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BAB I 

PENDAHULUAN

 

1.1   Latar Belakang Masalah

Kualitas pembelajaran sains di Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sangat 

penting untuk ditingkatkan. Kualitas proses pembelajaran merupakan penentu utama tercapainya hasil belajar 

yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penggunaan media yang tepat memiliki 

peranan yang penting.

Media dapat didefinisikan sebagai alat bantu yang dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan pembelajaran agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Melalui media pembelajaran, siswa dapat lebih mudah memahami materi 

yang disampaikan. Materi pelajaran yang sulit dijangkau atau dibayangkan oleh siswa, karena materi tersebut 

tidak dapat diamati oleh siswa meskipun melalui metode praktikum (bersifat abstrak) akan menjadi lebih 

kongkrit dengan penggunaan media. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran 

sangat penting.

Media pembelajaran informasi dan komunikasi terus berkembang pesat. Oleh karena itu, guru selaku fasilitator 

dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan kesesuaian media dengan materi dan kondisi siswa. 

Penggunaan media yang tepat selama pembelajaran merupakan salah satu masalah dalam dunia pendidikan 

yang harus diselesaikan. Hasil penelitian terdahulu melaporkan, pada dunia pendidikan sekarang proses 

pembelajaran masih didominasi dengan media buku teks, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan papan tulis 

(Zulkarnaen 2010; Rahmatullah 2011).

Proses pembelajaran yang hanya berpusat pada media buku teks dan LKS akan membuat siswa kesulitan 

memahami materi. Selain itu, hal ini akan berdampak pada respon siswa selama peroses pembelajaran. 

Menurut Wahyudi (2009) pada saat sekarang ini, siswa lebih tertarik dengan kemajuan teknologi informasi 

seperti penggunaan telepon genggam, komputer, dan internet. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang sering dianggap 

membosankan. Hal ini dikarenakan banyaknya materi yang bersifat abstrak dan guru cenderung menuntut 

siswa untuk menghafal sehingga hasil belajar siswa tidak sesuai dengan harapan. Kondisi serupa juga terjadi di 

SMPN 2 Kediri.
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Berdasarkan hasil diskusi dengan guru IPA di SMPN 2 Kediri (Lukmanul Hakim dan Zaetun), proses 

pembelajaran Biologi dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) media utama pembelajaran adalah buku teks yang 

disediakan sekolah atau LKS; 2) selama pembelajaran, guru menyampaikan materi kepada siswa dengan cara 

ceramah, setelah menerima materi dari guru siswa diminta berdiskusi atau mengisi teka-teki silang yang 

berkaitan dengan materi; 3) metode yang sering digunakan meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi 

kelompok, dan 4); penerapan kegiatan praktikum dan penggunaan media dalam pembelajaran masih jarang 

dilakukan. Hal ini menunjukkan proses pembelajaran di SMPN 2 Kediri belum maksimal.

Pada pelajaran IPA Biologi SMP/MTs kelas VIII banyak materi yang bersifat abstrak diantaranya: standar 

kompetensi (SK) 2 yang berisikan, “Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan”. Beberapa  kompetensi 

dasar (KD) dari SK ini, membahas morfologi, fisiologi, gerak, dan penyakit pada tumbuhan. Salah satu KD 

yang bersifat abstrak adalah KD 2.2 dengan materi fotosintesis dan respirasi tumbuhan dan KD 2.3 yang 

membahas gerak tumbuhan. Hal tersebut didukung oleh rata-rata hasil ulangan siswa pada semester gasal tahun 

ajaran 2012/2013 yang rendah. Berdasarkan hasil observasi di SMPN 2 Kediri dari empat kelas, dua kelas yang 

meliputi kelas VIIIC dan kelas VIIID memiliki nilai rata-rata dibawah Kriteria Ketuntatasan Minimal (KKM) 

6,5. Rata-rata nilai siswa (±SD) di kelas VIIIC adalah 60,70±15,50 dan di kelas VIIID 61,20±20,10.

Untuk mengatasi masalah materi yang bersifat abstrak diperlukan media yang dapat menvisualisasikan materi 

sehingga materi yang bersifat abstrak menjadi lebih kongkrit dan mudah dipahami siswa. Pendapat ini 

didukung oleh Ariawati (2011) yang menyatakan visualisasi merupakan salah satu cara  tepat untuk membuat 

materi pelajaran yang bersifat abstrak menjadi kongkrit. Hal senada disampaikan oleh Usman dan Asnawir 

(2002) dalam  (Athtibby, 2006) yang menyatakan penggunaan media visual dalam pembelajaran mampu 

menjembatani materi yang bersifat abstrak menjadi kongkrit. Pendapat ini juga diperkuat Akcay et al. (2006) 

yang melaporkan media berbasis komputer  berperan penting dalam pendidikan khususnya pelajaran sains. 

Menurut Ke et al. (2006) animasi dapat diasumsikan sebagai aplikasi yang efektif untuk menginformasikan 

materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Pendapat ini diperkuat oleh Slavin (2011) yang 

mengemukakan bahwa  pembelajaran dengan media animasi dapat membantu siswa dalam memahami konsep-

konsep yang sulit.  Pendapat ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang melaporkan media animasi 

mampu menarik perhatian dan motivasi siswa, sehingga siswa berperan aktif dan hasil belajarnya meningkat 

(Imamah, 2012; Aktas et al. 2011; Zulkarnaen, 2010; Wahyudi, 2008).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul ”Pengembangan Media 
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Animasi Biologi dan Penilaian Efektivitasnya Terhadap Motivasi serta Hasil Belajar Siswa SMPN 2 Kediri”.

 

1.2   Rumusan Masalah

 Media animasi adalah media berbasis komputer yang dapat memvisualisasikan materi dengan baik. Sehingga 

penerapan media animasi dapat membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak. Penggunaan media 

animasi pada materi yang bersifat abstrak seperti fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa secara efektif.

 

1.3   Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media animasi pada materi fotosintesis, respirasi dan gerak 

tumbuhan kelas VIII SMP/MTs dan mengetahui keefektifan media animasi yang dihasilkan dalam 

meningkkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif  siswa.

 

1.4   Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Karakteristik produk hasil pengembangan media animasi dengan materi fotosintesis, respirasi, dan gerak pada 

tumbuhan pada pembelajaran IPA SMP dijelaskan sebagai berikut :

1.      Karakteristik media animasi fotosintesis ditekankan pada penyampaian pesan-pesan pembelajaran 

fotosintesis yang meliputi proses fotosintesis. Media ini didisain untuk mengilustrasikan proses 

penyerapan cahaya matahari oleh klorofil yang terletak dalam kloroplas. Cahaya matahari yang diserap 

klorofil dapat memecah molekul air, kemudian bereaksi dengan karbon dioksida sehingga dapat 

membentuk glukosa dan oksigen. Proses ini adalah inti dari fotosintesis, tetapi sampai saat ini belum ada 

kegiatan praktikum yang dapat menunjukkan kepada siswa mengenai berlangsungnya fotosintesis. 

2.      Karakteristik media animasi respirasi ditekankan pada penyampaian proses respirasi pada tumbuhan 

tidak hanya terjadi di daun. Media yang dihasilkan didisain untuk menganimasikan masuknya oksigen ke 

akar kemudian bereaksi dengan glukosa yang merupakan hasil fotosintesis dan menghasilkan energi, air 

dan karbon dioksida. 

3.      Karakteristik media animasi gerak pada tumbuhan ditekankan pada penyampaian pesan-pesan 

pembelajaran gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan yang dikarenakan rangsangan dari luar 
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meliputi gerak tropisme, nasti dan taksis. Gerak pada tumbuhan berdasarkan jenis rangsangannya 

dibedakan menjadi gerak fototropisme, hidrotropisme, geotropism, tigmotropisme, fotonasti, termonasti, 

tigmonasti, fototaksis dan kemotaksis. Contoh dari beberapa gerak pada tumbuhan tersebut dapat diamati 

siswa di lingkungannya, tetapi ada juga beberapa gerak yang membutuhkan animasi. Oleh karena itu 

media ini didisain untuk menyampaikan beberapa gerak tumbuhan yang bisa diamati langsung oleh siswa 

dalam bentuk video dan gerak yang sifatnya abstrak disampaikan dalam bentuk animasi.

 

1.5   Pentingnya Pengembangan

Pentingnya pengembangan media animasi materi fotosintesis, respirasi, dan gerak pada tumbuhan dijelaskan 

sebagai berikut :

1.        Muatan materi fontosintesis bersifat abstrak, terutama pada topik proses fotosintesis. Penggunaan 

media buku teks atau papan tulis belum mampu membantu siswa yang kesulitan memahami materi 

tersebut. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya pencapaian hasil belajar siswa. Media animasi yang 

dikembangkan menekankan pada penyampaian materi fotosintesis untuk mempermudah siswa dalam 

memperoleh gambaran tentang konsep fotosintesis. Pengembangan media animasi pada materi ini sangat 

penting, karena sampai saat ini kegiatan praktikum tidak dapat memberikan gambaran tentang proses 

fotosintesis. Kegiatan praktikum yang dilakukan di sekolah merupakan  pembuktian bahwa proses 

fotosintesis menghasilkan oksigen dan glukosa.

2.        Seperti fotosintesis, respirasi juga termasuk proses fisiologis tumbuhan sehingga tidak pernah dilihat 

oleh siswa. Pada tumbuhan proses respirasi berlangsung diseluruh bagian tumbuhan baik akar, batang 

dan daun, tetapi sebagian besar buku teks dan penjelasan guru hanya menyampaikan respirasi terjadi di 

daun. Jadi media animasi yang dikembangkan menekankan pada penyampaian materi respirasi terjadi di 

seluruh tubuh tumbuhan. Animasi yang ditampilkan pada media ini adalah animasi respirasi pada akar. 

3.        Gerak tumbuhan merupakan hal yang dekat dengan siswa. Beberapa gerak tumbuhan juga dapat 

diamati langsung oleh siswa. Pengembangan media animasi pada materi gerak tumbuhan dianggap 

penting karena beberapa gerak tidak dapat diamati secara langsung oleh siswa. Contoh, gerak kemotaksis 

yang merupakan pergerakan spermatozoid menuju ke sel telur pada tumbuhan. Karena beberapa gerak 

tumbuhan sering dilihat siswa di lingkungan sekitarnya maka sebagian gerak tumbuhan pada media 

animasi ini disajikan dalam bentuk video agar membuat siswa lebih mudah memahami materi.
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1.6    Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1.6.1        Asumsi 

Beberapa asumsi yang melandasi pengembangan media animasi materi fotosintesis, respirasi, dan gerak pada 

tumbuhan adalah sebagai berikut:

1.        Media animasi materi fotosintesis, respirasi, dan gerak pada tumbuhan belum pernah disajikan pada 

pembelajaran IPA Biologi di SMPN 2 Kediri. 

2.        Pihak sekolah dan guru IPA di SMPN 2 Kediri sangat setuju apabila media animasi ini 

dikembangkan dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran materi fotosintesis, respirasi, dan 

gerak pada tumbuhan di  dalam kelas. 

3.        Media dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran yang dapat 

membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak. 

4.        Melalui penggunaan media ini, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep fotosintesis, respirasi, 

dan gerak pada tumbuhan.

1.6.2        Keterbatasan Pengembangan

1.        Pengembangan media terbatas pada materi fotosintesis, respirasi, dan gerak pada tumbuhan.

2.        Topik yang dipilih didasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan melalui standar isi mata 

pelajaran IPA SMP  oleh BSNP.

3.        Pengembangan media lebih ditekankan pada pesan-pesan pembelajaran. 

4.        Uji coba skala luas media animasi dilakukan hanya pada satu sekolah yaitu di  SMPN 2 Kediri 

dengan subyek dalam ujicoba  ini  adalah kelas VIII  yang akan mempelajari KD 2.2 mendeskripsikan 

proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau dengan materi fotosintesis dan 

respirasi, dan KD 2.3 mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan dengan materi gerak 

tumbuhan. 

 

1.7   Definisi Istilah

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, agar penelitian ini lebih terfokus, perlu didefinisikan beberapa 

istilah, di antaranya:

file:///C|/Users/DX/Desktop/etak/bab%20I-VI.htm (5 of 54) [3/16/2014 2:11:32 PM]



file:///C|/Users/DX/Desktop/etak/bab%20I-VI.htm

1.      Media animasi  merupakan alat bantu pembelajaran berbasis komputer yang menunjukkan gambar 

bergerak dan berisi suara. Media animasi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media animasi 

pelajaran IPA Biologi kelas VIII, dengan materi fotosintesis, respirasi, dan gerak tumbuhan yang dibuat 

menggunakan program macromedia flash.

2.      Efektivitas adalah menghasilkan atau memproduksi hasil sesuai yang diinginkan. Efektivitas pada 

penelitian ini adalah keberhasilan penggunaan media animasi Biologi. Media dikatakan efektif jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.    Hasil konversi tes motivasi kelas yang belajar dengan media animasi (kelas eksperimen) 

dikatagorikan baik dan lebih tinggi dari kelas kontrol.

b.   Siswa yang belajar dengan media animasi (kelas eksperimen) memperoleh hasil belajar yang lebih 

tinggi dari kelas kontrol.

c.    Hasil konversi data respon siswa terhadap media pada kelas eksperimen dikatagorikan baik.

