BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil penelitian
1. Sejarah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Kiri Tengah
Diawali minimnya tingkat pendidikan di Kecamatan Kampar Kiri
Tengah berdirilah sebuah sekolah yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat
yaitu bapak Cipto Sumadi dan Zainudin. Atas kesepakatan yang dibuat
antara tokoh masyarakat dengan dinas pendidikan maka berdirilah sebuah
sekolah yang terletaknnya geografisnya berada diantara tengah-tengah
masyarakat khususnya transmigrasi Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri
Tengah yang kemudian dibangun pada tahun 1992.
Pada tahun 1993/1994 diawali denganh ajaran baru dengan jumlah
siswa 90 orang dan 10 orang guru honor yang dikepalai oleh Janaban
Ujung, 10 orang guru tersebut diantaranya Orianto, Siswo Gunawan,
Desnita Bolon, Kiron, Muhammad Shaleh, Khairul Wandi, berhubung
gedung guru masih dalam perbaikan maka proses belajar mengajar
dilaksanakan di SD 075 Bina Baru dengan status menumpang dan
dilaksanakan pada siang hari.
Pada tanggal 14 mei 1994, gedung sekolah diresmikan denga nama
SLTP Negeri 5 yang diresmikan oleh bapak OK Nizam Jamil sebagai
kantor wilayah Depdikbud provinsi Riau dan H. Jadi Setiadi sebagai
kepala sekolah tersebut.
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Pada tahun 2001, H. Jadi Setiadi digantikan oleh Arman S.Pd dan
pada tahun 2002 Hasmi manaf, S.Pd sebagai kepala SLTP N 5,
sehubungan dengan pemekaran kecamatan pada tahun 2003, SLTP N 5
berganti nama menjadi SLTP N 4 dan pada tahun yang sama SLTP N 4
menjadi SMP N 4 kampar kiri. Pada tahun 2009 tepatnya bulan maret,
Hasmi Manaf, S.Pd sebagi kepala sekolah digantikan oleh bapak Drs.
Samsujar dan pada tahun ajaran baru 2010 SMP N 4 kampar kiri berganti
nama menjadi SMPN 1 Kampar Kiri Tengah. Kemudian pada tahun 2014
berganti kepala sekolah dari bapak Drs. Samsujar, M.Si kepada bapak
Suhaimi, S.Pd., MM dan berganti lagi kepada bapak Syamsurijal, SE pada
2015. Dan sejak April 2016 berganti dari bapak Syamsurijal, SE kepada
bapak Zamira, M.Pd sampai Mei 2017. Dan Sejak Mei 2017 berganti dari
bapak Zamira, M.Pd kepada bapak Sumardi, S.Pd., M.Pd hingga sekarang.
2. Identitas Sekolah
Identitas SMP Negeri 1 kampar Kiri Tengah sebagai berikut:
Tabel IV.1.
Gambaran Umum SMP Negeri 1 Kampar Kiri Tengah
Identitas Sekolah
Keterangan
Nama Sekolah
SMP Negeri 1 Kampar Kiri Tengah
Akreditasi
A
NPSN
10 400310
NSS
Tahun berdiri
1994
Alamat sekolah
Jalan Simpang Penghidupan, Bina Baru
Desa/Kelurahan
Desa Bina Baru
Kecamatan
Kampar Kiri Tengah
Nama/NIP. Kepala Sekolah
Sumardi, S.Pd., M.Pd
NIP : 196604121994031008
Nomor HP
085356217456
(Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 1 Kampar Kiri Tengah Tahun 2020)
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Penelitian ini dilakukan untuk dibuat pengembangan sumber belajar
dalam bentuk video animasi tentang proses pencernaan pada berbasis adobe
flash. Dalam video pembelajaran tersebut akan dijelaskan mengenai tahaptahap proses pencernaan pada manusia yang akan dikaitkan dengan konsep
biologi dan kimia sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa
tentang proses pencernaan pada manusia.
Penelitian dengan judul “Pengembangan Video Animasi Berbasis
Adobe Flash Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia di SMP Negeri 1 Kampar Kiri Tengah”

ini

menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and
development (R & D) dengan model four D yang terdiri dari tahap define
(pendefinisian), design (perancangan), development (pengembangan) dan
disseminate (penyebaran). Namun pada penelitian ini hanya akan dilaksanakan
sampai pada tahap development (pengembangan), karena pada penelitian ini
hanya bertujuan untuk mengembangkan video animasi yang telah dilakukan
uji validitas, uji praktikalitas, dan respon siswa. Penelitian tidak melakukan
penyebaran ataupun penjualan produk.
Deskripsi hasil penelitian pengembangan sumber belajar untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi sistem pencernaan pada
manusia dalam bentuk video animasi berbasis adobe flash akan disajikan pada
bagain-bagian di bawah ini:

61

3. Tahap Pendefinisian
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di dapatkan informasi
bahwa

kurangnya

sumber

belajar

menyebabkan

siswa

kurang

memperhatikan guru saat menjelaskan pembelajaran didepan kelas. Proses
pembelajaran tersebut mengakibatkan motivasi belajar siswa menurun.
Selain itu, materi proses pencernaan pada manusia tidak dapat dilihat
secara langsung sehingga dibutuhkan sumber belajar yang mendukung
tercapainya tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara tersebut, peneliti lalu melakukan analisis kurikulum, analisis
siswa, dan analisis kebutuhan. Berikut ini adalah hasil dari tahap analisis:
a. Analisis Kurikulum
Dalam video animasi yang dikembangkan peneliti

menentukan

beberapa sub materi yang akan dikembangkan, yaitu pengertian sistem
pencernaan pada manusia, organ-organ pencernaan, zat makanan, uji
bahan makanan, penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan.
Adapun pada tahap ini dilakukan langkah-langkah yang ditujukan untuk
menentukan kompetensi yang memerlukan media pembelajaran dalam
bentuk video animasi. Hasil analisis kurikulum 2013 dijabarkan
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Pada tingkat
pengetahuan KD 3.6

Mendeskripsikan sistem pencernaan serta

keterkaitannya dengan sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan
penggunaan energi maknan pada kelas VIII.
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Tabel IV.2.
Silabus Pembelajaran IPA Pada Materi Sistem Pencernaan
Manusia
Kompetensi Dasar
Materi Pelajaran
3.5 Menganalisis sistem
1. Sistem
pencernaan
pada
pencernaan pada
manusia
manusia, gangguan yang 2. Organ-organ pencernaan
berhubungan dengan
3. Zat makanan yang dibutuhkan
sistem pencernaan, serta
tubuh
upaya menjaga
4. Penyakit yang berhubungan
kesehatan sistem
dengan sistem pencernaan
pencernaan.
5. Cara menjaga dan merawat
sistem pencernaan manusia

Berdasarkan tabel matriks analisis kurikulum pada kompetensi
dasar 3.5 memperlihatkan dengan jelas bahwa dibutuhkannya sumber
belajar yang inovatif dan aplikatif bagi siswa dan berhubungan dengan
proses pencernaan pada manusia sehingga dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa dalam memenuhi kompetensi dasar.
b. Analisis Kebutuhan
Berdasarkan pengidentifikasian yang telah dilakukan didapatkan
beberapa masalah yang dihadapi, yaitu kurangnya sumber belajar
sehingga siswa tidak emmperhatikan guru dalam proses belajar. Selain
itu menururnnya tingkat motivasi belajar siswa peada materi sistem
pencernaan manusia. Guru hanya menggunakan media pembelajaran
yang penuh dengan tulisan dan membuat siswa kurang tertarik dalam
mengikuti proses pembelajaran.

