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ABSTRAK: Karakteristik abad ke 21 adalah dunia kehidupan akan semakin dihubungkan dengan
teknologi informasi yang berimplikasi pada dunia pendidikan. Dewasa ini dunia pendidikan kita
sedang mengalami pergeseran dan perubahan bersifat mendasar pada tujuannya akibat lahirnya
sains dan teknologi komputer. Pembelajaran fisika menjadi atraktif dan efektif bila didukung oleh
multimedia yang dapat menghadirkan fenomena alam yang diajarkan secara faktual.  Rancang
bangun ini bertujuan untuk membuat animasi komputer yang dapat memunculkan fenomena fisika
yang sulit bahkan tidak dapat diamati secara langsung, tetapi secara teoritis matematis dapat
diungkap fakta dan formulanya. Produk akhir berupa animasi kompleks tentang berbagai fenomena
fisika rumit yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Hasil rancang bangun
berupa animasi tentang Gerak dan fenomenanya, Sistem Tata Surya, Konstruksi Gelombang
mekanik dan Schrodinger, Teori Huygens tentang Gelambang Cahaya, Hantaran Kalor, Kelistrikan,
Kemagnetan, dan Gelombang Elektromagnetik.

Kata kunci: Animasi Kompleks, Fenomena Fisika, SwishMax.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi komputer hingga saat ini telah banyak mengubah pola

komunikasi dan produktifitas masyarakat dunia. Karakteristik abad ke 21 adalah dunia
kehidupan akan semakin dihubungkan dengan teknologi informasi yang berimplikasi pada
dunia pendidikan. Dewasa ini dunia pendidikan kita sedang mengalami pergeseran dan
perubahan bersifat mendasar pada tujuannya akibat lahirnya sains dan teknologi
komputer. Pembelajaran fisika menjadi atraktif dan efektif bila didukung oleh multimedia
yang dapat menghadirkan fenomena alam yang diajarkan secara faktual. Tuntutan
kemampuan abad 21 adalah bahwa pembelajaran harus melatih kemampuan berfikir
kritis, menyelesaikan masalah, serta kreatif dan inovatif. Hal ini tercermin pada salah
satu indikator keberhasilan dari implementasi kurikulum 2013 adalah siswa menjadi lebih
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta lebih senang belajar (Kaniawati, 2015).

Rancang bangun ini bertujuan untuk membuat animasi komputer yang dapat
memunculkan fenomena fisika yang sulit bahkan tidak dapat diamati secara langsung,
tetapi secara teoritis matematis dapat diungkap fakta dan formulanya. Produk akhir
berupa animasi kompleks tentang berbagai fenomena fisika rumit yang dapat digunakan
untuk membantu proses pembelajaran. Hasil rancang bangun berupa animasi tentang
gerak dan fenomenanya, sistem tata surya, konstruksi gelombang mekanik dan
Schrodinger, teori Huygens tentang gelambang cahaya, hantaran kalor, kelistrikan,
kemagnetan, dan gelombang elektromagnetik.

Dalam pembelajaran fisika, guru dituntut memiliki kemampuan menerapkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, hal ini karena selain peristiwa fisika sangat akrab
dengan lingkungan kehidupan sehari-hari, juga erat kaitannya dengan perkem-bangan
teknologi yang didasarkan pada pengamatan-pengamatan eksperimental (Serway, 2010).
Pada proses pembelajaran fisika seringkali dihadapkan pada materi yang tidak kasat mata
dan di luar pengalaman mahasiswa sehari-hari, sehingga sulit diajarkan dosen dan sulit
dipahami mahasiswa (Daulay, 2012). Untuk mengatasi semua itu perlu dikembangkan
media praktis dan terjangkau yang dapat menjelaskan dan menjembatani materi yang
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bersifat abstrak menjadi konkrit dan dapat mengatasi terbatasnya peralatan laboratorium,
yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran berban-tuan komputer (multimedia)
(Prabu, 2006).