3.      Motivasi adalah faktor yang mendorong siswa untuk melakukan sesuatu  guna mencapai tujuannya.

4.       Hasil belajar adalah perubahan terhadap kemampuan aspek kognitif, afektif dan psikomtor yang 

dicapai siswa setelah melakukan proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar Biologi 

yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya pada aspek kognitif  yang  diukur dari skor Pre-test dan 

Post-test.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA
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2.1  Landasan Teori

2.1.1        Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan segala alat bantu yang dimanfaatkan selama pembelajaran agar siswa 

lebih mudah menerima pesan yang disampaikan dalam pembelajaran. Media pembelajaran dapat 

berperan sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa. Selain itu media juga bisa memotivasi siswa 

untuk berpikir kritis dan berperan aktif dalam pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada hasil 

belajar kognitif siswa. Selaras dengan pendapat  Hanafiah dan Suhana (2009)  yang menyatakan media 

pembelajaran merupakan semua bentuk perangsang dan alat yang dimanfaatkan guru selama 

pembelajaran untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar, dan tidak terjadinya 

verbalisme. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam rangka  memperoleh pengalaman belajar 

secara signifikan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan media pembelajaran adalah semua alat bantu yang mendukung 

proses pembelajaran. Penggunaan media bertujuan agar siswa bisa menerima pesan yang disampaikan 

dengan lebih mudah, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai (Imamah, 2012; Zulkarnaen, 2008; 

Rahman et al. 2008).

2.1.2     Jenis – jenis Media Pembelajaran

Menurut Rowntre (1974) dalam (Hanafiah dan Suhana, 2009) media pembelajaran dapat dikelompokkan 

sebagai berikut:
1.         Media interaksi insani

a.    Komunikasi langsung antara dua orang guru dan peserta didik atau lebih.
b.    Kehadiran ini dapat saling mempengaruhi secara signifikan.
c.    Komunikasi dapat terjadi secara verbal dan nonverbal.
d.   Komunikasi verbal berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif  peserta didik.
e.    Untuk pengembangan efektif dilakukan melalui komunikasi nonverbal.

2.         Media realita
a.    Realita merupakan perangsang nyata, seperti orang, binatang, benda, atau peristiwa   
yang diamati  peserta didik.
b.    Pada media realita, orang hanya menjadi objek pengamatan atau studi.
3.    Piktorial 
a.    Media ini disajikan dalam berbagai bentuk variasi gambar dan diagram nyata ataupun 
simbol, bergerak atau tidak bergerak.
b.    Dibuat di atas kertas, film, kaset, disket, dan media lainnya.
c.    Penyajian dimulai dari yang sederhana seperti sketsa dan bagan sampai kepada yang 
cukup sempurna, seperti film, berwarna, bersuara, bergerak, atau dalam bentuk animasi.
d.   Media ini memiliki banyak keuntungan karena hampir semua bentuk dapat disajikan 
dalam media ini.
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4.         Simbol tertulis
a.    Media penyajian informasi yang paling umum.
b.    Bentuknya bervariasi.
c.    Penulisan simbol-simbol tertulis dilengkapi dengan media piktorial, seperti gambar, 
grafik, bagan dan sebagainya.

5.         Rekaman suara
a.    Berbagai informasi dapat disajikan kepada siswa dalam bentuk suara.
b.    Rekaman suara dapat dipadukan dengan media piktorial.

 
            Bentuk media yang beragam menuntut guru mampu memilih media yang tepat dalam 

pembelajaran. Menurut Sudjana dan Rivai (2011) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media 

meliputi:

1.    Media yang digunakan harus sesuia dengan tujuan pembelajaran.

2.    Media dapat membantu siswa memahami materi pelajaran yanb bersifat abstrak, fakta, konsep dan 

prinsip.

3.    Media diusahakan yang sederhana dan mudah didapatkan.

4.    Guru harus terampil menggunakan media agar tujuan pelajaran dapat tercapai.

5.    Media yang digunakan harus disesuaikan dengan waktu pembelajaran.

6.    Media harus disesuaikan dengan kondisi siswa. 

Pada penelitian ini, media yang dikembangkan adalah media piktorial yang berbentuk animasi. Media 

animasi mampu menvisualisasikan materi yang disampaikan dalam bentuk yang menarik, sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran

2.1.3     Pengembangan Media Pembelajaran Animasi Biologi

Seels dan Richey (1994) dalam (Muhaimin, 2012) mengemukakan pengembangan merupakan proses 

menerjemahkan desain-desain yang spesifik dalam bentuk fisik. Berkaitan dengan desain media 

pembelajaran, semua materi baik itu dalam bentuk visual, audio, perangkat lunak, paket pelatihan, 

perangkat keras harus dipersiapkan agar dapat dipergunakan dalam pembelajaran. 

Dick et al. (2001) menyatakan bahwa media yang dikembangkan sebaiknya dapat diaplikasikan agar 

dapat mengevaluasi kefektifan dari proses pengembangan. Selaras dengan pendapat Borg dan Gall (2003) 

yang menyatakann penelitian pengembangan (R & D) merupakan proses untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. Pendapat ini diperkuat oleh Sugiyono (2012) yang mengemukakan 

bahwa metode penelitian pengembangan dilaksanakan untuk menghasilkan suatu, dan menguji 
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keefektifannya. 

Rusdi (2008) dalam (Nurmaningsih, 2013) mengemukakan bahwa suatu produk yang dihasilkan 

dikatakan valid jika produk tersebut dapat merefleksikan jiwa pengetahuan. Ini yang disebut sebagai 

validitas isi. Selain itu komponen-komponen dari produk yang dihasilkan harus konsisten satu sama lain 

(validitas konstruktif). Selanjutnya produk dikatakan praktikal jika produk yang dihasilkan dapat 

digunakan (usable). Produk yang dihasilkan dikatakan efektif jika memberikan hasil yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh pengembang. Untuk menghasilkan media animasi Biologi yang 

memiliki validitas isi dan validiatas konstruktif yang baik, peneliti dibantu oleh dosen. Dosen berperan 

sebagai validator media.

            Pada penelitian ini dikembangkan media animasi yang merupakan alat bantu  pembelajaran 

berbasis komputer. Media animasi yang dihasilkan dapat menvisualisasikan pesan yang akan 

disampaikan oleh guru dalam bentuk gambar bergerak. Menurut Ke et al. (2006) animasi efektif 

mengilustrasikan sesuatu yang ingin disampaikan. Tujuan pengembangan media animasi Biologi adalah 

untuk menghasilkan media pembelajaran Biologi yang dapat menvisualisasikan materi yang bersifat 

abstrak seperti peruses respirasi, fotosintesis dan gerak tumbuhan. penerapan media animasi Biologi 

yang dihasilkan dapat membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak dengan baik.

Pengembangan media animasi Biologi pada penelitian ini dibuat dengan  program macromedia  flash. 

Cara  kerja macromedia  flash berupa penyajian animasi secara visual dalam bentuk tulisan, gambar, dan 

lain-lain yang dapat  digerakkan  sesuai  yang  diinginkan  berdasarkan  konsep  yang  dipakai (Salim et 

al. 2011).  Macromedia flash merupakan program yang dapat menghasilkan animasi, yang bisa 

meningkatkan kreatifitas siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Jadi penggunaan 

media animasi dalam pembelajaran sangat diharapkan dapat mendorong motivasi siswa dalam belajar, 

sehingga siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan memperoleh hasil belajar sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh guru. 

Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang sangat penting pada bidang pendidikan, karena 

pada dunia pendidikan setiap sekolah memiliki kondisi siswa dan sarana serta prasarana yang berbeda. 

Melalui  penelitian pengembangan akan dihasilkan produk-produk yang disesuaiakn dengan kondisi 

tempat dilakukan penelitian. Hal ini selaras dengan tujuan penerapan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) yang menekankan pada proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa.
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Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat mendorong pemerhati 

pendidikan mengembangkan media pendidikan berbasis komputer. Penelitian pengembangan media 

animasi atau pembelajaran multimedia lainnya pernah dilakukan peneliti terdahulu diantaranya Setiasih 

dan Hakim (2012) yang mengembangkan media animasi menggunakan perangkat lunak macromedia 

flash 8 pada materi ekosistem untuk kelas VII. Penelitian dilakukan di SMPN 2 Sumbang, Banyumas. 

Prosedur penelitian mengacu pada System Development Life Cycle (SDLC) yang terdiri dari 5 tahap 

yaitu: 1) spesifikasi; 2) pengembangan; 3) validasi; 4) evaluasi; dan 5) implementasi dan pengujian 

sistem. Hasil penelitian adalah media pembelajaran ekosistem kelas VII. Berdasarkan hasil pengujian 

diketahui media animasi yang dihasilkan dapat meningkatakan prestasi belajar siswa.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aththiby dan Ishafit (2011) yang mengembangkan media animasi pada 

materi hukum newton untuk kelas X.  media yang dikembangkan mengacu pada pengembangan ADDIE 

yang terdiri dari 5 tahap yaitu: 1) analisis; 2) perencanaan; 3) pengembangan; 4) implemetasi; dan 5) 

evaluasi. Hasil penelitian berupa media animasi hukum newton untuk kelas X yang telah divalidasi. 

Hasil validasi menunjukkan media layak digunakan. 

Penelitian Fathiyati dan Utami (2011) mengembangkan media animasi pada materi sistem reproduksi 

manusia untuk siswa kelas XI semester genap. Media animasi dibuat dengan prangkat lunak macromedia 

flash 8. Media yang dikembangkan mengacu pada model prosedural yang terdiri dari 3 tahap yaitu: 1) 

studi pendahuluan (menganalisis standar isi, mengumpulkan referensi dan rancangan media); 2) 

pembuatan media animasi; dan 3) penilaian produk. Hasil penelitian berupa media animasi materi sistem 

reproduksi. Hasil penilaian produk menunjukkan media yang dihasilkan sangat baik dan dapat 

meningkatkan minat belajar siswa.
 

2.1.4     Efektivitas Pengembangan Media

Efektivitas adalah kata serapan dari bahasa inggris dengan asal kata effective. Menurut kamus Oxford 

Advanced Learner’s efektivitas adalah menghasilkan atau memproduksi hasil sesuai yang diinginkan atau 

menghasilkan sesuatu yang sukses. Menurut kamus American Haritage efektivitas merupakan mempunyai 

efek sesuai yang diinginkan atau diharapkan. Efektivitas juga diartikan memproduksi atau mendisain 

produk yang memiliki respon yang efektif, keefktifan atau secara efektif. Kamus  The World Book 

mendefinisikan efektivitas sebagai dapat menyebabkan sesuatu atau dapat menyebabkan beberapa hasil 
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yang efektif. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas didefinisikan sebagai keefektifan. 

Keefektifan adalah adanya pengaruh, efek atau akibat dari suatu usaha, adanya keberhasilan dari suatu 

usaha.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan efektifvitas adalah tingkat keberhasilan penggunaan media 

animasi. Penggunaan media animasi dikatakan berhasil jika hasil tes motivasi pada kelas eksperimen 

dikategorikan baik dan lebih tinggi dari kelas kontrol, hasil belajar kognitif kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol dan angket respon siswa terhadap media menunjukkan hasil yang baik.

2.1.5   Motivasi Belajar

Secara harfiah, motivasi adalah dorongan. Dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang secara sadar atau 

tidak sadar untuk melakukan sesuatu hal atau tindakan. Menurut Eggen dan Kauchak (2012) motivasi 

merupakan kekuatan dalam diri seseorang yang dapat menyegarkan, menopang dan mendorongnya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Pendapat ini diperkuat oleh Hanafiah dan Suhana (2009) yang 

menyatakan motivasi merupakan kekuatan, daya pendorong atau segala sesuatu yang mampu 

menumbuhkan keinginan yang kuat dalam diri siswa untuk melakukan proses pembelajaran secara aktif, 

kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Motivasi ini 

mampu menumbuhkan proses pembelajaran yang bisa mengarahkan siswa pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Seseorang akan berhasil mencapai hasil 

belajar yang baik apabila dalam dirinya ada keinginan atau dorongan kuat untuk belajar. 

Motivasi dalam proses pembelajaran meliputi mengetahui apa yang akan dipelajari dan memahami 

mengapa hal tersebut patut dipelajari.  Jadi  tanpa motivasi, kegiatan belajar sulit untuk berhasil. 

Menurut Sukmadinata (2009) motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu kegiatan dan 

sangat mempengaruhi berlangsungnya suatu kegiatan. Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh tujuan 

sehingga semakin berarti dan tinggi tujuan seseorang maka motivasinya untuk melakukan suatu hal akan 

semakin besar.

Berdasarkan pengertian para ahli tentang motivasi, maka motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan 

psikologi makhluk hidup yang memiliki kekuatan untuk mondorongnya berbuat sesuatu. Dalam 

pengertian ini, motivasi dapat diartikan sebagai sumber tenaga yang mengarahkan seseorang ke tujuan. 

Jadi motivasi dalam belajar akan sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar yang akan dicapai 

siswa.
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Melihat pentingnya peranan motivasi, Elliot et al. (1999) mengungkapkan beberapa hal penting yang 

mempengaruhi motivasi diantaranya dalah kecemasan, sikap, rasa ingin tahu, tempat pengontrolan, 

pembelajaran yang tidak dikuasai, kemampuan siswa menilai diri sendiri dan pembelajaran kooperatif. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan motivasi memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Motivasi dapat berfungsi sebagai suatu kekuatan yang mampu mendorong siswa untuk 

melakukan proses pembelajaran. Motivasi mampu mengarahkan siswa untuk membangun sistem 

pembelajaran yang bermakna. Hal ini akan berdampak pada hasil belajar yang akan diperoleh siswa.