Dalam video animasi, proses

pencernaan pada manusia yang dikaitkan dengan konsep biologi dan
kimia, diharapkan mampu meniningkatkan motivasi belajar siswa dan
mengatasi permasalahan kurangnya sumber belajar terkait praktek nyata
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terhadap pembelajaran sistem pencernaan pada manusia di SMPN 1
Kampar Kiri Tengah.
Tabel IV.3.
Hasil Wawancara Guru Mata Pelajaran IPA SMPN 1 Kampar
Kiri Tengah
Nama guru
Faizin
Hamzani,
S.Pd

Tempat

Hasil Wawancara

Ruang
majelis
guru SMPN 1
Kampar
Kiri
Tengah

Siswa kurang memperhatikan
guru saat menjelaskan materi
didepan kelas
Kurangnya
sumber
belajar
dalam
mendukung
proses
pembelajaran IPA
Ada beberapa kendala yang
dihadapi guru dalam pembuatan
sumber belajar pada materi IPA
yang tidak dapat di lihat secara
langsung

c. Analisis Siswa
Berdasarkan

hasil

wawancara

pada

studi

pendahuluan

didapatkan alasan siswa kurang tertarik mengikuti pembelajaran karena
kesulitan

memahami

materi

mikroskopik.

Sedangkan

siswa

menginginkan pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, media
pendukung yang dapat menvisualkan materi yang tidak dapat dilihat
secara lagsung dan mudah diingat. Indikator pada studi pendahuluan
menunjukkan data sebagai berikut:
1) Siswa memiliki ketertarikan mengikuti proses pembelajaran
dengan menggunakan sumber belajar menarik
2) Buku cetak merupakan sumber belajar yang sering digunakan guru
dalam pembelajaran IPA
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3) Siswa

merasa

pembelajaran

lebih

menyenangkan

jika

menggunakan sumber belajar dalam bentuk video animasi
4) Siswa merasa mendapatkan wawasan lebih jika sumber belajar
melibatkan indera penglihatan dan pendengaran
5) Siswa berharap guru menvisualkan konsep-konsep yang bersifat
abstrak
Hasil wawancara siswa tersebut bertujuan untuk menganalisis
kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran dan terhadap produk yang
akan dikembangkan. Adapun hasil diperoleh kesimpulan bahwa siswa
membutuhkan suatu sumber belajar inovatif yang dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa, selain itu juga dapat digunakan untuk
menvisualisasikan materi IPA yang tidak dapat di lihat secara langsung.
4. Tahap Design (Perancangan)
Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data selanjutnya
adalah tahap perencanaan produk. Ada beberapa hal yang dilakukan pada
tahap perancangan yaitu:
a.

Menyesuaikan kompetensi dasar, dan indikator pencapaian
kompetensi berdasarkan kurikulum 2013, merancang desain awal
media serta menyusun instrumen penelitian.

b.

Pemilihan media. Tahap pemilihan media merupakan tahap
pemilihan software yang digunakan dalam pengembangan video
animasi. Alasan dipilihnya software adobe flash adalah karena
program ini memiliki banyak fungsi, seperti pembuatan animasi,
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objek, membuat presentasi, animasi, game pendukung animasi
halaman web, hingga dapat digunakan untuk pembuatan film
animasi.
c.

Merancang Desain Awal. Tahap berikutnya yaitu merancang desain
awal media, pada tahap ini rancangan dibuat dalam bentuk
prototype dan storyboard yang berisi konten-konten yang akan diisi
dalam video animasi. Rancangan sumber belajar dibuat dalam
bentuk deskripsi prototype. Deskripsi prototype dapat dilihat pada
tabel 4.4.
Tabel 4.4 Deskripsi Prototype
Bagian

Isi

Bagian
Awal

Opening Media
Pembelajaran

Tampilan ini akan muncul secara
otomatis saat pertama kali media
dijalankan.

Bagian
Isi

Halaman Menu
Utama

Halaman menu utama merupakan
halaman yang berisikan judul dan
tombol untuk masuk pada menu :

Petunjuk

Deskripsi

- Profil
- Petunjuk
- Kompetensi
- Materi
- Integrasi
- Video
- Evaluasi
Halaman yang berisikan bantuan
penggunaan dalam media

Profil

Halaman yang berisikan data diri
penulis

Kompetensi

Halaman
yang
berisikan
kompetensi dasar dan indikator
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Bagian

Isi

Deskripsi

Materi

Tombol materi ketika di klik akan
menunjukan halaman utama materi
meliputi :
-

Integrasi

pengertian
Definisi indikator asam
basaorgan-organ
pencernaan manusia
- nutrisi
- penyakit
Tombol percobaan ketika di klik
akan menunjukan halaman utama
materi meliputi :
-

Evaluasi

Anjuran maknan-makanan
halal
- Anjuran bersiwak
- Larangan meniup makanan
dan minuman
- Larangan makan sambil
berdiri
Berisi tentang soal ganda yang akan
di kerjakan siswa dari materi yang
disajikan dalam video animasi

5. Menyusun Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang disusun yaitu berupa angket, dimana
angket ini akan digunakan untuk menilai produk yang dikembangkan.
Instrumen angket yang disusun terdiri dari angket validasi ahli materi, ahli
media, angket uji praktikalitas dan angket respon siswa. Sebelum
digunakan sebagai instrumen penelitian, angket yang telah disusun harus
divalidasi terlebih dahulu oleh validator instrumen. Penilaian dari validator
instrumen secara keseluruhan sudah valid dan sudah dapat digunakan
sebagai instrument penelitian.
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Pada tahap perancangan ini disusunlah rancangan dari video
animasi, yaitu proses pencernaan pada manusia yang dikaitkan dengan
konsep biologi dan kimia. Dalam perancangan video animasi ini terdapat
beberapa tahap yang akan dilakukan, antara lain:
a. Pembuatan rancangan desain, yang berisi tentang tampilan scene
yang akan divisualkan.
b. Dan pemilihan Software Pembuatan Video Pembelajaran, pada tahap
ini peneliti memilih aplikasi Adobe flash. Aplikasi Adobe flash
adalah aplikasi yang di manfaatkan dalam pembuatan video animasi
sehingga tampilannya menjadi lebih menarik.
c. Ilustrasi pendukung juga diperlukan seperti backsound, gambar atau
video yang berhubungan dengan materi yanga akan disampaikan
dalam video animasi
6. Development (Pengembangan)
Pada tahap ini dilakukan pengembangan terhadap sumber belajar
dalam bentuk video animasi. Tujuan dari tahap pengembangan adalah
untuk menghasilkan sumber belajar untuk meningkatkan motivasi belajar
siswa pada materi sitem pencernaan pada manusia yang telah
dikembangkan dan direvisi berdasarkan masukan dari validator. Kegiatan
pada tahap ini adalah uji validitas, uji kepraktisan dan respon siswa.
a. Produksi Video Animasi
Tahapan

dalam

produksi

video

animasi

ini

adalah

menyiapkan komponen pendukung, revisi dan validasi video
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animasi. Pada tahap ini dilakukan penggabungan semua materi yang
dikembangkan menjadi sebuah video animasi yang menarik, dengan
menggunakan aplikasi program yang digunakan yaitu Adobe flash.
Video tentang proses pencernaan pada manusia dirangkai dengan
gambar yang telah di siapkan dalam program yang di lengkapi
dengan audio, dan instrumen yang dapat mendukung perkembangan
b. Uji Validitas Video Pembelajaran
Setelah menghasilkan sumber belajar berupa video animasi,
maka dilakukan uji validitas sebelum melakukan uji praktikalitas ke
sekolah. Tahap validasi dilakukan agar video animasi yang
dikembangkan dapat diketahui kelayakan berdasarkan penilaian
validator. Penilaian ini dilakukan dengan cara melakukan pengisian
lembar instrumen penilaian (angket) dengan skala likert 1 sampai
dengan 4. Video animasi di validasi oleh 2 orang validator yang
berkompeten dalam bidang materi sistem pencernaan pada manusia
dan dapat memberikan masukan atau saran untuk penyempurnaan
sumber belajar yang telah hasilkan. Adapun validator yang di pilih
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel IV.5.
Nama Validator Video Pembelajaran
No
Nama
1
Diniya, S.Pd, M.Pd
2
Solheri, M.Pd