Perkembangan teknologi multimedia telah menjadikan potensi besar dalam me-
ngubah cara seseorang untuk belajar/mengajar. Multimedia juga menyediakan pelu-ang
bagi pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga dapat me-ncapai hasil
maksimal (Daulay, 2012). Sejalan dengan  Usman dan Asnawir (2002), menyatakan bahwa
penggunaan multimedia secara kreatif  memungkinkan mahasiswa untuk belajar lebih
baik dan meningkatkan pemahaman. Dengan multimedia diharapkan lebih terbuka
peluang mereka dalam  menentukan dengan apa dan bagaimana agar dapat menyerap
informasi secara cepat dan efisien. Sumber informasi ti-dak lagi terfokus pada teks dari
buku semata, tetapi lebih luas dari itu.

Aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran yang banyak dikembangkan
dan dikenal hingga saat ini adalah Computer Assisted Instruction (CAI), yang merupakan
pengembangan teknologi informasi terpadu yaitu komunikasi (interaktif), audio, video,
penampilan citra (image) yang dikemas dengan sebutan teknologi multimedia.  CAI
mencakup penggunaan komputer yang berhubungan secara langsung dengan siswa
maupun pendidik (Arsyad, 2009). Perancangan dan pengembangan aplikasi sebuah CAI
menitik beratkan pada sebuah komunikasi pengguna dengan komputer. Komunikasi
antara pengguna dengan komputer dalam CAI meliputi tahap-tahap (1) komputer
menyajikan materi, (2) pengguna mempelajari materi, (3) komputer mengajukan
pertanyaan, (4) pengguna memberikan respon, (5) komputer memeriksa respon tersebut,
bila dinilai benar, komputer menyajikan materi berikutnya, tetapi jika dinilai salah,
komputer memberikan jawaban yang benar beserta penjelasannya (Harjanto, 2012).

Secara lebih sederhana Mayer (2009), mendefinisikan multimedia sebagai presentasi
materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. Definisi ini diarahkan
kepada produk presentasi instruksional multimedia yaitu multimedia yang menyajikan
pesan-pesan dengan melibatkan kata-kata dan gambar-gambar yang ditu-jukan untuk
meningkatkan pembelajaran (Multimedia instructional message). Bertolak dari definisi ini
dikembangkan produk multimedia pembelajaran yang dapat membantu dosen
menjalankan proses perkuliahannya secara efektif. Multimedia yang membelajarkan
ditandai dengan meningkatnya kemampuan penggunanya untuk memperoleh skor yang
tinggi untuk tes retensi, yaitu kemampuan untuk mereproduksi atau mengenali materi
yang disajikan (berhubungan dengan proses mengingat), maupun tes transfer, yaitu
kemampuan menggunakan materi tersaji untuk menyelesaikan masalah dalam situasi
baru (berhubungan dengan proses memahami) (Mayer, 2009:4).

Pranata (2010:181), membedakan dua basis rancangan multimedia dalam
pembelajaran (1) berbasis Instruksionisme, menyatakan bahwa seharusnya media pem-
belajaran dirancang dan diaplikasikan secara sangat terstruktur sehingga siswa dapat
menyerap/menguasai dan mengingat sebanyak-banyaknya informasi yang diberikan, (2)
berbasis Konstruktivisme, menyatakan bahwa rancangan media pembelajaran di-arahkan
agar siswa memiliki kemampuan menstransfer informasi untuk mengkon-struksi
pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengetahuan sebelumnya yang telah dipelajari.
Rancangan multimedia berbasis Konstruktivisme membuka peluang lebih luas bagi
pengguna untuk menguasai materi yang disampaikan tidak hanya berupa ingatan
(retensi), tetapi juga pemahaman (transfer). Pada rekayasa animasi fenomena kompleks
ini difokuskan pada desain tentang bagaimana materi disampaikan dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pemahaman pengguna pada materi yang disampaikan.
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Sejumlah penelitian terdahulu tentang pengembangan dan penggunaan media
pembelajaran berbantuan komputer (multimedia) yang dilakukan oleh Mayer & Gallini
(1995), Mayer & Sims (1999), Choi & Jung (2008), Adegoke (2010 dan 2011), LeMaster
(2005), Bayrak (2007), Kim & Ogawa (2007) di tingkat sekolah menegah maupun
perguruan tinggi dapat meningkatkan pemahaman materi fisika yang disampaikan dan
berujung pada meningkatnya prestasi belajar. Dalam melaksanakan rekayasa ini, para
peneliti selalu menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dan dapat dipadukan
secara efektif dengan media pembelajaran yang digunakan.