Media animasi yang dapat menvisualisasikan materi yang bersifat abstrak sangat efektif menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu diantaranya Hendriyanto et al. 

(2012) yang menerapkan media animasi pada materi sifat mekanik pada siswa kelas X. Peneltian 

merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

melalui penerapan media animasi pada tiap siklus motivasi siswa mengalami peningkatan. Penelitian ini 

didukung oleh hasil penelitian Barak et al. (2010). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

dengan populasi 1335 siswa dari lima sekolah di Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

animasi efektif meningkatkan motivasi belajar siswa.

Pada penelitian ini siswa akan diberikan tes motivasi untuk mengukur motivasi siswa sebelum dan 

sesudah perlakuan, yang berupa penggunaan media animasi. Hasil dari penelitian ini akan menjawab 

keefektifan media animasi yang dihasilkan dalam meningkatkan motivasi belajar sisiwa. Media animasi 

dikategorikan efektif meningkatakan motivasi jika hasil konversi tes motivasi menunjukkan motivasi 

kelas eksperimen baik dan lebih tinggi dari kelas kontrol.

2.1.6   Hasil Belajar

Menurut Djamarah (2008) hasil belajar merupakan prestasi dan kesan-kesan yang diperoleh dan 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar berasal dari dalam diri siswa dan berasal dari lingkungan.

Perubahan-perubahan tingkah laku yang terjadi dalam hasil belajar memiliki ciri-ciri sebagaimana 

dikemukakan oleh Slameto (2010) yaitu terjadinya perubahan dalam diri siswa secara sadar, perubahan 

yang dihasilkan dalam proses pembelajaran bersifat berkesinambungan dan fungsional, perubahan yang 

terbentuk bersifat positif dan aktif, perubahan yang terjadi sifatnya sementara, memiliki tujuan dan 
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terarah, dan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Pada siswa di sekolah, perubahan dari hasil 

pembelajaran dapat dilihat pada proses penilaian. 

Sudjana (2012) mengemukakan system pendidikan nasional merumuskan tujuan berdasarkan hasil 

klasifikasi Benyamin Bloom yang meliputi tiga ranah yaitu:

 
a.         Ranah kognitif, ranah yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 
tingkatan, yang meliputi pengetahuan ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis dan 
evaluasi. 
b.        Ranah afektif, berkenaan dengan sikap. Ranah afektif terdiri dari lima aspek yakni 
penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian organisasi dan internalisasi.
c.         Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 
bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotor yakni gerakan reflex, keterampilan gerakan dasar, 
kemampuan perceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan 
gerakan ekspresif dan interpretative.
 

Berdasarkan uraian di atas hasil belajar dapat didefinisikan sebagai penilaian hasil terhadap kemampuan 

aspek kognitif, afektif dan psikomtor yang dicapai siswa setelah melakukan proses pembelajaran dalam 

kurun waktu tertentu. 

Penggunaan media animasi yang dapat memvisualisaikan materi bersifat abstrak membantu siswa 

memahami materi sehingga hasil belajar siswa akan meningkat.  Penelitian yang relevan mengenai 

efektivitas media animasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pernah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu diantaranya Nurmaningsih (2013). Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Pada 

tahap pengujian yang mengacu pada rancangan pretest-posttest control group desigen menunjukkan 

bahwa media animasi dengan materi dunia tumbuhan efektif meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 

Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian Prayogo et al. (2012). Penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen dengan rancangan randomized control group pretest-posttest desigen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran animasi pada materi kompresor dapat 

meningkatkan hasil belajar kelompok mahasiswa kelas eksperimen Fakultas Teknik Mesin Universitas 

Negri Semarang pada mata kuliah pompa dan kompresor.

2.1.7        Materi Biologi

Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi 

sinar matahari. Organisme yang dapat melakukan fotosintesis adalah organisme yang mengandung 

kloroplas. Kloroplas merupakan organel sel yang mengandung klorofil (zat hijau daun). Tumbuhan 
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mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil (zat hijau daun). 

Fotosintesis merupakan proses yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hasil fotosintesis yang 

berupa gula sangat dibutuhkan oleh organisme di bumi baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Glukosa hasil fotosintesis sebagian digunakan oleh tumbuhan dan sebagian disimpan dalam bentuk 

karbohidrat atau senyawa organik lainnya seperti protein, lemak dan vitamin. Zat organik yang tersimpan 

pada tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan atau dimanfaatkan oleh 

hewan dan manusia sebagai sumber makanan. Selain menghasilkan zat organik proses fotosintesis juga 

menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua mahluk hidup untuk bernapas (respirasi).

Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi menyerap sinar matahari pada proses fotosintesis, oleh 

karena itu proses fotosintesis terjadi dalam kloroplas organel sel yang mengandung klorofil. Kloroplas 

banyak terdapat pada jaringan bunga karang dan jaringan pagar pada daun. Pada beberapa tumbuhan 

tertentu seperti kaktus jaringan bunga karang dan jaringan pagar terdapat di batang, sehingga proses 

fotosintesis terjadi di batang. Untuk lebih jelasnya reaksi fotosisntesis dapat ditulis sebagai berikut:
Karbon dioksida +  Air    

 
Glukosa   +  Oksigen 

     (CO2)                 (H2O)                                       (C6H12O6)   (O2)

Berdasarkan reaksi di atas dapat disimpulkan faktor-faktor atau hal-hal yang mempengaruhi proses 

fotosintesis meliputi ketersediaan cahaya matahari, karbon dioksida air dan klorofil yang berperan 

sebagai bahan fotosintesis. Faktor lainnya adalah suhu, karena kondisi suhu akan mempengaruhi kerja 

enzim (protein yang dapat mempercepat atau menghambat suatu reaksi) yang membantu saat 

berlangsungnya proses fotosintesis.

Respirasi merupakan peroses perolehan energi yang terjadi pada semua mahluk hidup termasuk 

tumbuhan. Tujuan respirasi tumbuhan sama halnya dengan tujuan makhluk hidup lain, respirasi 

dilakukan untuk mendapatkan energi.

 Pada proses respirasi tumbuhan memerlukan oksigen, tetapi dalam keadaan tertentu keberadaan okisigen 

tidak lagi dibutuhkan. Seperti yang telah disampaikan pada bab klasifikasi mahluk hidup di kelas VII, 

diketahui ada tumbuhan yang dikatagorikan tingkat tinggi dan tingkat rendah. Respirasi pada tumbuhan 

tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah memiliki perbedaan, tetapi di kelas VIII yang akan dibahas 

hanya respirasi pada tumbuhan secara umum.
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 Pada tumbuhan  hasil fotosintesis akan dioksidasi oleh oksigen. Proses oksidasi ini yang akan 

menghasilkan energi, karbondioksida (CO2), dan uap air (H2O). Seperti  proses fotosintesis, pada proses 

respirasi juga terdapat enzim-enzim yang bisa mempercepat atau menghambat berlangsungnya proses 

respirasi. 

Energi yang dihasilkan pada proses respirasi akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses 

pertumbuhan, pengangkutan mineral, pembentukan protein, proses fotosintesis dan masih banyak lagi 

lainnya. 
Reaksi respirasi pada tumbuhan dapat dituliskan sebagai berikut: 
 
Glukosa + Oksigen                  Energi+ Karbon dioksida  + Air 
(C6H12O6)    (O2)                                          (CO2)               (H2O)

         

Berdasarkan reaksi di atas dapat disimpulkan faktor-faktor atau hal-hal yang mempengaruhi proses 

respirasi adalah ketersediaan substrat (hasil fotosintesis) dan oksigen sebagai bahan respirasi, keadaan 

suhu karena kondisi suhu akan mempengaruhi kerja enzim saat berlangsungnya proses respirasi dan jenis 

tumbuhan, setiap tumbuhan memiliki cara metabolisme yang berbeda sehingga jenis tumbuhan akan 

mempengaruhi proses respirasi pada tumbuhan tersebut.

Gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan hubungan antara arah 

respon gerakan dengan asal rangsangan gerak tumbuhan dapat dibedakan menjadi : 

1.         Gerak Tropisme

Tropisme adalah gerak tumbuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya 

rangsangan. Gerak tropisme dapat dibedakan menjadi tropisme positif apabila gerak itu menuju 

sumber rangsangan dan tropisme negatif apabila gerak itu menjauhi sumber rangsangan. Ditinjau 

dari macam sumber rangsangannya, tropisme dapat dibedakan lagi menjadi: 

a.    Fototropisme

Fototropisme adalah gerak tumbuh tumbuhan karena rangsangan cahaya. Gerak tumbuh tumbuhan 

yang menuju ke arah cahaya disebut fototropisme positif. Contohnya adalah gerak ujung batang 

tumbuhan membelok ke arah datangnya cahaya. Fototropisme negatif adalah gerak tumbuh 

tumbuhan menjauhi rangsang cahaya contohnya adalah gerak ujung batang tumbuhan yang menjauhi 
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cahaya. 

b.   Geotropisme

     Geotropisme adalah gerak tumbuh tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Jika arah 

geraknya menuju rangsang disebut geotropisme positif, contohnya gerakan akar menuju tanah. Jika 

arah geraknya menjauhi rangsang disebut geotropisme negative contohnya gerak tumbuh batang 

menjauhi tanah.

c.    Hidrotropisme

Hidrotropisme adalah gerak tumbuh tumbuhan karena rangsangan air. Jika gerakan itu mendekati air 

maka disebut hidrotropisme positif. Contohnya gerak tumbuh akar tanaman menuju tempat yang 

banyak mengandung air. Jika tanaman tumbuh menjauhi air disebut hidrotropisme negatif.        

d.   Tigmotropisme

Tigmotropisme adalah gerak tumbuh tumbuhan karena adanya rangsangan sentuhan satu sisi atau 

persinggungan. Contohnya  gerak membelit sulur pada tanaman ercis, anggur, markisa, semangka 

dan mentimun.

2.         Gerak Nasti

       Gerak nasti adalah gerak sebagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar dan 

arah geraknyanya tidak dipengaruhi oleh sumber datangnya rangsangan. Berdasarkan sumber 

rangsangannya gerak nasty dibedakan menjadi:

 

 

 

a.    Fotonasti

Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya gerak 

mekarnya bunga pukul empat di sore hari karena rangsangan cahaya.

b.   Tigmonasti 

Tigmonasti merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang sentuhan. 

Contohnya gerak menutupnya daun putri malu (Mimosa pudica) jika disentuh.

c.    Termonasti

Termonasti merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan suhu, 
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seperti mekarnya bunga tulip pada suhu hangat atau musim semi.

3.         Taksis

Taksis adalah gerak berpindah tempat seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan. Gerak taksis 

tumbuhan meliputi:

a.    Kemotaksis

Kemotaksis merupakan gerak berpindah tempat sebgaian atau seluruh tubuh tumbuhan yang 

disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Contohnya adalah gerak gamet jantan berflagela 

(spermatozoid) yang dihasilkan oleh anteridium ke arah gamet betina (sel telur) di dalam arkegonium.

 

 

b.   Fototaksis

Fototaksis merupakan gerak berpindah tempat sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang 

disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah gerak Euglena sp mendekati cahaya.

 

2.2    Kerangka Berpikir

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan. Proses  pembelajaran adalah penentu dari kualitas 

pendidikan. Salah satu masalah dari proses pembelajaran adalah banyaknya materi yang bersifat abstrak 

sehingga siswa kesulitan memahami materi yang disampaikan guru. Pendapat ini diperkuat oleh Sanjaya 

(2008) yang menyatakan proses pembelajaran dikelas diarahkan pada kemampuan anak untuk menghafal 

informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi yang di ingatnya itu untuk 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu sebagian besar guru hanya mengacu pada satu 

buku teks dan LKS yang beredar dipasaran tanpa mempertimbangkan kondisi siswa.

Kondisi pembelajaran seperti di atas membuat siswa tidak termotivasi untuk belajar, sehingga tujuan 

pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Untuk mengatasi hal ini maka guru selaku fasilitator dalam 

pembelajaran harus bisa memilih media dan metode yang tepat sehingga materi yang bersifat abstrak bisa 

mudah dipahami siswa.

Media merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran karena media merupakan segala sarana dan 

prasarana yang dimanfaatkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat 
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menumbuhkan motivasi sehingga siswa berperan aktif pada pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar 

yang akan dicapai siswa.

Materi pembelajaran yang bersifat abstrak bisa lebih mudah dipahami siswa dengan penggunaan media 

animasi. Media animasi adalah suatu media belajar yang dapat mengilustrasikan materi yang bersifat abstrak 

dalam bentuk gambar yang dapat bergerak dan bersuara. Sehingga materi menjadi lebih mudah diingat dan 

dipahami siswa. 

Fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan merupakan salah satu contoh materi biologi yang abstrak. Pada 

materi ini siswa akan kesulitan membayangkan bagaiman partikel air dan karbondioksida bisa berubah menjadi 

gula, gula akan mengalami oksidasi dan berubah jadi energi. Jadi penggunaan media animasi pada KD 2.2 dan 

2.3 sangat tepat. Kendala yang ada saat sekarang ini media animasi yang ada masih didominasi bahasa asing 

hal ini akan mempersulit siswa memahami materi, sehingga guru dituntut mampu menghasilkan media animasi 

yang dapat disesuaikan dengan kondisi siswa. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dapat dilihat pada 

gambar berikut:

 

 

 

 

Materi abstrak

 

Guru hanya mengacu pada buku dan LKS yang diterbitkan penerbit tertentu

 

 

 
 

Materi sulit dipahami, siswa merasa bosan dan tidak termotivasi belajar sehingga hasil tidak maksimal

 

Dampak                       
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Media menarik, materi abstrak menjadi kongkrit dan mudah dipahami

Guru perlu menambah sumber referensi dan mengembangkan media yang tepat (ANIMASI)

Solusi                                                                                                  

                                                                                                                                                                             

                                                            

Efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa

                        

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

METODE PENELITIAN
 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development) yang 

dikenal dengan R & D. Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian pengembangan merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan dari produk yang 

dihasilkan.  Rancangan penelitian ini mengacu pada model Borg dan Gall. Produk yang akan dihasilkan dalam 

penelitian ini adalah media animasi Biologi kelas VIII untuk KD 2.2 (memahami perolehan nutrisi dan 

file:///C|/Users/DX/Desktop/etak/bab%20I-VI.htm (19 of 54) [3/16/2014 2:11:32 PM]



file:///C|/Users/DX/Desktop/etak/bab%20I-VI.htm

transformasi energi pada tumbuhan hijau) dan 2.3 (memahami sistem gerak pada tumbuhan). Untuk mengetahui 

efektivitas dari produk yang dihasilkan terhadap motivasi dan hasil belajar kognitif dilakukan pengujian 

dengan  rancangan penelitian quasi eksperimen. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media yang 

dihasilkan dilakukan pemberian angket respon siswa terhadap media setelah siswa melaksanakan pembelajaran 

dengan media animasi.

 

3.1. Model Pengembangan Media

Media animasi yang dihasilkan akan mengacu pada model Borg dan Gall yang telah direvisi oleh Sukmadinata 

(2011). Rancangan pengembangan dengan desain R & D dari Borg dan Gall bertujuan untuk memvalidasi 

produk. Langkah-langkah pengembangan Borg dan Gall dapat dilihat pada gambar 3.1:
Pengembangan draft produk

 
(3)

Perencanaan
 

 
(2)

Penelitian awal dan studi pustaka
 

(1)

 

 

 

 

                                                     
Uji coba lapangan

 
(6)

(6)
Merevisi hasil uji coba

 
(5)

Uji coba kelompok kecil
 

(4)
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Penyempurnaan produk akhir
 
 

(9)
Menyempurnakan produk hasil uji lapangan

 
(7)

 

Uji pelaksanaan lapangan
 
 

(8)
 

 

 

 

 

 
 

                                                     

 
Penyebaran dan penerapan

 
(10)

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.1 Tahap –tahap penelitian pengembangan Borg dan Gall

 
 

Menurut Sukmadinata (2011) jika kesepuluh langkah penelitian dan pengembangan diikuti dengan benar, 

maka produk yang dihasilkan pada bidang pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah yang 

telah ditetapkan Borg dan Gall tidak bersifat baku, jadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, 
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prosedur penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall  dapat disederhanakan sehingga dapat dilakukan 

dengan lebih mudah. Model pengembangan pada penelitian ini mengacu pada  model Brog dan Gall yang telah 

diadaptasi oleh Sukmadinata (2011). Model  penelitian meliputi 6 tahapan:

1.    Studi Pendahuluan

2.    Disain Produk Awal

3.    Mengembangkan Produk Awal

4.    Validasi Ahli dan Revisi

5.    Uji Coba Terbatas dan Revisi Produk

6.    Uji Coba Lapangan Skala Luas dan Produk Akhir

3.1.1 Prosedur Pengembangan

      Prosedur pengembangan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut:

3.1.1.1   Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh data yang menjadi pijakan untuk menghasilkan 

produk yang dibutuhkan. Pada tahap studi pendahuluan dilakukan analisis terhadap materi dan 

proses pembelajaran. Pada materi Biologi SMP/MTs terdapat beberapa materi yang sulit 

dibayangkan oleh siswa ketika membaca atau mendengar penjelasan guru. Untuk mengatasi masalah 

ini maka penggunaan media pembelajaran yang dapat memperkuat daya ingat siswa sangat tepat. 

Materi SMP/MTs kelas VIII KD 2.2 dan 2.3 yang meliputi proses fotosintesis, respirasi dan gerak 

tumbuhan termasuk materi yang sulit dibayangkan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk materi 

fotosintesis praktikum yang dilakukan di sekolah-sekolah hanya berbentuk pembuktian hasil 

fotosintesis. Pendapat ini diperkuat juga oleh hasil observasi awal di SMPN 2 Kediri yang 

menunjukkan nilai pelajaran pada materi tersebut masih di bawah KKM. Oleh karena itu, maka 

dalam pembelajaran materi KD 2.2 dan KD 2.3 dibutuhkan media pembelajaran yang dapat 

membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah.

 Media animasi Biologi sangat cocok diterapkan untuk memudahkan siswa memahami materi yang 

abstrak, karena media animasi mampu menvisualisasi materi yang bersifat abstrak menjadi lebih 

kongkrit. Media animasi yang berupa gambar bergerak dan bersuara, membuat media animasi lebih 

menarik dari media papan tulis yang sering digunakan guru. Selain itu, media animasi masih jarang 
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digunakan di sekolah, sehingga penggunaan media ini dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan.

3.1.1.2   Disain Produk Awal

Berdasarkan uraian di atas SK yang menjadi acuan pengembangan media animasi pada penelitian ini 

adalah SK 2, yaitu memahami sistem kehidupan tumbuhan. SK tersebut terdiri dari 4 KD dan 

diajarkan pada SMP kelas delapan. Media animasi yang akan dihasilkan mengacu pada materi yang 

berkaitan dengan KD 2.2 dan 2.3 sehingga perangkat  pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) berkaitan dengan materi tersebut. 

Disain produk awal yang dihasilkan berupa sketsa media yang ditulis dikertas atau lebih dikenal 

dengan papan cerita. Sketsa  media ini merupakan acuan ahli program membuat media animasi yang 

diinginkan peneliti. Sketsa media berisikan materi fotosintesis, respirasi, dan gerak tumbuhan.  

3.1.1.3   Mengembangkan Produk Awal

Media animasi yang akan dihasilkan bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang tepat dan 

jelas pada siswa. Pembelajaran dengan media animasi dapat memvisualisasikan materi yang terlihat 

abstrak sehingga materi pembelajaran dapat diamati dengan panca indra. Media animasi Biologi 

yang dihasilkan berupa gambar bergerak yang disertai dengan penjelasan singkat sehingga dapat 

memahami konsep dengan baik. 

Animasi yang dihasilkan dibuat berdasarkan papan cerita menggunakan program Macromedia 

Flash. Program ini banyak dipilih oleh pembuat animasi, karena program ini lebih sederhana dan 

ringan dibandingkan program sejenis lainnya. Menurut Hosea (2006) Flash dapat digunakan untuk 

mengkreasikan grafik, animasi, dan dapat dihubungkan dengan web, permainan, aplikasi   chating. 

Selain itu dapat menghasilkan animasi untuk televisi (TV) dan TV interaktif. 

Macromedia flash dengan bentuk sederhana dan ringan mampu menyajikan pesan audio visual 

secara jelas. Oleh karena itu, program ini tepat digunakan membuat animasi  materi yang bersifat 

abstrak. Melalui animasi dengan macromedia flash materi yang abstrak dapat diilustrasikan secara 

lebih menarik kepada siswa dengan berbagai animasi yang dapat merangsang motivasi belajar siswa. 

Media animasi dihasilkan dalam bentuk soft file yang dapat diakses menggunakan komputer.

3.1.1.4   Validasi Ahli dan Revisi
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Media animasi yang dihasilkan divalidasi oleh beberapa ahli pendidikan, diantaranya dari ahli media 

dan ahli Biologi. Hal ini bertujuan untuk melihat kualitas produk. Melalui validasi, tim ahli akan 

melihat kesesuaian tampilan animasi dengan materi dan tujuan pembelajaran, kesesuaian antara 

ilustrasi gambar, tata bahasa dan ketepatan konsep yang disampaikan. Hasil validasi tim ahli akan 

menjadi acuan untuk melakukan revisi. Media akan diuji coba baik skala kecil dan skala luas, 

setelah hasil revisi dianggap sesuai atau tepat oleh tim ahli.

 

 

3.1.1.5   Uji Terbatas dan Revisi Produk

Uji coba terbatas dilakukan pada 9 orang, dengan ketentuan 3 orang kelompok pintar, 3 orang 

kelompok sedang dan 3 orang kelompok kurang dari siswa kelas IX MTs Dakwah Islamiyah Putri, 

Kediri, Lombok Barat.

Kelompok uji coba terbatas ditentukan dengan cara acak. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai beberapa aspek, yakni tampilan media animasi secara keseluruhan, keterbacaan 

tulisan, keterbacaan gambar, kejelasan ilustrasi gambar, kemudahan dalam menggunakan media 

animasi, dan kemudahan penyampaian konsep dalam media animasi. Untuk mengukur hal ini, siswa 

diminta  mengisi angket respon terhadap media animasi. 

Hasil uji coba terbatas dilakukan untuk mengetahui kriteria kelayakan peroduk yang dihasilkan agar 

dapat dipergunakan dalam pembelajaran. Indicator  kelayakan perangkat yang digunakan untuk 

validasi adalah : 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = jelek. Dalam menentukan 

skor ideal digunakan rumus, Skor ideal = skor tertinggi x jumlah butir instrumen. Untuk menentukan 

Skor perangkat (N) secara keseluruhan rumusnya sebagai berikut: 

 ….. (1) (Sugiyono, 2009).

Selanjutnya ditentukan rentang nilai (RN) untuk menentukan kriteria perangkat dengan rumus: 

 ……. (2) (Sugiyono, 2009)

Kriteria kualitas dari produk yang dihasilkan dapat dilihat dari skor angket respon siswa pada uji 

coba terbatas.

3.1.1.6   Uji Coba Lapangan Skala Luas dan Produk Akhir

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media animasi terhadap motivasi dan hasil belajar siswa 
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dilakukan penelitian kuasi eksperimen. Pada penelitian ini akan terdapat kelas yang mendapat 

pembelajaran dengan media animasi (eksperimen) dan kelas yang melakukan pembelajaran dengan 

media gambar (kontrol).

3.1.2 Uji Coba Produk

Untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas dari media animasi yang dihasilkan, maka setelah hasil 

validasi dari tim ahli menyatakan media yang dihasilkan layak digunakan, media akan diuji coba ke 

siswa secara langsung. Uji coba meliputi dua tahap pertama uji coba terbatas dan tahap kedua uji coba 

diperluas.

3.1.3 Disain Uji Coba

            Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media animasi terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa dilakukan penelitian kuasi eksperimen. 

Penelitian ini dikatagorikan sebagai kuasi eksperimen karena kaidah-kaidah dalam penelitian eksperimen 

murni tidak dapat dipenuhi secara utuh. Pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat 

dilakukan sepenuhnya.

Penelitian ini menggunakan rancang pretest-posttest control group design, sehingga terdapat kelompok 

yang mendapat perlakuan dan kelompok kontrol. Pada rancangan ini sekelompok subjek yang   diambil 

dari populasi akan diberikan pre-test, kemudian diberikan perlakuan. Untuk mengetahui hasil dari 

perlakuan yang dilakukan pada subjek akan diberikan post-test. Prosedur penelitian sebagai berikut:
Tabel 3.1 Prosedur Penelitian
Pre-test Perlakuan Post-test

T1 X T2

T3 - T4

   
          Keterangan:

T1, dan T3 : Pemberian pre-test

T2, dan T4 : Pemberian post-test

       X : Kelas yang belajar dengan media animasi 
- : Kelas yang belajar dengan media gambar

 

3.1.4 Subjek dan Variabel Uji Coba
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Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 2 Kediri yang terdiri dari empat kelas. Kelas 

VIIIA jumlah siswa 22, kelas VIIIB jumlah siswa 34, kelas VIIIC jumlah siswa 36 dan kelas VIIID 

jumlah siswa 36. Kelas yang ditentukan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol dipilih secara acak. 

Kelas VIIIA merupakan kelas unggulan sehingga yang diacak hanya tiga kelas

             Variabel yang diamati dalam uji coba sekala luas meliputi variabel independen (terikat) yang 

dikendalikan. Variabel terikat meliputi hasil belajar Biologi dan motivasi belajar Biologi. Variabel bebas 

meliputi media pembelajaran.

3.1.5 Jenis Data

Pada penelitian ini terdapat 4 jenis data yang meliputi data proses pengembangan media, hasil belajar 

kognitif, hasil motivasi belajar siswa, dan tanggapan siswa terhadap pengembangan media animasi yang 

dihasilkan. 

Data yang diperoleh dikelompokan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

meliputi data proses pengembangan media dan respon siswa terhadap media. Data kuantitatif meliputi 

hasil belajar kognitif dan hasil motivasi belajar siswa. Data kualitatif yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif dan data kuantitatif dianalisis menggunakan uji statistik.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data :

1)              Data proses pengembangan media

2)              Tes tertulis kognitif (pre-test dan post-test) 

3)              Tes motivasi (pre-test dan post-test)

4)              Respon siswa terhadap media animasi yang dihasilkan

 

3.1.6 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari tes tertulis, tes motivasi dan angket respon siswa 

terhadap media.

     3.1.6.1 Tes Tertulis

 Tes tertulis yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Uji instrumen tes yang digunakan meliputi uji validitas, reliabilitas, 

indeks kesukaran, dan daya beda soal menggunakan rumus-rumus di bawah ini:

1. Validitas 
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Untuk mencari validitas tiap butir soal dapat dihitung dengan menggunakan rumus Produk Moment 

Pearson sebagai berikut:
 ….(3) (Arikunto, 2010).
 