Keterangan
Validator Video animasi
Validator Video animasi
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Setelah dilakukan uji validitas oleh validator, diperoleh kritik
dan saran untuk dijadikan bahan untuk melakukan revisi video
animasi. Kemudian dilakukan tindak lanjut untuk menyesuaikan
dengan kritik dan saran perbaikan. Tampilan video animasi sebelum
dan sesudah revisi dapat dilihat pada (lampiran D). Berikut beberapa
saran dan masukan yang diberikan oleh validator terhadap video
pembelajaran yang dikembangkan:
Tabel IV.6. Saran Dan Masukan Dari Validator
Validator I
No
Nama Validator
1.

Diniya, S.Pd, M.Pd

Kritik Dan Saran



Baiknya judul tidak usah
dibuat huruf besar semua
Bagian
judul
“Sistem
Pencernaan
Manusia
dan
Fungsinya”,
namun
yang
dibahas di dalamnya juga ada
tentang gangguan pencernaan
sehingga judul terlalu spesifik
dan ada materi yang tidak
tergambarkan dalam judul.
Judul cukup dengan „Sistem
Pencernaan Pada Manusia‟



Tulisan pada bagian tujuan
pembelajaran, kata „Tujuan
Pembelajaran” ditulis dengan
menggunakan font mencolok,
seperti pada judul. Namun
untuk
poin
tujuan
pembelajaran pakai font yang
lebih tipis.



Tujuan pembelajaran yang
poin 4 perlu ditambahkan katakatanya, karena penyakit apa
tidak jelas. Seharusnya „siswa

Validasi
II
Tindak
Lanjut
Ditindak
lanjuti
sesuai
dengan
saran yang
diberikan
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Validator I
No
Nama Validator

Kritik Dan Saran
mengetahui gangguan pada
sistem pencernaan dan cara
mengatasinya‟ dan pada bagian
itu pun narrator menyebutkan
gangguan sistem pencernaan
bukan penyakit.


Pada slide kedua, Sistem
Pencernaan merupakan proses
…..dengan
menggunakan
organ-organ pencernaan dan
dibantu
oleh
enzim
pencernaan.



Font yang menjelaskan tentang
fungsi organ diganti dengan
font yang ukurannya lebih
tipis, tidak terlalu tebal sama
dengan judul begitu juga
seterusnya. Masih ada kata
bahasa inggris „peristaltic‟
silahkan
diubah
menjadi
bahasa Indonesia., „peristaltik‟.



Penulisan imbuhan+kata kerja
harus disambung „didorong‟,
„diremas‟
Penulisan yang tidak konsisten,
huruf „t‟ pada kata terganggu
yang pertama diganti dengan
huruf „T‟ karena pada bagian
kedu ahuruf „t‟ dituis dengan
huruf capital
Masih
ada
typo
dalam
penulisan, dan jangan lupa
memberikan spasi.





“….. tubuh sehingga ..‟


Terlalu membuang-buang katakata, makna kata itu pun

Validasi
II
Tindak
Lanjut
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Validator I
No
Nama Validator

Kritik Dan Saran

Validasi
II
Tindak
Lanjut

berbeda.

3.

Solheri, M.Pd



Nama spesies ditulis dengan
cetak miring, penulisannya
„Maag” bukan „Magh”




Perbaiki tulisan typo
Karena sistem pencernaan
merupakan suatu proses maka
penulisan alurnya akan lebih
baik
menggunakan
tanda
panah.



Perhatikan kata system, masih
dalam bahasa inggris, silahkan
mengubahnya ke dalam bahasa
Indonesia yaitu sistem.



Tambahkan ayat Alquran yang
dapat dikaitkan dengan sistem
pencernaan
Untuk
vidio
animasi
memakai
Adobe
Flash
sudah bagus cuman ada
beberapa yang perlu di
perbaiki
terutama
poin
Penggunaan kata-kata dalam
video sesuai dengan tingkat
pemahaman Siswa, Ukuran,
jenis, dan warna huruf pada
video
animasi
dapat
mendukung isi pesan materi
pelajaran IPA, Penggunaan
font pada teks tidak terlalu
banyak menggunakan jenis
huruf, tidak ada shadow
(bayang-bayang) , serasi
dengan gambar, menarik
dan dapat dibaca,



 Media pembelajaran interaktif

Ditindak
lanjuti
sesuai
dengan
saran yang
diberikan
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Validator I
No
Nama Validator

Kritik Dan Saran

Validasi
II
Tindak
Lanjut

ubah jadi multimedia
pembelajaran interaktif
 Ukuran huruf dan jenis font
tulisan multimedia pembelajaran
interaktif dengan judul bab
dibedakan agar jelas berbeda.
 Logo uin diperkecil
 Pada materi, buat saja berisi
materi pembelajaran system
pencernaan manusia, sub materi
tidak usah dituliskan
 Pada integrasi dan video
sempurnakan judul materi jadi
system pencernaan manusia


Tambahkan manusia pada
judul



Organ-organ
manusia



Penyakit pada pencernaan
manusia



Tambahkan enzim apa yang
digunakan pada pencernaan
kimiawi misalnya enzim
amylase atau ptyalin pada
mulut

pencernaan

Disamping memberikan saran dan masukan, validator juga
memberikan penilaian terhadap video animasi. Penilaian ahli akan
menjadi masukan dan perbaikan untuk merevisi video animasi
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sehingga dihasilkan sumber belajar yang termasuk dalam kriteria
sangat baik atau sangat layak untuk di uji cobakan di lapangan.
Penilaian tersebut terdiri dari tujuh aspek, yaitu aspek kualitas suara,
aspek kualitas narasi, aspek kualitas narasi video, aspek kualitas
visual, aspek isi, dan aspek desain teknis dan aspek kegrafikan.
Video animasi berbasis adobe flash untuk meningkatkan motivasi
belajar siswa akan di telaah oleh ahli media dan ahli materi. Data
yang di dapat menunujukkan tingkat validasi video animasi untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa dari masing-masing validator
adalah sebagai berikut:
1) Ahli Materi
a) Aspek Kualitas Narasi Video
Penilaian aspek kualitas narasi video memiliki 4 butir
indikator yang bertujuan untuk menilai kualitas narasi atau
alur cerita video animasi tentang proses pencernaan makanan
pada manusia berbasis adobe flash sesuai dan sistematis
dengan materi sistem pencernaan pada manusia, serta mampu
meyajikan narasi yang relevan dengan kebutuhan belajar
siswa. Persentase penilaian aspek kualitas narasi video dapat
dilihat pada Tabel IV.6. Persentase rata-rata aspek kualitas
narasi video adalah 87,5%. Berdasarkan kriteria kelayakan,
analisis persentase 87,5% berada pada rentang 84%-100%
degan kategori sangat valid.
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b) Aspek Kualitas Suara
Penilaian aspek kualitas suara bertujuan untuk menilai
suara berdasarkan kualitasnya, sehinga suara narator dapat di
dengar jelas oleh siswa dan bahasa yang digunakan narator
dalam video animasi tentang proses pencernaan makanan
pada manusia untuk meningkatkan motivasi belajar siswa
sudah sesuai dan dapat dikategorikan baik. Aspek kualitas
suara memiliki 3 indikator yang di nilai oleh ahli materi.
Persentase penilaian aspek kualitas suara dapat dilihat pada
Tabel IV.6. Persentase rata-rata aspek kualitas suara adalah
91,5%. Berdasarkan kriteria kelayakan, analisis persentase
91,5% berada pada rentang 84%-100%

