peningkatan tertinggi untuk hasil belajar kedua kelas setiap sub materi 

terjadi pada sub materi perpindahan kalor sebesar 33,9%. Perbedaan peningkatan pada 

sub materi ini disebabkan karena pada kelas eksperimen diberikan perlakuan 

pembelajaran menggunakan animasi, animasi yang dibuat sangat menarik dan efektif 

dalam membantu siswa dalam memahami konsep fisika. Animasi yang diciptakan 

sangat membantu siswa untuk membuat gambaran tentang konsep yang dipelajari dan 

membuat konsep lebih matang dalam kognitif siswa.  

Adapun kelebihan dari penelitian ini adalah membantu siswa memahami konsep 

fisika dengan cara yang lebih mudah, menambah motivasi serta perhatian siswa untuk 

belajar, dan media yang dibuat disajikan dalam tampilan yang sederhana untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang ditampilkan dalam bentuk animasi. 

Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah beberapa siswa yang cenderung hanya 

memperhatikan animasi dari pembelajaran saja sehingga mengurangi perhatian terhadap 

penjelasan guru dan media yang dibuat peneliti belum banyak menyisipkan animasi 

sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga membutuhkan perbaikan. 

Peningkatan tertinggi kelas eksperimen terjadi pada sub materi perpindahan 

kalor. Sub materi ini merupakan materi yang membutuhkan visualisasi yang lebih 

dinamik untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Untuk itu penggunaan animasi 

untuk membantu memvisualisasikan materi ini agar mudah dipahami oleh siswa dapat 

dikatakan efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep. 

 Peningkatan hasil belajar di setiap sub materi dengan menerapkan animasi pada 

pembelajaran, lebih menekankan pada pemberian materi yang dibentuk dalam ilustrasi 

dinamis dan bisa diproses oleh kognitif otak siswa, sehingga menjembatani daya pikir 

siswa yang masih bersifat konkret agar dapat memvisualisasikan konsep fisika yang 

abstrak.  

Perbedaan peningkatan tertinggi untuk hasil belajar kedua kelas setiap sub 

materi terjadi pada sub materi perpindahan kalor sebesar 33,9%. Perbedaan peningkatan 

pada sub materi ini disebabkan karena pada kelas eksperimen diberikan perlakuan 
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pembelajaran menggunakan animasi, animasi yang dibuat sangat menarik dan efektif 

dalam membantu siswa dalam memahami konsep fisika. Animasi yang diciptakan 

sangat membantu siswa untuk membuat gambaran tentang konsep yang dipelajari dan 

membuat konsep lebih matang dalam kognitif siswa. 

Adapun kelebihan dari penelitian ini adalah membantu siswa memahami konsep 

fisika dengan cara yang lebih mudah, menambah motivasi serta perhatian siswa untuk 

belajar, dan media yang dibuat disajikan dalam tampilan yang sederhana untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang ditampilkan dalam bentuk animasi. 

Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah beberapa siswa yang cenderung hanya 

memperhatikan animasi dari pembelajaran saja sehingga mengurangi perhatian terhadap 

penjelasan guru dan media yang dibuat peneliti belum banyak menyisipkan animasi 

sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga membutuhkan perbaikan. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media animasi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 

VII SMP N 12 Mataram Tahun Ajaran 2013/2014.  

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengajukan saran yaitu 

penggunaan bantuan berupa animasi atau gambar tetap sebaiknya didasarkan pada 

pertimbangan pedagogis dan bukan pada kompetensi atau kemampuan teknologi. 

Memilih media yang mencakup setiap indikator materi pembelajaran. Siswa perlu lebih 

meningkatkan motivasi untuk belajar. 
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