Keterangan :
N     = banyaknya peserta tes
X     = skor tiap item
Y     = skor total
rxy    = koefisien korelasi skor item dengan skor total

 
Kriteria indeks validitas item soal (Arikunto, 2010)

 
Indeks Validitas Item Soal = Klasifikasi
Sangat Rendah = 0,00 - 0,20
Rendah = 0,21- 0,40
Cukup = 0,41- 0,60
Tinggi = 0,61- 0,80
Sangat Tinggi = 0,81- 1,00

 
 
 
 

2.      Reliabilitas 

Untuk mencari reliabilitas soal tes, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus KR-20, yaitu 

sebagai berikut : 
................ (4)  (Sugiyono, 2009).

 
Keterangan:
r11      : reliabilitas tes

p        : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q        : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
n        : banyaknya item
s         : standar deviasi

 
 Adapun kriteria reliabilitas soal menurut Arikunto (2008) adalah sebagai berikut:
0,00 – 0,20    = Sangat Rendah
0,21 – 0,40    = Rendah
0,41 – 0,60    = Sedang
0,61 – 0,80    = Tinggi
0,81 – 1,00    = Sangat Tinggi

 
3.      Indeks Kesukaran Soal 
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Indeks kesukaran butir-butir soal ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

      ........................................... (5) (Arikunto, 2011).

      Keterangan:
B = Banyaknya siswa yang menjawab soal tersebut dengan benar
JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes
P = Indeks kesukaran

 
 

Nilai P yang diperoleh selanjutnya dikonversikan menurut klasifikasi indeks kesukaran sebagai 

berikut:

 
0.00 < IK             ≤ 0.30          : (Soal sukar)
0.31< IK              ≤ 0.70          : (Soal sedang)                        
0.71 < IK             ≤ 1.00          : (Soal mudah)

 
4.      Daya Beda Soal

Daya beda butir-butir soal ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

    ........................................ (6) (Arikunto, 2011)

Keterangan:
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar
BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar
JA = Banyaknya peserta kelompok atas
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah
D = Daya pembeda

 
Nilai D yang diperoleh selanjutnya dikonversikan menurut klasifikasi daya beda soal  (Arikunto, 

2011) sebagai berikut:
D = Negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang    

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 
D = 0.00 – 0,20 : Kurang
D = 0,21 – 0,40 : Cukup
D = 0,41 – 0,70  : Baik
D = 0,71 – 1,00 : Baik Sekali

 
  3.1.6.2  Tes Motivasi
 

Pengukuran motivasi disusun dalam bentuk tes. Tes ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
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peningkatan motivasi belajar biologi siswa setelah pembelajaran menggunakan media animasi. Tes 

berbentuk pernyataan skala Likert yang diberikan sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran.

3.1.6.3        Angket Media

Pengukuran respon siswa terhadap media disusun dalam bentuk angket. Angket digunakan untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap media animasi Biologi yang dikembangkan. Angket yang 

dibuat menggunakan skala Likert diberikan kepada siswa kelas eksperimen di akhir penelitian. Kisi-

kisi penyusunan angket dapat dilihat pada lampiran 6. 

3.1.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari penskoran tes pilihan ganda, penskoran tes motivasi, uji beda dua rata-

rata dan analisis angket media.

3.1.7.1 Penskoran Tes Pilihan Ganda

1. Penyekoran hasil pre-test dan post-test

Analisis instrumen untuk aspek kognitif menggunakan cara penskoran tes pilihan ganda yaitu 

memberikan skor 1 untuk setiap jawaban yang benar, dan skor 0 untuk setiap jawaban salah atau 

tidak menjawab. Tiap-tiap skor mentah selanjutnya diubah ke bentuk nilai. Pengubahan skor ke nilai 

dilakukan dengan  menggunakan skala 0 – 100 dengan rumus: 

 ….. (7) (Arikunto, 2010).

Data pre-test da post-test seluruh materi menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal tetapi 

homogen. Oleh karena itu data ditransformasikan dengan rumus Log 10. Data hasil transformasi 

menunjukkan bahwa data pre-test (Kolmogrov-Smirnov, Z=0,11, P>0,05) dan post-test (Kolmogrov-

Smirnov, Z = 0,10, P>0,05) berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa data 

pre-test (Levene Tes, F = 0,33, P>0,05) dan data post-test  (Levene Tes, F = 0,33, P>0,05) homogen. 

Oleh karena itu data dianalisis dengan statistik parametrik.

Data pre-test dan data post-test per sub materi seluruh data tidak berdistribusi normal (Tabel 3.2). 

Transformasi menggunakan rumus Log10, ARCSIN, ARCOS, SQRT dan TRUNK tidak dapat 

membuat data tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu uji beda dua rata-rata pre-test dan post-

test per sub materi dianalisis dengan statistik non parametrik uji Mann-Whitney U. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Normalitas Data Pre-Test dan Post-Test  Per Sub Materi
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Materi
 

Post-Test Pre-Test

Z P Z P
Fotosintesis 0,19 0,00 0,23 0,00

Respirasi 0,18 0,00 0,26 0,00
Gerak 

tropisme 0,14 0,01 0,20 0,00

Gerak nasti 0,16 0,00 0,17 0,00
Gerak taksis 0,20 0,00 0,20 0,00

 

 

 

2. Skor Gain

Gain dalam penelitian ini merupakan perubahan yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran 

fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan. Skor gain diperoleh dari hasil pengurangan skor post-test 

dengan skor pretest. Data gain digunakan untuk melihat perbedaan peningkatan hasil belajar antara 

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan 

menggunakan media animasi Biologi dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan media gambar. 

Data gain hasil belajar meliputi gain seluruh materi kognitif dan gain per sub materi. Gain yang 

diperoleh dideskripsikan kemudian dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan 

homogenitas. 

Data gain hasil belajar keseluruhan materi tidak berdistribusi normal sehingga data 

ditransformasikan menggunakan rumus Log10, ARCSIN, ARCOS, SQRT dan TRUNK. Hasil 

transformasi yang dilakukan tidak dapat membuat data berdistribusi normal. Oleh karena itu uji beda 

dua rata-rata data gain hasil belajar keseluruhan materi dianalis dengan statistik tidak parametrik 

dengan teknik uji Mann-Whitney.

Data gain hasil belajar per sub materi yang didapatkan seluruh data berdistribusi normal tetapi data 

gain gerak taksis tidak homogen (Tabel 3.3). Dahlan (2009) mengemukakan bahwa keragaman 

varian bukan syarat mutlak uji t independen. Oleh karena itu gain gerak taksis dianalisisis 

menggunakan statistik parametrik walaupun tidak homogen. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Data Gain Per Sub Materi
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Materi Normalitas Homogenitas 

Z P F P
Fotosintesis 0,24 0,12 0,27 0,60

Respirasi 0,22 0,20 2,37 0,13
Gerak tropisme 0,25 0,10 0,00 0,96

Gerak nasti 0,20 0,20 1,72 0,19
Gerak taksis 0,22 0,20 6,83 0,01

 

3.1.7.2 Penskoran Tes Motivasi 

 
1.      Penskoran untuk tes motivasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1)        Untuk pernyataan dengan kriteria positif: Jawaban SS = skor 5, jawaban S = skor 4,

jawaban  CS = 3, jawaban KS = skor 2, dan jawaban TS = skor 1.

2)        Untuk pernyataan dengan kriteria negatif: Jawaban SS = skor 1, jawaban S = skor 2, 

jawaban CS= 3 jawaban KS = skor 4 dan jawaban TS = skor 5.

3)        Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) dan Skor Mentah

4)        Menghitung skor total dari setiap pernyataan (Nurkencana dan Sumartana, 1990).

Data pre-test motivasi menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (Kolmogrov-Smirnov, Z = 0, 

10, P>0,05) dan homogen (Levene Tes, F = 0,13, P>0,05). Oleh karena itu uji beda dua rata-rata pre-

test menggunak statistik parametrik. Data post-test motivasi (Kolmogrov-Smirnov, Z = 0,10 P>0,05) 

tidak berdistribusi normal. Transformasi data dengan rumus Log 10, SQRT dan ARSIN tidak dapat 

membuat data berdistribusi normal. Oleh karena itu data post-test motivasi dianalisis dengan statistik 

non parametrik.

2.      Skor Gain 

Data gain motivasi hasil belajar yang diperoleh tidak berdistribusi normal sehingga data 

ditransformasikan menggunakan rumus log10. Hasil transformasi menunjukkan bahwa data gain 

motivasi (Kolmogrov-Smirnov, Z = 0,13, P >0,5) berdistribusi normal  dan homogen (Levene Tes, F 

= 0,49, P > 0,05). Oleh karena itu uji beda dua rata-rata data gain motivasi dianalisis dengan teknik 

uji t.
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3.1.7.3 Penskoran Angket Respon Media

 Angket respon siswa terhadap media merupakan angket yang berisikan informasi gambaran 

perasaan siswa ketika belajar menggunakan media animasi. Angket ini menggunakan skala Likert, 

setiap responden diminta untuk menjawab pernyataan-pernyataan dengan jawaban Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk 

pernyataan positif penskorannya sebagai berikut SS = 5, S = 4, KS = 3, TS = 2 dan STS = 1. 

Sebaliknya untuk pernyataan negatif penskorannya sebagai berikut  SS = 1, S = 2, KS = 3, TS = 4, 

dan STS = 5. Setelah diubah dalam bentuk kuantitatif, tanggapan siswa dianalisis dengan 

menghitung persentase rata-rata keseluruhan aspek tanggapan siswa. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

     BAB IV

HASIL PENELITIAN

 

4.1  Studi Pendahuluan

Pengembangan media animasi Biologi diawali dengan studi pendahuluan untuk mengetahui kondisi 

pembelajaran IPA Biologi di lokasi penelitian. Pada tahap studi pendahuluan, observasi dilakukan pada dua 

sekolah yang meliputi MTs Dakwah Islamiyah Putri dan SMPN 2 Kediri. Observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pembelajaran IPA Biologi secara keseluruhan yang meliputi penggunaan media, metode 
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dan penilaian dalam pembelajaran.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa metode pembelajaran IPA Biologi yang digunakan meliputi 

ceramah, tanya jawab dan diskusi. Di kedua sekolah sudah tersedia laboratorium IPA, akan tetapi kegiatan 

praktikum jarang digunakan. Menurut saran guru IPA di SMPN 2 Kediri (Lukmanul Hakim) dan  guru IPA 

MTs Dakwah Islamiyah Putri (Ria Sukmana), kegiatan praktikum membutuhkan waktu yang lama sehingga 

guru khawatir tidak mencapai target kurikulum. Oleh karena itu media pembelajaran yang biasa digunakan 

adalah buku teks pembelajaran IPA dan LKS yang diterbitkan perusahaan swasta. Media yang hanya fokus 

pada buku teks dapat membuat peran siswa dalam pembelajaran tidak optimal. 

Berdasarkan hasil analisis materi dari standar SK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahap studi 

pendahuluan terdapat beberapa materi yang bersifat abstrak.  Salah satunya adalah SK 2 pada pelajaran IPA 

Terpadu SMP/MTs  memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. Materi dari SK tersebut meliputi jaringan 

dan organ tumbuhan, fotosintesis, respirasi, gerak tumbuhan dan penyakit pada tumbuhan. Materi dari SK 2 ini 

terdiri dari beberapa konsep yang bersifat abstrak seperti fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan. Untuk 

mengkongkritkan materi pelajaran yang bersifat abstrak tersebut sangat tepat menggunakan media animasi.

Media animasi dapat diunduh secara gratis melalui internet atau dibeli di pasaran. Media animasi yang tersedia 

di internet masih didominasi dengan bahasa asing. Ditinjau dari kondisi siswa dan juga guru yang secara 

keseluruhan belum menguasai bahasa asing dengan baik, peneliti menggunakan salah satu media animasi yang 

diterbitkan oleh salah satu perusahaan swasta yang menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 

Hakikat dari seluruh penelitian dalam bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

sehingga sebelum melaksanakan penelitian seluruh perangkat termasuk media pembelajaran divalidasi terlebih 

dahulu oleh tim ahli. Tim ahli dalam penelitian ini adalah bapak dan ibu dosen yang ahli dalam bidang 

pendidikan dan Biologi. Proses validasi bertujuan untuk mengetahui kelayakan perangkat yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

Hasil validasi ahli terhadap media, diketahui ada beberapa materi yang ditampilkan pada media animasi 

tersebut kurang tepat (tabel 4.1). Media animasi yang disediakan dapat digunakan untuk kelas VII sampai kelas 

IX sehingga sistematika penyampaian materi kurang teratur. Jadi penggunaan media ini kurang tepat 

digunakan oleh siswa meski bentuknya menarik. Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba mengembangkan 

media animasi yang dibantu oleh programmer.
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Tabel 4.1 Tampilan Media Animasi Biologi SMP yang Dibeli di Pasaran
Materi Tampilan Materi pada Media Animasi
Fotosintesis Proses fotosintesis pada media tidak dianimasikan, yang 

dianimasikan adalah proses praktikum yang membuktikan 
fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Penjelasan materi 
fotosintesis menyatakan bahwa proses fotosintesis menghasilkan 
amilum dan oksigen. Amilum diangkut keseluruh bagian tumbuhan 
dan sebagian disimpan dalam bentuk karbohidrat. Reaksi 
fotosintesis pada media tidak konsisten. Pada salah satu bagian 
dinyatakan fotosintesis menghasilkan zat gula bukan amilum.
 