degan kategori

sangat valid.
c) Aspek Isi
Aspek isi berisikan 3 butir indikator yang bertujuan
untuk menilai kualitas video animasi sistem pencernaan
makanan yang di kaitkan dengan konsep biologi dan kimia
sudah benar dari segi isi maupun sumber belajar

secara

keseluruhan. Persentase penilaian aspek isi dapat dilihat pada
Tabel IV.6. Persentase rata-rata aspek isi adalah 87,5%.
Berdasarkan kriteria kelayakan, analisis persentase 87,5%
berada pada rentang 84%-100% degan kategori sangat valid.
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Tabel IV.7
Validasi Ahli Materi
Aspek

Presentase

Kualitas Narasi Video
Kualitas suara
Isi
Validitas keseluruhan

87,5%
91,5%
87,5%
88,8%

Keterangan
valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid

Persentase rata-rata validasi media dari semua aspek
adalah 88,83%, terletak pada rentang 84%-100% degan
kategori sangat valid.
d) Aspek Kuliatas Visual
Aspek kualitas visual dilakukan untuk menilai
visualisasi yang di tampilkan pada video animasi. Aspek
kualitas visual memiliki 3 indikator yang di nilai oleh ahli
media. Persentase penilaian aspek desain teknis dapat dilihat
pada tabel . Persentase rata-rata aspek kualitas visual adalah
87,5% mengacu pada Tabel VI.7. Berdasarkan kriteria
kelayakan, analisis persentase 87,5% berada pada rentang
84%-100% degan kategori sangat valid.
e) Aspek Desain Teknis
Aspek desain teknis bertujuan untuk menilai
kualitas desain dan teknis dalam video animasi pada materi
sistem pencernaan pada manusia berbasis adobe flash. Aspek
ini memiliki 5 indikator yang akan di nilai oleh validator.
Persentase penilaian aspek desain teknis dapat dilihat pada
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Tabel IV.7.. persentase rata-rata aspek desain teknis adalah
87,5%. Berdasarkan kriteria kelayakan, analisis persentase
87,5% berada pada rentang 84%-100% degan kategori sangat
valid.
f) Aspek kegrafikan
Aspek

kegrafikan

bertujuan

untuk

menilai

kelayakan visual dari video animasi pada materi sistem
pencernaan pada manusia berbasis adobe flash dengan
mempertimbangkan elemen-elemen visual seperti jenis huruf,
penempatan tata letak, ilustrasi, gambar dan foto. Aspek ini
memiliki 6 indikator yang akan di nilai oleh validator.
Persentase penilaian aspek kegrafikan dapat dilihat pada
Tabel IV.7. Persentase rata-rata aspek desain teknis adalah
87,5%. Berdasarkan kriteria kelayakan, analisis persentase
87,5% berada pada rentang 84%-100% degan kategori sangat
valid.
Tabel IV.8
Hasil Persentase Ahli Media
Apek

Presentase

Kualitas visual
Desain teknis
Kegrafikan
Validitas keseluruhan

87,5%
87,5%
87,5%
87,5%

Keterangan
valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
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Persentase rata-rata validasi media dari semua aspek
adalah 96,87%, terletak pada rentang 84%-100% degan
kategori sangat valid.
2) Data Keseluruhan Uji Validitas
Data keseluruhan dari ahli materi dan ahli media terdapat
pada lampiran. Penilain rata-rata dari ahli materi dan ahli media
dijumlahkan di bagi dua seperti pada tabel berikut:
Tabel IV.9.
Hasil Perhitungan Data Uji Validitas Secara Keseluruhan
No
1
2

Validitas Video
Pembelajaran
Ahli materi
Ahli media
Rata-rata

Persentase
87,5%
88,8%
88.2%

Keterangan
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid

Berdasarkan perhitungan pada Tabel IV.8 terlihat bahwa
persentase keseluruhan dari penilaian ahli materi dan ahli media
terhadap video animasi berbasis adobe flash tentang proses
pencernaan pada manusia untuk meningkatakn motivasi belajar
siswa adalah sangat valid dengan persentase 88,2%. Persentase
rata-rata validasi dari ahli media dan ahli materi adalah 88,2%,
terletak pada rentang 84%-100% degan kategori sangat valid.
Saran dan masukan dari validator dijadian sebagai perbaikan
untuk menyempurnakan video animasi.
c.

Uji Praktikalitas Video Pembelajaran
Uji praktikalitas video animasi dilakukan setelah video
dinyatakan valid dengan beberapa revisi. Uji praktikalitas ini
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bertujuan untuk membuktikan video animasi praktis untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi sistem pencernaan
pada manusia. Hasil penilaian Video animasi ini akan disajikan
sebagai sumber belajar melalui uji praktikalitas yang dilakukan
dengan menyebarkan angket kepada 2 orang guru SMPN 1 Kampar
Kiri Tengah, yaitu: Faizin Hamzani, S.Pd dan Rohmawati, M.Pd.
Angket praktikalitas memiliki 6 aspek penilaian yaitu: aspek
tampilan visual dan audio, aspek kelayakan perangkat lunak, aspek
peyajian, aspek kelayakan isi, aspek kebahasaan, dan aspek
kemenarikan. Hasil penilaian uji praktikalitas video animasi oleh
guru IPA dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.10 Hasil Analisis Data Uji Praktikalitas
Presentasi
Validasi

Kriteria

Tampilan Visual dan Audio

95,6%

Sangat praktis

Kelayakan Perangkat Lunak

100%

Sangat praktis

Kelayakan Penyajian

92,5%

Sangat praktis

Kelayakan Isi

96,9%

Sangat praktis

Kebahasaan

95,8%

Sangat praktis

Kemenarikan

87,5%

Sangat praktis

94,7 %

Sangat praktis

Aspek

Total
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Presentase praktikalitas dari guru SMPN 1 Kampar Kiri
Tengah dari aspek Tampilan visual dan audio visual, kelayakan
perangkat lunak, kelayakan penyajian, kelayakan isi, kebahasaan dan
kemenarikan adalah 94,7 % dengan kriteria sangat praktis karena
terletak pada rentang 84%-100%.
d. Uji Respon Siswa
Setelah melakukan uji praktikalitas oleh guru selanjutnya
adalah tahap uji respon siswa terhadap video animasi. Tahap uji
respon siswa terhadap video animasi yang didesain. Tahap ini
dilakukan oleh 10 orang siswa kelas VIII IPA SMPN 1 Kampar Kiri
Tengah. Pemilihan sampel 10 orang tersebut dilakukan dengan
mengikuti saran dari guru IPA di SMPN 1 Kampar Kiri Tengah.
Berikut hasil keseluruhan dari respon siswa.
1) Dari hasil pengolahan data angket didaptkan skor total 40
dengan 100% siswa merasa video animasi pada materi sistem
pencernaan pada manusia memberikan sesuatu yang baru
dalam pembelajaran IPA.
2) Dari hasil pengolahan data angket respon siswa didaptkan
skor total 40 dengan persentase 100% siswa merasa mudah
dalam mengoperasikan video animasi berbasis adobe flash.
3) Dari hasil pengolahan data angket didaptkan skor total 40
dengan 100% siswa merasa gambar dan desain yang
digunakan pada video animasi menarik.
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4) Siswa merasa pewarnaan pada video animasi menarik.hasil
pengolahan data didapatkan skor total 39 dengan persentase
97,5%,
5) Hasil pengolahan data didapatkan skor 38 dengan persentase
95%, siswa merasa belajar dengan menggunakan video
animasi membuat proses belajar lebih mudah.
6) Hasil

pengolahan

data

siswa

merasa

belajar

sistem

pencernaan pada manusia meggunakan video animasi
bermanfaat di dapatkan skor total 39 dengan persentase 95%,
7) Hasil pengolahan data didapatkan skor total 39 dengan
persentase 97,5%, siswa senang belajar menggunakan video
animasi.
8) Hasil pengolahan data didapatkan skor total 40 dengan
persentase 100%, siswa merasa termotivasi belajar sistem
pencernaan manusia dengan video animasi.
9) Hasil pengolahan data didapatkan skor total 40 dengan
persentase 100%, siswa dapat memahami materi sistem
pencernaan pada manusia denga menggunakan video
animasi.
10) Hasil pengolahan data didapatkan skor total 40 dengan
persentase 100%, siswa merasa video animasi dapat
meningkatkan nilai spritual.
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Respon siswa terhadap video animasi dilakukan dengan
menyebarkan angket kepada 10 orang siswa SMPN 1 Kampar
Kampar Kiri Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui
respon siswa terhadap video animasi yang sudah valid dan praktis.
Hasil pengolahan data di peroleh skor keseluruhan terhadap angket
respon siswa dengan persentasi rata-rata 98,5%.
B. Pembahasan
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan video animasi tentang
proses pencernaan makanan pada manusia berbasis adobe flash untuk
meningkatkan motivasi beajar siswa. Adapun subjek pada penelitian ini adalah
pihak yang melakukan validasi dan praktikalitas pada video animasi.
Sedangkan objek penelitiannya adalah video animasi. Penelitian ini bertujuan
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi sistem pencernaan
makanan yang sudah dinyatakan valid dan praktis oleh ahli.
Dalam proses pengembangan peneliti menggunakan model 4-D yang
terdiri dari Define, Design, Develop, dan Disseminate atau diadaptasikan
menjadi model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan
penyebaran. Model ini di pilih karena cocok untuk penelitian pengembangan
produk yang hasilnya dilakukan uji coba dan dapat di jadikan sebagai sumber
belajar. Pada penelitian ini peneliti tidak melakukan tahap penyebaran, karena
penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas dari
sumber belajar yang dihasilkan. Hal ini diperkuat dengan jurnal penelitian
tentang desain model pengembangan bahwa kegiatan yang terkandung dalam

82

langkah 4-D terutama pada tahapan dessemination, di sinyalir fokus dari
kegiatan adalah mengembangkan bahan ajar untuk guru-guru bagi anak
berkebutuhan khusus. Namun model 4-D dapat dijadikan sebagai sumber ide
dan prosedur pengembangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran
dan penyebaran (dessemination) pada bidang lainnya. Penelitian yang
berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran bagi anak-anak
biasa perlu melakukan modifikasi pada kegiatan yang terkandung dalam setiap
fase pengembangan model 4-D. Para peneliti menggunakan model
pengembangan 3-D yang diadaptasikan dari model pengembangan 4-D.47
Pengembangan video pembelajaran ini dilakukan pada kompetensi
dasar 3.5 mendeskripsikan sistem pencernaan makanan yang di hubungkan
dengan konsep biologi dan kimia. Pengembangan video animasi dalam
pembuatannya menggunakan aplikasi adobe flash. Untuk menghasilkan
sumber belajar yang menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa serta
layak digunakan dalam proses pembelajaran IPA SMP, maka proses
pembuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap penelitian
pegembangan dengan model 4D.
Penelitian

pengembangan

sumber

belajar

pada

materi

sistem

pencernaan makanan pada manusia dalam bentuk video animasi akan
disajikan pada bagain-bagian di bawah ini:

47

Rochmad, Desain Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika, Jurnal
Kreano,ISSN: 2986-2334, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 63
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1. Pendefinisian
Proses pengembangan produk diawali dengan analisis kebutuhan.
Pada tahap ini dilakukan analisis kurikulum, analisis kebutuhan, analisis
siswa dan studi pendahuluan yang terdiri atas wawancara, dan observasi.
Dari hasil analisis dan studi pendahuluan didapatkan gambaran proses
pembelajaran IPA di SMPN 1 Kampar Kiri Tengah. Hasil wawancara
secara langsung dengan guru mata pelajaran IPA yaitu Faizin Hamzani,
S.Pd menyatakan bahwa 1). Siswa kurang memperhatikan guru saat
menjelaskan materi didepan kelas 2). Kurangnya sumber belajar dalam
mendukung proses pembelajaran IPA 3). Ada beberapa kendala yang
dihadapi guru dalam pembuatan sumber belajar pada materi IPA yang
tidak dapat di lihat secara langsung
Sumber belajar merupakan salah satu faktor penting untuk
mencapai tujuan dari pembelajaran. Permasalahan terhadap kurangnya
sumber belajar ini menyebabkan kemampuan siswa menjadi terbatas,
sendangkan berdasarkan ketetapan kurikulum, siswa di tuntut untuk lebih
aktif, inovatif. Sumber belajar merupakan bahan atau materi untuk
menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi siswa.
Sebab, hakikatnya belajar adalah untuk mendapatkan hal baru atau
perubahan. 48
Pada analisis kurikulum, video animasi merupakan sumber belajar
tambahan yang
48

Miterianifa,Op.Cit, hlm. 8

sesuai dengan pendekatan yang digunakan pada
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kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. Langkah-langkah umum yang
digunakan pada pendekatan saintifik adalah kegiatan mengamati. Kegiatan
belajar pada kegiatan mengamati meliputi membaca, mendengar dan
melihat. Media video disini memadukan antara mendengar dan melihat,
sehingga video animasi sangat bagus dan sesuai jika digunakan pada
kurikulum 2013.
Hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati proses
pembelajaran IPA di kelas menunjukan kegiatan belajar kurang efektif
karna sumber belajar utama yang digunakan guru adalah modul dan buku
cetak sehingga siswa kurang memperhatikan guru saat menjelaskan materi
di depan kelas, hal ini telah di benarkan guru mata pelajaran IPA.
Untuk

mendapatkan

informasi

mengenai

kebutuhan

dan

karakteristik siswa, digunakan teknik wawancara dan teknik kuisioner.
Wawancara

dilakukan

sebagai

teknik

pengumpulan

data

untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Kuisioner (angket)
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyatan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya.49 Hasil wawancara menunjukkan bahwa
siswa tidak tertarik pada materi sistem pencernaan makanan pada manusia
jika hanya menggunakan modul dan buku cetak sebagai sumber belajar.
Oleh karena itu siswa mengharapkan adanya sumber belajar menarik yang
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi IPA. Siswa juga