Respirasi Media animasi tidak menyampaikan penjelasan tentang respirasi 
seperti proses fotosintesis. Media tidak menganimasikan bagaiman 
terjadinya proses respirasi. Media memberikan pengertian seperti 
buku teks. Pada media tidak ditampilkan reaksi respirasi seperti 
fotosintesis. Respirasi hanya berisikan penjelasan bahwa respirasi 
merupakan proses pemecahan zat-zat makanan untuk membentuk 
energi dan menampilkan gambar-gambar organ tumbuhan yang 
berperan dalam respirasi. Pada media ini juga disampaikan respirasi 
aerob dan anaerob tetapi dalam bentuk teks bukan animasi.

Tropisme Materi gerak tropisme yang ditampilkan adalah gerak fototropisme, 
hidrotropisme dan geotropisme. Media menampilkan pengertian 
dari gerak tropisme, menampilkan animasi gerak fototropisme, 
menampilkan gambar untuk gerak hidrotopisme dan geotropisme 
tanpa penympaian penjelasan.
 

Nasti Materi gerak nasti yang ditampilkan adalah termonasti, fotonasti 
dan tigmonasti. Media menampilkan pengertian gerak nasti. Untuk 
gerak termonasti, fotonasti dan tigmonasti media hanya 
menyampaikan penjelasan tanpa animasi dan contoh pada tiap jenis 
gerak nasti. Gambar dari proses tigmonasti disampaikan pada 
contoh gerak nasti setelah pengertian gerak nasti. Untuk gerak 
termonasti tidak ada gambar hanya penjelesan. Gerak fotonasti 
diikuti dengan gambar.

Taksis Materi gerak taksis hanya menyampaikan gerak fototaksis. Media 
menampilkan pengertian gerak taksis kemudian gambar Euglena 
dan penjelasan fototaksis tanpa ada animasi.

 

4.2  Disain Produk Awal 

Berdasarkan hasil dari analisis SK, KD dan hasil validasi terhadap media animasi disusun rancangan media 

animasi Biologi dalam bentuk papan cerita. Media animasi yang dikembangkan oleh peneliti dibatasi pada KD 

2.2 dan 2.3 pelajaran IPA Terpadu kelas VIII dengan materi fotosintesis, respirasi, dan gerak tumbuhan. Media 

menampilkan beberapa menu utama seperti SK dan KD, materi, latihan, dan profil. Media animasi yang 
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dirancang akan disampaikan untuk lima kali pertemuan. Pertemuan pertama fotosintesis, pertemuan ke-dua 

respirasi dan pertemuan ke-tiga sampai ke-lima gerak tumbuhan. Untuk lebih jelas rancangan papan cerita 

dapat dilihat pada lampiran 21.

 

4.3  Pengembangan Produk Awal

Papan cerita dibuat dalam bentuk digital dengan bantuan ahli program menggunakan program Macromedia 

flash 8. Program Macromedia flash 8 dipilih karena program ini  sederhana dan lebih mudah digunakan 

dibandingkan program pembuat media animasi yang lain. Tampilan media animasi dapat dilihat pada Gambar 

4.1 sebagai berikut:

A.    Animasi Fotosintesis

B.     Animasi Respirasi

C.     Animasi Gerak Tumbuhan

Gambar 4.1 Tampilan Media Animasi Biologi Sebelum Validasi

Menu materi fotosintesis menampilkan gambar tumbuhan dan cahaya matahari. Fotosintesis merupakan proses 

pembuatan glukosa yang terjadi pada tumbuhan. Proses fotosintesis diawali oleh penyerapan cahaya matahari 

oleh zat hijau daun (klorofil) yang terdapat di dalam kloroplas. Cahaya matahari yang diserap oleh klorofil akan 

menyebabkan pecahnya molekul-molekul air. Lepasnya atom H yang terdapat pada air akan bergerak menuju 

karbon dioksida, sehingga karbon dioksida akan berubah menjadi glukosa. Atom O penyusun air akan 

bergabung dengan atom O air yang lainnya sehingga terbentuk molekul oksigen. Oleh karena itu hasil 

fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Melalui media animasi siswa dapat melihat langsung apa saja yang 

dapat mempengaruhi proses fotosintesis.

Menu materi respirasi akan menampilkan animasi proses respirasi pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan 

berbeda dengan respirasi pada hewan dan manusia. Pada tumbuhan seluruh organnya mengalami respirasi baik 

akar, batang dan daun. Siswa cenderung beranggapan bahwa respirasi hanya terjadi di daun. Pada animasi ini 

akan diilustrasikan respirasi di akar. Dimulai dengan diserapnya oksigen oleh bulu-bulu akar lalu bereaksi 

dengan glukosa dan menghasilkan energi, karbon dioksida dan air. Pada media ini akan diberi keterangan dari 

mana daun, batang dan akar memperoleh oksigen.

Menu materi gerak tumbuhan akan menampilkan animasi dan video tentang gerak tumbuhan. Materi gerak 

tumbuhan terdiri dari gerak tropisme, gerak nasti dan gerak taksis. Pada materi ini media menampilkan gambar 
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pohon dan rantingnya. Pengertian dan contoh dari masing-masig gerak tumbuhan bisa dilihat dengan mengklik 

secara langsung ranting yang berisikan gerak yang diketahui.

Pada media yang dihasilkan gerak tropisme terdiri dari empat bagian yang meliputi fototropisme, hidrotropisme, 

geotropisme dan tigmotropisme. Tropisme merupakan gerak tumbuh pada tumbuhan yang arah geraknya 

dipengaruhi oleh sumber datangnya rangsangan, sehingga gerak tumbuh tumbuhan akan bergerak mendekati 

atau  menjauhi sumber rangsangan. Fototropisme menampilkan video gerak tumbuh tumbuhan yang mendekati 

cahaya. Hidrotropisme menampilkan animasi akar yang tumbuh bergerak mendekati air. Geotropisme 

menampilkan video yang menunjukkan gerak tumbuh batang yang selau menjauhi gaya gravitasi dan gerak 

tumbuh akar yang mendekati gaya gravitasi. Gerak tigmotropisme menampilkan video tumbuhan bersulur yang 

sulurnya  melilit ketika bersentuhan dengan kayu.

 Nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi sumber datangnya rangsang. 

Media menampilkan tiga gerak  nasti yaitu tigmonasti, termonasti dan fotonasti. Tigmonasti menampilkan 

animasi tumbuhan putri malu yang mengatup bila disentuh. Termonasti menampilkan  video bunga tulip yang 

mekar ketika suhu dingin mulai berubah menjadi hangat. Fotonasti menampilkan video gerak bunga pukul 

empat yang mekar karena rangsangan cahaya. 

Taksis merupakan gerak berpindah tempat sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan. Media ini menampilkan gerak 

fototaksis yang menunjukkan animasi Euglena yang bergerak karena adanya rangsangan cahaya matahari. Gerak 

kemotaksis menampilkan animasi gerak spermatozoid mendekati ovum.

 

4.4  Validasi Ahli 

Media dan instrumen penelitian divalidasi oleh ahli sebelum digunakan pada uji coba terbatas. Validasi oleh ahli 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan media dan instrumen penelitian. Hasil dari validasi ini 

menjadi acuan untuk perbaikan. Hasil perbaikan digunakan pada uji coba terbatas. 

 

4.4.1   Validasi Media Animasi Biologi

Validasi ahli untuk media animasi Biologi yang meliputi tampilan dan isi media dilakukan oleh tiga 

orang, yaitu: ahli pertama adalah Dr. Jamaluddin, M. Pd; ahli kedua adalah Dr. Imam Bachtiar, M.Sc dan 

ahli ketiga adalah Dr. Agus Ramdhani, M. Sc. Tampilan media animasi yang dinilai oleh ahli meliputi 

file:///C|/Users/DX/Desktop/etak/bab%20I-VI.htm (36 of 54) [3/16/2014 2:11:32 PM]



file:///C|/Users/DX/Desktop/etak/bab%20I-VI.htm

beberapa aspek: 1) tampilan media yang dapat menarik perhatian siswa, dan 2) tingkat kemudahan 

operasional media. Isi media animasi meliputi beberapa aspek yang dinilai seperti: 1) kesesuaian antara 

fitur-fitur media dengan tujuan pembelajaran/materi pembelajaran, 2) kesesuaian antara media dengan 

petunjuk penggunaan, 3) pertimbangan terhadap keterbatasan waktu belajar, dan  4) pertimbangan 

tampilan media animasi terhadap kemampuan siswa yang beragam. Jumlah nilai rata-rata untuk 

keseluruhan aspek yang dinilai adalah 4,49 (baik) dari skala lima. Untuk analisis mengenai setiap 

indikator validasi terhadap media dapat dilihat pada Lampiran 15. Hasil rekap validasi terhadap media 

animasi Biologi dapat dilihat pada Tabel 4.2.

 

 

 

 

 

 
Tabel 4.2 Hasil Rekap Validasi Terhadap Media Animasi Biologi

No. Aspek yang dinilai Jumlah Rata2 Kriteria

1. Tampilan media dapat menarik minat 
perhatian siswa

14 4,66 Sangat baik

2. Kesesuaian antara fitur-fitur media 
dengan tujuan pembelajaran/materi 
pembelajaran

13 4,33  
Baik

3. Kesesuaian antara media dengan 
petunjuk penggunaan

13 4,33 Baik

4. Tingkat kemudahan operasional media 13 4,33 Baik

5. Pertimbangan terhadap keterbatasan 
waktu belajar

14 4,66 Sangat baik

6 Pertimbangan media animasi terhadap 
kemampuan siswa yang beragam

14 4,66 Sangat baik

*Kriteria  

a.       1,0 – 1,5  (Sangat Tidak Baik)
b.      1,6 – 2,5  (Tidak Baik)     
c.       2,6 – 3,5  (Cukup Baik)    
d.      3,6 – 4,5  (Baik)
e.       4,6 – 5     (Sangat Baik)
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Penilaian validator dilakukan setelah media direvisi. Berdasarkan penilaian tersebut, media animasi 

Biologi yang dikembangkan dalam penelitian ini dinyatakan layak digunakan untuk tahap penelitian 

selanjutnya. Contoh perubahan  media dari sebelum validasi dan sesudah validasi sebagai berikut:

 
 
 
 
 
 

KD Sebelum Validasi

 

Setelah Validasi

2.2
Pemindahan tempat animasi fotosintesis ke kloroplas dan perubahan pada tulisan reaksi

Perubahan tulisan reaksi pada animasi respirasi tumbuhan

2.3

Perubahan tulisan taksis yang salah ketik

Penambahan keterangan pada video gerak fotonasti

Penambahan gambar termometer pada video termonasti

 
Gambar 4.2. Gambar Media Animasi Sebelum dan Sesudah Validasi
 

 
4.4.2   Validasi Instrumen Penelitian
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Validasi ahli untuk instrumen peneltian, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), instrumen 

motivasi belajar siswa, instrumen tes hasil belajar, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan angket respon siswa 

terhadap media. Revisi telah dilakukan sebelumnya pada tiap-tiap instrumen agar sesuai dan layak untuk 

digunakan. Nilai validasi untuk instrumen penelitian baik. Analisis  mengenai setiap indikator validasi 

terhadap instrumen penelitian dapat dilihat pada Lampiran 14. Hasil rekap validasi terhadap instrumen 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Hasil Rekap Validasi Terhadap Instrumen Penelitian 

No. Instrumen Jumlah Rata2 Kriteria*

1. RPP Kelas Eksperimen 22,64 4,52 Baik
2. RPP Kelas Kontrol 22,31 4,46 Baik
3. Instrumen Motivasi Belajar Siswa 30,97 4,42 Baik
4. Instrumen Tes Hasil Belajar Kognitif 30,98 4,42 Baik
5. Lembar Kerja Siswa 25,65 4,27 Baik
6. Instrumen Angket Respon Siswa 

Terhadap Media
31,63 4,51 Baik

*Kriteria 
a.       1,0 – 1,5  (Sangat Tidak Baik)
b.      1,6 – 2,5  (Tidak Baik)     
c.       2,6 – 3,5  (Cukup Baik)    
d.      3,6 – 4,5  (Baik)
e.       4,6 – 5     (Sangat Baik)

                  

Berdasarkan penilaian tersebut dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah 

layak digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.