49

Sugiyono, Op.Cit, hlm. 142
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menyatakan sumber belajar dalam bentuk video animasi sangat disukai
karena tidak hanya melibatkan indera penglihatan, tetapi juga indera
pendegaran.
Analisis kuisioner studi pendahuluan kebutuhan dan karakteristik
siswa, yang dilakukan terhadap 10 orang siswa SMPN 1 Kampar Kiri
Tengah. Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa video animasi
yang digunakan selama proses pembelajaran IPA dikelas kurang inovatif,
sehingga siswa membutuhkan adanya variasi baru dalam belajar. Setelah
mengidentifikasi kebutuhan siswa, peneliti melakukan perancangan untuk
menciptakan sumber belajar dalam bentuk video animasi.
2. Perancangan
Dalam proses pembelajaran, pesan akan diterima dengan lebih baik
oleh siswa apabila kata-kata dan gambar disajikan secara bersamaan.
Penyajian pesan menggunakan kata-kata dan gambar akan menghasilkan
pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan
kata-kata saja.50 Oleh sebab itu dalam pengembangan video animasi ini,
materi

tidak

hanya

disajikan

dalam

bentuk

teks,

melainkan

dikombinasikan dengan gambar, video, dan audio yang tepat.
Video animasi yang dihasilkan menjelaskan tentang proses
pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah
sistem yang terdiri dari organ-organ pencernaan yang berfungsi untuk
mencerna makanan pada tubuh manusia diantaranya adalah mulut,
50

Erlin Hartanti, Ery Tri Djatmika, Punadji Setyosari, Pengembangan Media Video Klip Sebagai
Suplemen Pembelajaran Materi Keberagaman Budaya Bangsaku, Jurnal Pendidikan: Teori,
Penelitian, Dan Pengembangan, Vol. 2 No. 6 Bulan Juni Tahun 2017, hlm. 822
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esofagus, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan
anus. Namun tidak jarang siswa merasa asing dengan materi sistem
pencernaan manusia ini karena terbatas media pembelajaran yang
digunakan dalam pembelajaran. Media audio visual dapat digunakan
untuk memudahkan siswa memahami konsep IPA dan menyadarkan
siswa bahwa sistem pencernaan pada manusia sangat dekat dengan
kehidupan sehari-hari. Video animasi dapat membangkitkan kesan dan
menarik perhatian siswa.51 Untuk mendapatkan informasi tambahan
pada materi yang akan di masukkan ke dalam video animasi. Tahap
(design) perancangan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:
a. Pembuatan rancangan desain
Pada tahap ini, rancangan desain berfungsi sebagai acuan
dalam proses pengembangan dan mempermudah menvisualisasikan
ide yang di miliki agar lebih tertata dan sesuai dengan tujuan materi
pembelajaran yang akan disampaikan dalam video animasi.
Rancangan desain berisi tentang tampilan scene yang akan
divisualkan, dan rancangan secara keseluruhan video animasi yang
dibuat.
Storyboard merupakan deskripsi scan (tampilan) dengan
mencantumkan kesemua elemen multimedia seperti animasi, teks,
gambar serta link ke scene lainnya.52 Storyboard juga dapat diartikan

51
52

Anjar Purba Asmara, Op.Cit, hlm. 159
Rahayu Kariandinata, Desain dan Pengembangan Perangkat Lunak (Software) Pembelajaran
Multimedia Matematika Berbantuan Komputer dengan Lectora Authoring Tools pada Materi
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sebagai gambar yang bercerita tentang apa yang ingin disampaikan.53
Contoh dari storyboard dapat dilihat pada tabel 4.5. Rancangan
storyboard lengkap dapat dilihat pada (Lampiran )
Tabel 4.11 Storyboard
No

53

Desain

Frame

Keterangn

1.

Halaman
Utama

Tampilan
yang akan
muncul
setelah
opening
pada video
animasi

2.

Petunjuk

Tampilan
yang berisi
petunjuk
tombol
menu dan
tombol
navigasi
pada video
animasi

3.

Profil

Tampilan
yang akan
muncul
jika tombol
profil
diklik

Bangun Ruang Sisi Dasar Kelas VII SMP/MTS, Jurnal Pendidikan Matematika, 1(2), 2007,
Hal.58
Yeni R. Saselah, Muhammad Amir M, Riskan Qadar, Pengembangan Multimedia Interaktif
Berbasis Adobe Flash CS6 Profesional pada Pembelajaran Kesetimbangan Kimia, Jurnal
Kimia dan Pendidikan Kimia 2 (2), 2017, Hal. 84
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No
4.

Desain

Frame

Keterangn

Kompete

Tampilan
yang akan
muncul
berisi
kompetensi
dasar dan
indikator
materi pada
video
animasi

nsi

5.

Menu
materi
video
animasi

Tampilan
yang akan
muncul
jika tombol
materi pada
menu
utama di
klik

6.

Integrasi

Tampilan
yang akan
muncul
jika tombol
intaegrasi
di klik

7.

Integrasi

Tampilan
yang akan
muncul
jika salah
satu menu
pada
tombol
integrasi di
klik
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No

Desain

Frame

Keterangn

8.

Video

Tampilan
berupa
video
animasi
yang berisi
tentang
proses
pencernaan
makanan
pada
manusia
disertai
audio

9.

Evaluasi

Tampilan
berupa
soal-soal
pilihan
ganda
sebagai
evaluasi
dari materi
yang telah
ditampilka
n pada
video
animasi

b. Pemilihan Software Pembuatan Video Pembelajaran
Pada tahap ini, dilakukan pemilihan ilustrasi pendukung
seperti gambar, animasi, backsound, dan video yang sesuai dengan
materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Aplikasi yang
digunakan dalam pembuatan video pembelajaran adalah Adobe flash
yang banyak digunakan oleh para editor video animasi karena
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memiliki kemampuan editing video yang dapat terhubung dengan
komputer atau laptop, lebih stabil, memiliki ketelitian waktu edit dan
dapat di simpan dalam berbagai format file. Aplikasi ini juga
memiliki audio yang dapat memperkaya efek, sehingga video terlihat
lebih menarik. Adapun salah satu tampilannya dapat dilihat pada
Gambar IV.4. berikut:

Gambar IV.1. Video Animasi Dalam Bentuk Adobe Flash
3. Pengembangan
Pada tahap pengembangan ini akan menghasilkan sumber belajar
dalam bentuk video animasi tentang proses pencernaan pada manusia
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kegiatan selanjutnya
melakukan pegembangan terhadap video animasi yang telah di lakukan uji
validasi oleh validator, uji praktikalitas oleh guru mata pelajaran IPA, dan
respon dari beberapa orang siswa. Saran dan masukan dari validator dan
guru menjadi acuan untuk memperbaiki video agar menjadi sumber belajar
menarik yang sudah dinyatakan valid dan layak digunakan dalam proses
pembelajaran IPA.
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a. Desain Media Pembelajaran
1) Desain Halaman Utama
Pada halaman utama, terdapat kalimat “ Multimedia
Pembelajaran Interaktif Sistem Pencernaan Manusia Untuk
SMP/MTS Kelas VIII”. Selan itu disajikan hal-hal apa saja yang
pengguna bisa dapatkan dalam media pembelajaran yang didesain.
Menu ini terdiri atas petunjuk, profil, kompetensi, materi, integrasi,
video, dan evaluasi.

Gambar IV.2 Desain Halaman Utama
2) Desain Halaman Petunjuk
Halaman petunjuk berisi tentang tombol menu dan tombol
navigasi sebagai petunjuk video animasi. Pengguna akan mendapat
penjelasan apa saja makna dari simbol-simbol ini akan
memudahkan pengguna dalam menngoperasikan media
pembelajaran.
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Gambar IV.3
3) Desain Halaman Profil
Halaman profil berisi tentang biodata dari penulis.

Gambar IV.4 Desain Halaman Profil

4) Desain Halaman Kompetensi
Pada halaman ini terdapat kompetensi dasar dan indikator
materi pembelajaran dalam video animasi.
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Gambar IV.5 Desain Halaman Kompetensi

5) Desain Halaman Materi
Pada halaman ini pengguna akan mendapat materi dari
media pembelajaran berupa materi ajar yang berisikaan penjelasan
dari indikator-indikator yang ingin dicapai.

Gambar IV.6 Desain Halaman Materi
6) Desain Halaman Integrasi
Pada halaman ini akan disajikan ayat al-qur‟an yang
berkaitan dengan sistem pencernaan manusia.
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Gambar IV.7 Desain Halaman Integrasi
7) Desain Halaman Video
Pada halaman ini pengguna dapat melihat video tentang
proses pencernaan pada manusia .

Gambar IV.8 Desain Halaman Video
8) Desain Halaman Evaluasi
Pada halaman ini pengguna dapat mengerjakan soal
berbentuk pilihan ganda terhadap materi sistem pencernaan pada
manusia.

95

Gambar IV.9 Desain Halaman Evaluasi
b. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari
media pembelajaran sebelum dilakukan uji coba skala terbatas.
1) Validasi Media
Validasi ahli media bertujuan untuk menilai penyajian
media pembelajaran level representasi mikroskopik berbasis adobe
flash pada materi sistem pencernaan pada manusia. Adapun
validator yang mejadi ahli media terdiri dari 2 orang dosen Tadris
IPA UIN SUSKA Riau yaitu Ibu Diniya, S.Pd, M.Pd dan bapak
Solheri, M.Pd sebagai validator video animasi. Penilaian dilakukan
dengan memberikan produk berupa video animasi berbasis adobe
flash untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi
sistem pencernaan pada manusia beserta angket yang berisi 24
butir pertanyaan yang terdiri dari 3 butir indikator dari aspek
kualitas suara, 4 butir indikator dari aspek kualitas narasi video, 3
butir indikator dari aspek kualitas visual, 3 butir indikator dari
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aspek kualitas isi, 5 butir indikator dari aspek desain teknis, dan 6
butir indikator dari aspek kegrafikan.
Berdasarkan hasil validasi media oleh validator media
tahap pertama diperoleh dengan rata-rata keseluruhan 88.2%. Nilai
tersebut apabila dikonversi berdasarkan pedoman konversi data
kuantitatif ke data kualitatif maka produk media pembelajaran
level representasi mikroskopik berbasis adobe flash yang didesain
termasuk dalam kriteria sangat valid. Walaupun demikian masih
ada masukan dan saran dari dosen ahli media untuk perbaikan
video animasi.
Adapun perbaikan-perbaikan yang dilakukan validator
terhadap video animasi sebagai berikut.

(Sebelum Revisi)

(Setelah Revisi)

Gambar IV.10 Perbaikan Tampilan Awal
Gambar 4.20 dilakukan perbaikan pada tampilan awal.
Alasan dilakukannya perbaikan adalah agar terlihat lebih
menarik.
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(Sebelum Revisi)

(Setelah Revisi)

Gambar IV.11 Perbaikan Font
Gambar 4.21 dilakukan perbaikan font pada tombol
kompetensi. Alasan dilakukan perbaikan adalah agar tulian lebih
jelas terlihat.

(Sebelum Revisi)
(Setelah Revisi)
Gambar IV.12 Materi Pembelajaran
Gambar 4.22 dilakukan perubahan tampilan pada materi
pembelajaran. Alasan dilakukan penambahan adalah agar materi
yang disampaikan dapat dipahami.
a) Uji Validasi
Uji validasi dilakukan oleh validator yang terdiri dari
ahli materi dan ahli media. Validasi dilakukan untuk
mengetahui valid atau tidaknya video animasi. Penilaian ini
dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen penilaian
(angket) kepada validator dan memberikan nilai, saran dan
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masukan terhadap

video animasi yang dikembangkan.

Penilaian tersebut akan di telaah oleh ahli media dan ahli
materi.terdiri dari 6 aspek, yaitu yaitu aspek kualitas suara,
aspek kualitas narasi video, aspek kualitas visual, aspek isi,
aspek desain teknis dan aspek kegrafikan
2) Ahli Materi
Ahli materi melakukan penialian terhadap materi yang
disampaikan dalam video pembelejaran dengan 3 aspek penilaian
yaitu aspek kualitas narasi video, aspek kualitas suara video, dan
aspek isi. Penjabaran indikator dari aspek penialain ahli materi
sebagai berikut:
a) Aspek Kualitas Suara
Penilaian aspek kualitas sura terdiri dari 3 indikator diantanya:
(1) Suara narator terdegar jelas. Pengukuran indikator ini
sesuai dengan dialog atau suara dalam program video
animasi seluruhnya dapat didengar oleh siswa.
(2) Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif. Pengukuran
indikator ini sesuai dengan bahasa yang digunakan secara
keseluruhan sangat mendukung dan berupaya mengajak
siswa untuk terlibat dalam materi sistem pencernaan pada
manusia yang disajikan.
(3) Penggunaan kata-kata dalam video sesuai dengan tingkat
pemahaman siswa. Kriteria pengukuran terhadap indikator
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ini

di

lihat

dari

materi

dijabarkan

seluruhnya

menggunakan kata-kata yang sesuai dengan perkembangan
dan kemampuan berfikir siswa.
b) Aspek Kualitas Narasi Video
Penilaian aspek kualitas narasi video terdiri dari 4 butir
indikator diantaranya:
(1) Narasi (alur cerita) sesuai dengan standar kompetensi
pelajaran IPA. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan
melihat urutan dan format penyajian materi atau narasinya
seluruhnya tepat sehingga dapat menjelaskan materi
pembelajaran IPA sesuai dengan kompetensi yang akan di
capai secara jelas, dan sesuai dengan visual yang
ditampilkan.
(2) Narasi dapat menjelaskan materi pelajaran IPA. Pengukuran
indikator ini dilakukan dengan melihat materi yang
ditayangkan pada program video animasi seluruhnya sesuai
dengan kebutuhan siswa, dan dapat dijadikan sebagai
sumber belajar sesuai materi.
(3) Urutan

penyajian

materi

pelajaran

IPA

sistematis.

Pengukuran indikaator ini dilakukan dengan melihat materi
yang disajikan pada video pembelajaran secara berurutan
mulai dari pengertian sistem pencernaan pada manusia yang
dikaitkan dengan konsep biologi dan kimia, hingga nutrisi
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dan penyakit pada sistem pencernaan pada manusia sesuai
dengan kurikulum.
(4) Uraian materi (narasi) yang disajikan relevan dengan
kebutuhan

belajar

siswa.