4.5  Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas terhadap media animasi Biologi menunjukkan bahwa media animasi yang dihasilkan baik dan 

layak digunakan pada uji coba skala luas. Pendapat ini didasarkan dari hasil analisis angket tanggapan siswa 

terhadap media animasi Biologi. Kelompok siswa berkemampuan tinggi dan sedang meyatakan media yang 

dihasilkan sangat menarik dan untuk siswa yang berkemampuan kurang menyatakan menarik. Kejelasan 

gambar, tulisan dan pergerakan gambar menurut kelompok siswa berkemampuan tinggi, sedang dan kurang 

sudah baik. Untuk kejelasan proses respirasi, fotosintesis dan gerak tumbuhan kelompok siswa berkemampuan 

tinggi menyataka sangat baik dan siswa berkemampuan sedang dan rendah menyatakan baik (Tabel 4.4).
      Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Terbatas 

No
Pernyataan

Rata-rata perkelompok 
siswa Jumlah Rata2 *Kriteria
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KP KS KK
1 Tampilan media animasi 

menarik untuk dipelajari
4,66 5,00 4,33 13,99 4,66 Sangat baik

2 Gambar terlihat jelas 4,66 4,00 4,00 12,66 4,22 Baik
3 Gerakan gambar terlihat 

jelas
4,00 4,00 4,66 12,66 4,22 Baik

4 Tulisan terlihat jelas 4,00 4,33 3,66 11,99 3,99 Baik
5 Proses fotosintesis, respirasi 

dan gerak tumbuhan 
terlihat  jelas

4,66 4,33 3,66 12,65 4,21 Baik

Keterangan: *Kriteria :
 
KP  = Kelompok Pintar
KS  = Kelompok Sedang
KK = Kelompok Kurang
 

a.       1,0 – 1,5  (Sangat Tidak Baik)
b.      1,6 – 2,5  (Tidak Baik)     
c.       2,6 – 3,5  (Cukup Baik)    
d.      3,6 – 4,5  (Baik)
e.       4,6 – 5     (Sangat Baik)

 
 Hasil uji coba terbatas sudah dianggap baik dan layak digunakan pada uji coba skala luas, tetapi terdapat 

beberapa perbaikan. Perbaikan media setelah uji coba terbatas meliputi perbaikan tulisan yang salah ketik dan 

penambahan penjelasan pada item latihan.

Media animasi yang telah disempurnakan berdasarkan hasil uji coba terbatas selanjutnya digunakan pada tahap 

pengujian skala luas. Media animasi Biologi terdiri dari lima menu utama, yaitu SK dan KD, materi, latihan, 

referensi, dan profil. Penjelasan setiap menu terdapat pada Tabel 4.5. Setiap menu terdapat tombol pengatur 

suara, tombol keluar, dan tombol kembali ke menu utama. 
Tabel 4.5 Deskripsi Media Animasi Biologi

Menu Penjelasan

SK dan KD Berisikan SK dan KD yang menjadi acuan pembuatan media 
animasi.

Materi Menu materi merupakan salah satu menu utama yang 
berisikan materi-materi yang berkaitan dengan proses 
transformasi energi dan gerak pada tumbuhan. Materi yang 
disajikan terdiri dari empat sub materi pokok yaitu materi 
pendahuluan, fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan. 

Latihan Menu latihan menampilkan beberapa soal dan pembahasan 
dari materi yang disampaikan. 

Referensi Berisikan tentang sumber acuan pembuatan media
Profil Menampilkan profil singkat peneliti.
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4.6  Uji Coba Lapangan Skala Luas

       Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil penerapan pengembangan media animasi Biologi terhadap: 1) 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada materi fotosintesis, respirasi, dan gerak tumbuhan, 2) peningkatan 

motivasi belajar siswa dan 3) respon siswa terhadap media animasi Biologi yang dikembangkan.    

4.6.1        Hasil Belajar Kognitif Siswa

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. Kelas eksperimen memiliki rata-rata (±SE) pre-test hasil belajar kognitif secara 

keseluhan 29,35±2,00 dan kelas kontrol 27,27±1,65. Perbedaan rata-rata (±SE) pre-test menggambarkan 

kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. Pendapat ini didukung dengan hasil uji 

beda dua rata-rata pre-tes (t tes, t = 0,82, P > 0.05). Untuk skor post-test kelas eksperimen memperoleh 

rata-rata (SE) 53,33±3,32, dan kelas kontrol 44,74±2,17 (Gambar 4.3). Hasil uji beda dua rata-rata post-

test (t tes, t = 1,99, P > 0.05) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol.

 
Gambar.4.3 Perbedaan Rata-Rata (±SE) Pre-test dan Post-test Hasil Belajar Kognitif Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol
 

Hasil analisis belajar kognitif per sub materi (Gambar 4.4) memperlihatkan hasil yang berbeda dengan 

hasil analisis belajar kognitif secara keseluruhan. Hasil analisis hasil belajar kognitif per sub materi 

menunjukkan bahwa rata-rata (±SE) pre-test kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol pada materi 

respirasi, gerak tropisme, gerak nasti dan gerak taksis (Tabel 4.6). Hasil uji beda dua rata-rata skor pre-

test menunjukkan bahwa kemampuan awal antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol sama (Tabel 

4.6). 

Tabel 4.6 Perbedaan Rata-rata (SE) Pre-test Sub Materi Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen
Materi Eksperimen Kontrol Mann Whitney

Rata-rata SE Rata-rata SE Z P
Fotosintesis 17.,31 2,53 24,24 3,17 1,32 0,18

Respirasi 23,07 2,63 18,68 3,05 1,34 0,18
Gerak tropisme 39,74 3,47 38,38 2,56 0,30 0,76

Gerak nasti 35,16 2,80 30,73 3,18 0,86 0,38
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Gerak taksis 32,31 3,15 23,03 3,60 1,74 0,08

 

Hasil analisis data post-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pada materi 

fotosintesis dan respirasi (Gambar 4.4) antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hasil analisis 

(Tabel 4.7) membuktikan bahwa media animasi efektif digunakan pada materi fotosintesis dan respirasi 

yang bersifat abstrak.

Tabel 4.7 Perbedaan Rata-rata (SE) Post-test Sub Materi Kelas Kontrol dan Kelas 
Eksperimen

Materi Eksperimen Kontrol Mann Whitney 

Rata-rata SE Rata-rata SE Z P
Fotosintesis 62,20 4,39 34,34 3,62 3,37 0,00
Respirasi 52,56 3,54 33,33 4,29 2,85 0,00
Gerak tropisme 51,90 5,09 58,59 4,04 1,07 0,28
Gerak nasti 47,80 4,94 42,42 3,75 0,52 0,59
Gerak taksis 53,08 4,69 56,96 3,38 0,74 0,45

 
Gambar. 4.4 Perbedaan Rata-Rata (±SE) Post-test Hasil Belajar Kognitif Per Sub Materi 
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
 

Hasil analisis gain (Gambar 4.5) menunjukkan bahwa rata-rata (±SE) gain kelas eksperimen (23,97±3.02) 

lebih tinggi dari kelas kontol (17,47±1,95). Perbedaan rata-rata gain menunjukkan bahwa peningkatan 

hasil belajar siswa yang belajar menggunakan media animasi lebih baik dari kelompok siswa yang belajar 

dengan media gambar. Pendapat ini didukung dengan hasil uji beda dua rata-rata (Mann Whitney, Z = 1, 

976, P < 0,05) gain yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar kognitif antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. 
Gambar.4.5 Perbedaan Rata-Rata (±SE) Gain Hasil Belajar Kognitif Seluruh Materi 
Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol

 
 

Rata-rata (±SE) gain kelas eksperimen menunjukkan bahwa terdapat  perbedaan antara kelas eksperimen 

pada materi fotosintesis, respirasi dan gerak taksis (Gambar 4.6). Hasil analisis uji beda dua rata-rata 

(Tabel 4.8) membuktikan bahwa  peningkatan hasil belajar kognitif kelompok siswa yang belajar dengan 

media animasi lebih baik dibandingkan kelompok siswa yang belajar dengan media gambar pada materi 

fotosintesis dan respirasi. 
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Tabel 4.8 Perbedaan Rata-Rata Gain Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Materi Eksperimen Kontrol Parametrik

Rata-rata SE Rata-rata SE T P
Fotosintesis 44,87 4,87 10,10 3,96 5,53 0,00

Respirasi 29,48 4,36 14,64 5,26 2,37 0,04
Gerak tropisme 12,17 5,11 20,20 4,15 0,95 0,22

Gerak nasti 12,63 5,39 11,68 3,80 0,19 0,88
Gerak taksis 20,76 3,76 33,93 5,03 -2,09 0,41

 
Gambar. 4.6 Perbedaan Rata-Rata (±SE) Gain Hasil Belajar Kognitif Per Sub Materi Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol
 

 
 

4.6.2        Motivasi Belajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata (±SE) skor pre-test tes motivasi 

belajar siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh rata-rata (±SE) 

motivasi 70,15±1,56 dan kelas kontrol 71,67±1,43. Pendapat ini diperkuat dengan hasil uji beda dua rata-

rata pre-test (t tes, t = -0, 71, P < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi awal siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sama.

Skor post-test motivasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata (±SE) kelas eksperimen 76,87

±1,66 dan kelas kontrol 72,97±1,27 (Gambar 4.7). Pendapat ini didukung dengan hasil uji beda dua rata-

rata (Mann Whitney, Z = 2,10, P < 0,05).
Gambar 4.7 Nilai Rata-Rata Kelas (±1SE) Pre-tets dan Post-test Tes Motivasi  Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol
 

Hasil yang sama ditunjukkan oleh skor gain motivasi belajar siswa. Hasil analisis data gain motivasi 

menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata (±SE) peningkatan motivasi belajar antara kelompok siswa 

kelas eksperimen dengan kelompok siswa kelas kontrol. Rata-rata (±SE) gain motivasi belajar kelas 

eksperimen 6,71±2,07 dan kelas kontrol 1,29±0,99 (Gambar 4.8). Peningkatan  hasil tes motivasi siswa 

yang belajar dengan media animasi didukung oleh hasil uji beda dua rata-rata (t tes, t = 2,85, P < 0,05), 

yang menunjukkan terdapatnya perbedaan motivasi belajar yang antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol.
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Gambar.4.8 Perbedaan Rata-Rata (±SE) Gain Tes Motivasi Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol
 

4.6.3        Respon Siswa terhadap Media Animasi

Berdasarkan hasil tanggapan siswa terhadap media animasi, dapat disimpulkan bahwa siswa memberikan 

penilaian yang sangat baik terhadap media animasi yang dihasilkan. Hasil analisis angket respon siswa 

terhadap media menunjukan bahwa 85,18% siswa menyatakan media yang dihasilkan menarik, 85,15% 

 siswa menyatakan media yang dihasilkan baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 74,07% 

siswa menyatakan media yang dihasilkan memudahkan siswa memahami materi (Gambar 4.9). 

 Semua pernyataan pada angket respon media (Lampiran 6) digolongkan menjadi tiga aspek yang 

meliputu: 1) daya tarik media; 2) peranan media dalam memahami materi dan 3) peranan media dalam 

proses pembelajaran.

       Gambar 4.9 Persentase Respon Siswa Terhadap Media Animasi
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

PEMBAHASAN

 

5.1  Pengembangan Media Animasi Biologi

file:///C|/Users/DX/Desktop/etak/bab%20I-VI.htm (44 of 54) [3/16/2014 2:11:32 PM]



file:///C|/Users/DX/Desktop/etak/bab%20I-VI.htm

Setelah menyelesaikan tahap-tahap pengembangan, media animasi yang dihasilkan memiliki beberapa 

karakteristik. Karakteristik media yang dikembangkan meliputi: 1) media dibatasi pada materi kelas VIII KD 

2.2 dan KD 2.3, dengan materi fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan; 2) karakteristik media animasi 

fotosintesis ditekankan pada penyampaian proses fotosintesis dan respirasi; 3) Karakteristik media untuk gerak 

pada tumbuhan adalah menampilkan materi gerak yang dapat diamati siswa dalam bentuk video dan 

menampilkan materi gerak yang bersifat abstrak dalam bentuk animasi; 4) media berisikan latihan pilihan 

ganda dan pembahasan; dan 5) media dilengkapi dengan sumber referensi.

Animasi yang dihasilkan menggunakan gambar dan penjelasan yang dapat membantu siswa memahami materi. 

Video yang terdapat pada media bersumber dari internet yang dimodifikasi dan ditambahkan dengan 

penjelasan. Media animasi yang dihasilkan menampilkan materi dalam bentuk animasi dan video agar materi 

lebih mudah dipahami siswa, karena media animasi dan video dapat  mengkongkritkan materi yang bersifat 

abstrak. Pendapat tersebut diperkuat Ariawati (2011) yang mengemukakan visualisasi merupakan salah satu 

cara  tepat untuk membuat materi pelajaran yang bersifat abstrak menjadi kongkrit.

Media animasi yang dihasilkan bertujuan untuk memudahkan siswa memahami materi dan menarik perhatian 

siswa yang dapat menumbuhkan motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Pendapat tersebut diperkuat oleh 

Handhika (2012) yang menyatakan media pembelajaran tidak akan menjadi perhatian siswa ketika syarat 

utama media seperti menarik, menyenagkan dan menantang tidak terpenuhi.

Media yang dihasilkan mengalami beberapa perubahan setelah divalidasi oleh ahli. Perubahan meliputi 

penambahan KD pada fitur SK dan KD. Perubahan tempat ditampilkan animasi fotosintesis. Animasi 

fotosintesis pada awalnya diilustrasikan disekitar jaringan palisade dan bunga karang, kemudian dipindahkan 

ke kloroplas. Hal ini bertujuan agar siswa tidak salah memahami tempat terjadinya proses fotosintesis. 

Perubahan beberapa penulisan reaksi fotosintesis dan respirasi. Pada tahap awal penulisan menggunakan 

rumus kimia, kemudian diubah menjadi nama molekul. Hal ini bertujuan agar siswa lebih mudah memahami 

reaksi yang ditampilkan. Menambahkan gambar thermometer pada video bunga tulip yang mekar ketika terjadi 

perubahan suhu. Menambahkan keterangan pada video bunga pukul empat yang mekar karena cahaya 

matahari. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah divalidasi oleh ahli menjadi acuan dalam pembelajaran. 