Pengukuran

indikator

ini

dilakukan dengan melihat program video animasi mampu
memfasilitasi kebutuhan pesera didik untuk belajar
sehingga dapat menguasai kompetensi pembelajaran sesuai
standar kompetensi yang ditetapkan.
c) Aspek Isi
Penialaian aspek isi terdiri dari 4 indikator diantaranya:
(1) Program video dapat meningkatkan ketertarikan siswa
terhadap materi IPA yang disajikan. Pengukuran indikator
ini dilakukan dengan melihat program video animasi
menggunakan templat yang bervariasi sehingga sangat
dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap materi IPA
yang disajikan.
(2) Program video dapat menfasilitasi siswa untuk melakukan
kegiatan

melihat,

mendengar,dan

merasakan

untuk

memperoleh wawasan baru mengenai materi Sistem
pencernaan manusia. Pengukuran pada indikator ini
dilakukan dengan melihat program video sangat dapat
menfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan melihat,
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mendengar,dan merasakan untuk memperoleh wawasan
baru mengenai sistem pencernaan pada manusia.
(3) Materi yang disajikan dalam video animasi meliputi
keakuratan fakta, konsep dan prinsip.
3) Ahli Media
Ahli media melakukan penialian terhadap video animasi
berbaisis adobe flash untuk meningkatkan motivasi belajar siswa
pada materi sistem pencernaan pada manusia. Penilaian yang
dilakukan oleh ahli media terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu aspek
kualitas visual, aspek desain teknis, dan aspek kegrafikan.
a) Aspek Kualitas Visual
Penilaian aspek kualitas visual terdiri dari 3 indikator,
diantaranya:
(1) Video animasi mempermudah menyampaikan materi pada
tingkat mikrokopis yang tidak dapat di lihat secara
langsung. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan
melihat konsep pembelajaran IPA mengenai hal yang tidak
kasat mata seluruhnya sangat dapat di ilustrasikan dengan
video animasi sehingga mempermudah pemahaman siswa.
(2) Video animasi mampu menampilkan proses pencernaan
manusia. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan
melihat visualisasi yang ditampilkan sangat memberikan
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bayangan objek proses pencernaan pada manusia menjadi
mudah dimengerti siswa.
(3) Video animasi yang di tampilkan mampu meningkatkan
motivasi belajar siswa. Pengukuran indikator ini dilakukan
dengan melihat visualisasi yang ditampilkan sangat mampu
meningkatkan motivasi belajar siswa dan membangun
pengetahuan baru.
b) Aspek Desain Teknis
Penilaian aspek desain teknis terdiri dari 5 indikator
diantaranya:
(1) Daya tarik opening sangat menarik. Pengukuran penilaian
ini dilakukan dengan melihat penyajian tampilan awal
video animasi didasarkan pada aspek kemenarikan,
sehingga siswa senang mempelajarinya dan juga membantu
untuk lebih mudah memahami materi yang di bahas.
(2) Ukuran, jenis, dan warna huruf apada video dapat
mendukung isi pesan materi pembelajaran IPA. Pengukuran
indikator ini dilakukan dengan melihat program video
animasi yang dibuat menggunakan ukuran jenis, dan warna
huruf yang proporsional, jelas, mudah di baca dan dapat
menjelaskan pesan materi IPA yang disajikan.
(3) Kesesuaian ilustrasi gambar dengan materi. Pengukuran
inidikator ini dilakukan dengan melihat video animasi yang
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disajikan

sesuai

dengan

pesan

pembelajaran

yang

disampaikan.
(4) Backsound sesuai dengan program video yang disajikan.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat musik
yang digunakan sebagai background tidak mengganggu
konsentrasi

siswa

saat

menyerap

informasi

yang

disampaikan. Selain itu ritme, irama, transisi dan format
video dapat memberikan suasana belajar yang hidup dan
merangsang siswa untuk belajar.
(5) Volume dan kualitas suara jelas. Pengukuran indikator ini
dilakukan dengan melihat intensitas volume pengiring
lemah sehingga tidak mengganggu sajian visual dan suara
narator.
c) Aspek Kegrafikan
(1) Penggunaan

font

pada

teks

tidak

terlalu

banyak

menggunakan jenis huruf tidak ada shadow (bayanganbayang), serasi dengan gambar, menarik dan dapat dibaca
(2) Penempatan tata letak judul, subjudul, teks, gambar dan
tombol navigasi proporsional
(3) Penempatan ilustrasi tidak mengganggu judul, teks, gambar,
dan tombol navigasi
(4) Ilustrasi, gambar dan foto relevan dengan pesan yang
disampiakan, berwarna jelas, dan menarikPenggunaan audio
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backsound sesuai, jelas dan tidak mengganggu kosentrasi
dalam memahami materi
(5) Animasi dan video yang disajikan memenuhi unsur tujuan
pembelajaran, jelas, menarik dan mudah di operasikan
c. Uji Praktikalitas
Uji praktikalitas video animasi berbasis adobe flash untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi sistem pencernaan
manusia dilakukan oleh 2 orang guru mata pelajaran IPA SMPN 1
Kampar Kiri Tengah. Penilaian pada uji ini terdiri dari 6 aspek, yaitu:
kualitas visual dan audio, kelayakan perangkat lunak, penyajian,
kelayakan isi, kebahasaan, dan kemenarikan.
1) Respon Siswa
Pada tahap ini siswa diberikan instrumen penilaian (angket)
untuk mengetahui respon siswa terhadap sumber belajar dalam
bentuk video animasi berbasis adobe flash untuk meningkatkan
motivasi belajar siswa pada materi sistem penernaanpada manusia
kepada 10 orang siswa SMPN 1 Kampar Kiri Tengah. Angket
diberikan dengan 10 indikator, diantaranya:
a) Siswa merasa video animasi pada materi sistem pencernaan
pada manusia memberikan sesuatu yang baru dalam
pembelajaran IPA. Hasil pengolahan data didapatkan
persentase 100%
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b) Siswa merasa mudah dalam mengoperasikan video animasi
berbasis adobe flash. Hasil pengolahan data didapatkan
persentase 100%
c) Siswa merasa gambar dan desain yang digunakan pada video
animasi

menarik.

Hasil

pengolahan

data

didapatkan

persentase 100%
d) Siswa merasa pewarnaan pada video animasi menarik.hasil
pengolahan data didapatkan persentase 97,5%,
e) Siswa merasa belajar dengan menggunakan video animasi
membuat proses belajar lebih mudah. Hasil pengolahan data
didapatkan persentase 95%,
f) Siswa merasa belajar sistem pencernaan pada manusia
meggunakan video animasi bermanfaat. Hasil pengolahan
data didapatkan persentase 95%,
g) Siswa senang belajar menggunakan video animasi. Hasil
pengolahan data didapatkan persentase 97,5%,
h) Siswa merasa termotivasi belajar sistem pencernaan manusia
dengan video animasi. Hasil pengolahan data didapatkan
persentase 100%,
i) Siswa dapat memahami materi sistem pencernaan pada
manusia

denga

menggunakan

video

animasi.

pengolahan data didapatkan persentase 100%,

Hasil
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j)

Siswa merasa video animasi dapat meningkatkan nilai
spritual. Hasil pengolahan data didapatkan persentase 100%