Pada penelitian terdapat lima RPP setiap RPP diterapkan untuk satu kali pertemuan. Materi fotosintesis 

disampaikan pada pertemuan pertama, respirasi pada pertemuan ke-dua, gerak tropisme pada pertemuan ke-
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tiga, gerak nasti pertemuan ke-empat dan gerak taksis pertemuan ke-lima. Pada proses pembelajaran siswa 

dibagi dalam kelompok kecil. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara berkelompok dan setiap 

kelompok menyelesaikan LKS dengan bantuan media animasi. 

Media yang telah divalidasi diterapkan pada uji coba terbatas dengan jumlah peserta 9 orang. Berdasarkan 

hasil uji coba terbatas diketahui media animasi yang ditampilkan menarik digunakan sebagai media 

pembelajaran, tampilan gambar dan tulisan terlihat jelas, gerakan gambar terlihat jelas dan tampilan 

fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan terlihat jelas. Berdasarkan hasil uji terbatas dilakukan beberapa 

perbaikan yang tidak terlalu signifikan diantaranya perubahan tulisan yang salah ketik dan latihan ditambahkan 

dengan penjelasan jawaban. Media yang telah direvisi berdasarkan hasil uji coba terbatas digunakan pada uji 

coba skala luas untuk menilai keefektifan media terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. 

 

5.2 Efektivitas Pengembangan Media Animasi

5.2.1 Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa media animasi dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa 

khususnya pada materi respirasi dan fotosintesis. Peningkatan ini dapat terlihat dari perbedaan rata-rata kelas 

dan hasil uji beda dua rata-rata post-test. Rata-rata (±SE) post-test kelas eksperimen (44,74±2,17 ) untuk 

seluruh materi lebih tinggi dari kelas kontrol (53,33±3,32). Uji beda rata-rata (±SE) post-test  per sub materi 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar pada materi fotosintesis (Mann Whitney, Z = 4, 30, P < 

0,05) dan respirasi (Mann Whitney, Z = 2,85, P < 0,05).  Hasil analisis post-test  diperkuat dengan hasil analisis 

gain per sub materi yang menunjukkan peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 

kontrol pada materi fotosintesis (t tes, t = 5,59, P < 0,05) dan respirasi (t tes, t = 2,09, P < 0,05). Hasil analisis 

post-test dan gain per sub materi menunjukkan bahwa media animasi efektif meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi fotosintesis dan respirasi. 

Media animasi efektif meningkatakan hasil belajar siswa pada materi fotosintesis dan respirasi dikarenakan 

materi fotosintesis dan respirasi merupakan materi yang bersifat abstrak. Fotosintesis dan respirasi adalah 

proses fisologi tumbuhan yang komplek. Pada materi fotosintesis siswa belajar memahami proses penyerapan 

cahaya oleh klorofil yang memecah molekul air (H2O) dan membentuk atom H dan O, kemudian atom-atom O 

pada molekul air akan membetuk molekul oksigen (O2) dan atom H akan bereaksi dengan molekul karbon 
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dioksida (CO2) untuk membentuk glukosa (C6H12O6). Pada materi respirasi siswa belajar memahami proses 

pembentukan energi melalui pembakaran molekul glukosa (C6H12O6) oleh molekul oksigen (O2). Jadi proses 

tersebut merupakan proses molekuler. Oleh karena itu untuk membantu siswa memahami materi dibutuhkan 

media animasi yang dapat menvisualisasikan materi yang bersifat abstrak dengan baik. Hal ini dapat 

membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak dengan baik. Pendapat ini diperkuat oleh Prayogo et 

al. (2012) yang menyatakan media animasi dapat menvisualisasikan materi secara nyata media animasi juga 

termasuk media interaktif  sehingga membantu siwa memahami materi dengan baik. Hal senada dikemukakan 

Ratnawati dan Tjendrowaseno (2013) yang menyatakan bahwa media animasi dapat memudahkan siswa 

memahami materi pelajaran. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Arsyad (2011) yang menyatakan lambang 

visual memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat materi. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa media animasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

(Aksoy, 2013; Imamah, 2012; Hakim dan Setiasih, 2012; Rahmatullah, 2011;  Buntat dan Mardar, 2011; Salim 

et al. 2011; Tekbiyik dan Akdeniz, 2010; Wahyudi, 2009). 

Animasi merupakan salah satu bentuk media yang dapat mengkongkritkan media yang abstrak tetapi 

penggunaan media animasi tidak selamanya dapat meningkkatkan hasil belajar kognitif siswa. Hail penelitian 

menunjukkan bahwa hasil uji beda rerata pada gain materi gerak taksis penggunaan media gambar lebih efektif 

menigkatkan hasil belajar siswa dibandingkan media animasi. Menurut hasil pengamatan peneliti, kelas 

kontrol dapat menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari kelas eksperimen pada materi gerak taksis  

karena materi gerak taksis bukan proses molekuler seperti fotosintesis dan respirasi. 

Pada materi gerak taksis guru menyapaikan pesan pembelajaran mengenai gerak berpindah tempat seluruh atau 

sebagian tubuh tumbuhan. Oleh karena itu penggunaan media gambar yang diadaptasi dari media animasi 

dapat membantu siswa memahami pergerakan Euglena sp mendekati cahaya dan pergerakan sperma menuju 

ovum pada tumbuhan lumut dan paku dengan baik. Pendapat ini diperkuat oleh hasil penelitian Muliawati 

(2013) yang membandingkan penggunaan media animasi dengan media nyata pada pembelajaran Kimia 

dengan materi koloid. Koloid merupakan materi kimia yang membahas larutan. Larutan dapat diamati siswa 

secara langsung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media animasi tidak efektif menigkatkan hasil 

belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan kesesuaian media dengan materi sangat menentukan hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu dalam menentukan media pembelajaran guru harus mempertimbangkan kesesuaian media 
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dengan materi. Pendapat ini didukung oleh Sudjana dan Rivai (2011) yang menyatakan dalam memilih media 

untuk pembelajaran guru perlu mempertimbangkan beberapa kriteria: 1) ketepatan media dengan tujuan 

pembelajaran; 2) kesesuaian dengan kemampuan berfikir siswa; 3) dukungan media terhadap isi materi; 4) 

kemudahan penggunaan media oleh siswa; 5) keefesienan waktu. Jadi pada materi yang dapat diamati siswa 

seperti gerak tumbuhan guru dapat menggunakan media yang sederhana seperti gambar.

Dari hasil analisis data diketahui peningkatan hasil belajar kognitif yang ditunjukkan kelas eksperimen masih 

dibawah KKM yang telah ditetapkan sekolah 6,5. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, belum tercapainya 

KKM dikarenakan beberapa kendala: 1) siswa tidak memiliki buku pegangan, siswa hanya belajar dengan 

buku catatan; 2) buku teks yang disediakan sekolah hanya boleh dibaca diperpustakaan dan digunakan ketika 

belajar dikelas dan 3) siswa belum terbiasa menggunakan media komputer, sehingga selama belajar di kelas 

beberapa kelompok masih membutuhkan bimbingan guru untuk mengoprasikan media. Kondisi ini membuat 

hasil belajar yang diperoleh siswa tidak maksimal walaupun terdapat perbedaan belajar yang signifikan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol.

5.2.2 Motivasi Belajar Siswa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil uji beda dua rata-rata post-test (Mann Whitney, Z = 2,10, P 

< 0,05) dan gain (t tes, t = 2,85, P < 0,05) tes motiovasi menunjukkan bahwa motivasi kelas eksperimen lebih 

tinggi dari kelas kontrol. Dari hasil analisis data maka dapat disimpulkan penggunaan media animasi dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Terjadinya peningkatan motivasi siswa yang belajar 

dengan media animasi dikarenakan beberapa hal diantaranya: 1)media animasi merupakan media baru bagi 

siswa SMP N 2 Kediri, 2) tampilan dari media animasi yang menarik; 3) setiap kelompok difasilitasi komputer 

sehingga dapat menyelesaikan LKS dengan media animasi. Keefektifan media animasi untuk menigkatkan 

motivasi belajar siswa diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu. Barak et al. (2010)  menyatakan siswa yang 

belajar sains dengan media animasi akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar ilmu sains. Hal yang 

sama disampaikan Hardiyanto et al. (2012) yang menyatakan penggunaan media animasi dapat meningkatkan 

motivasi belajar Fisika siswa kelas X TKJ 2 SMK Batik Perbaik Tahun Ajaran 2011/2012 secara signifikan. 

Motivasi adalah faktor pendorong yang ada dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu. Motivasi dalam diri 

siswa dapat berubah setiap waktu. Terjadinya peningkatan motivasi belajar siswa secara signifikan 

dikarenakan media animasi adalah media yang baru bagi siswa sehingga siswa tertarik untuk belajar. Media 

animasi mengkongkritkan materi yang abstrak sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran. Pendapat ini 
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diperkuat dengan hasil analisis tes motivasi dan respon siswa terhadap media animasi yang dihasilkan. 85,18% 

siswa menyatakan media animasi yang dihasilkan menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

74,07% siswa menyatakan penggunaan media animasi dapat memudahkan siswa memahmi materi. 

Ketertarikan siswa terhadap media animasi dan penggunaan media yang dapat memudahkan siswa memahami 

materi menumbuhkan rasa senang dalam diri siswa ketika belajar dengan media animasi. Rasa senang 

merupakan salah satu tujuan dalam diri siswa yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Pendapat ini 

diperkuat oleh Ford (1992) dalam (Schunk, 2012) yang mengemukakan komponen utama motivasi adalah 

tujuan, emosi dan keyakinan. Jika aspek tujuan rendah maka motivasi akan rendah.

Penelitian Muhsinin (2013) menunjukkan hasil yang berbeda. Muhsinin (2013) mengungkapkan media 

animasi dapat meningkatkan motivasi belajar kimia siswa tetapi peningkatan tidak signifikan. Peningkatan 

motivasi siswa yang tidak signifikan setelah belajar menggunakan media animasi dikarenakan siswa terbiasa 

belajar menggunakan media animasi, karena media animasi dapat diunduh geratis di internet dan dapat dibeli 

di toko.

5.2.3 Respon Siswa Terhadap Media

Hasil analisis respon siswa terhadap media menunjukkan bahwa 85,18% siswa menyatakan penggunaan media 

animasi menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sekitar 74,07% siswa menyatakan media dapat 

mempermudah siswa memahami materi.  Respon siswa terhadap media menunjukkan bahwa siswa memberikan 

respon positif terhadap penerapan media animasi dalam pembelajaran Biologi. Walaupun demikian tidak semua 

pelajaran Biologi dapat disampaikan menggunakan media animasi. Materi Biologi khususnya kelas delapan 

beragam jadi setiap materi membutuhkan media yang tepat. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada materi yang bersifat abstrak seperti fotosintesis dan respirasi 

media animasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan signifikan. Pada materi gerak tumbuhan yang 

dapat diamati siswa di lingkungan media yang lebih sederhana seperti media gambar dapat membantu siswa 

memahami materi dengan baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggunaan media animasi dapat 

meningkatkan motivasi belajar Biologi dan hasil belajar kognitif siswa pada materi Biologi yang bersifat abstrak.

 

BAB VI

PENUTUP
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6.1    Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV dan BAB V dapat 

disimpulkan :

1.      Media animasi Biologi yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini  memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 1) media  dibatasi pada materi fotosintesis, respirasi dan gerak tumbuhan; 2) media 

animasi ditekankan pada penyampaian proses fotosintesis dan respirasi; 3) Untuk materi gerak tumbuhan, 

gerak yang dapat diamati siswa di lingkungan ditampilkan dalam bentuk video dan gerak yang bersifat 

abstrak ditampilkan dalam bentuk animasi; 4) media dilengkapi dengan soal latihan dan pembahasan serta 

referensi.

2.      Media animasi Biologi yang dihasilkan efektif meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan pada 

materi fotosintesis (t tes, t = 5,59, P < 0,05) dan respirasi (t tes, t = 2,09, P < 0,05). Peningkatan hasil 

belajar kognitif  juga terlihat dari perbedaan rata-rata (±SE) kelas dan rata-rata (±SE) gain. Nilai rata-rata 

(±SE) kelas kontrol 44,74±2,17 dengan rata-rata gain  17,47±1,95. Nilai rata-rata kelas eksperimen 53,33

±3,31 dengan rata-rata persentase gain 23,97±3,02. 

3.      Media animasi Biologi yang dihasilkan efektif  meningkatkan motivasi belajar siswa (t tes, t = 2,85, P 

< 0,05). Nilai rata-rata (±SE)  kelas kontrol 72,97±1,27 dengan rata-rata (±SE) gain 1,29±0,99. Nilai rata-

rata kelas eksperimen 76,87±1,66 dengan rata-rata gain 6,71±2,07. 

4.      Siswa memberi respon yang positif terhadap media animasi Biologi yang dihasilkan. Berdasarkan hasil 

respon siswa terhadap media diketahui 85,18%  siswa merespon media animasi menarik dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar. Siswa yang menyatakan penggunaan media animasi memudahkan siswa 

memahami materi sebesar 74,07%. 

 

6.2    Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dari BAB IV sampai BAB V, maka ada 

beberapa hal yang disarankan peneliti pada guru atau mahasiswa yang berkeinginan melakukan penelitian yang 

sama atau melanjutkan penelitian ini:

1.      Media animasi Biologi harus digunakan guru atau peneliti selanjutnya pada materi yang bersifat 

abstrak. 

2.      Materi yang tidak abstrak tidak perlu disampaikan guru atau peneliti selanjutnya menggunakan media 
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animasi. 

3.      Guru atau peneliti selanjutnya perlu menguji efektivitas media animasi terhadap hasil belajar afektif dan 

psikomotor. 
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