Dengan mempertimbangkan strategi dan efektivitas pengembangan produk animasi
kompleks, dipilih topik fenomena kompleks fisika sesuai dengan konten silabus Jurusan
Fisika FMIPA UM 2016 dengan permasalahan fisika yang ada di dalamnya cukup
kompleks sehingga diperlukan animasi kompleks agar dapat menjelaskannya secara
tuntas.

Dari sejumlah pemikiran pada latar belakang di atas, dilakukan rancang bangun
Animasi Kompleks Fenomena Fisika Menggunakan Sprite dalam Program Aplikasi
Swishmax.

METODE
Rancangbangun dalam menciptakan animasi kompleks berkenaan dengan

fenomena fisika menggunakan aplikasi program SwishMax Versi 4.0 yang dilengkapi
sejumlah fasilitas lengkap dan mudah. Sehingga dapat digunakan untuk merekayasa
animasi kompleks dalam bidang fisika dalam waktu cepat. Sejumlah fasilitas dalam
program aplikasi SwishMax Versi 4.0 dapat dipaparkan berikut. Kotak Tool (bantu);
terbagi dalam tiga kolom yaitu: 1) kolom tool yang berisi tool-tool untuk menggambar dan
mengedit objek movie, 2) kolom options yang berisi opsi untuk mengatur tool yang
terseleksi, antara lain opsi skala, pengaturan ulang ukuran objek, rotasi, kecondongan, dan
perspektif, 3) kolom view yang berisi persentase tampilan area kerja. Panel Operasi;
terdapat berbagai macam panel yang dapat dipergunakan untuk mengatur opsi di dalam
membuat movie, antara lain; panel Layout, Outline, Timeline, Movie, Object, Script,
Transform, Tint, Content, Align, Guides, Export, dan Debug. Setiap panel dapat
ditampilkan optional manakala diperlukan. Salah satu kehandalan program aplikasi ini
adalah dapat menggambarkan objek dengan resolusi grafik vector menggunakan tool
dalam bentuk dua dimensi hingga efek tiga dimensinya.

Animasi fenomena fisika ditandai dengan adanya objek yang bergerak menirukan
dan menggambarkan gerakan sedekat mungkin dengan objek aslinya.Untuk
menggerakkan objek dipergunakan efek animasi yang dapat diterapkan pada objek movie,
serta dapat dimodifikasi opsi animasinya. Pengelolaan efek dapat dilakukan melalui panel
Timeline untuk memilih, memodifikasi, dan mengatur waktu tampil dan animasi objek.
Setiap efek dilengkapi dengan opsi untuk mengatur property objek di akhir animasi,
seperti posisi, percepatan gerak, skala, rotasi, transparasi, warna, dan bentuk objek.

Rekayasa ini melibatkan Sprite, yaitu objek yang mempunyai Timeline sendiri. Di
dalam sprite bias terdapat lebih dari objek dan setiap objek dapat dianimasi. Oleh karena
itu sprite bias disebut movie di dalam movie. Sebagaimana movie, sprite juga bias disisipi
berbagai tipe objek seperti grafik, image, sound, dan teks. Bahkan dapat disisipkan
sejumlah sprite ke dalam sprite, sehingga terbentuk animasi kompleks. Langkah terakhir
untuk mendesiminasikan produk movie adalah melakukan proses penyimpanan dan
eksport movie dalam format .swf (flash player), .exe (projector), HTML (web), dapat pula
dalam bentuk .AVI (video).

Rancang bangun animasi kompleks ini dikembangkan mengacu pada model
pengembangan Thiagarajan dan Semmel, tediri atas empat tahap (4-D) yaitu Define
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(Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan), dan Desimination
(Desiminasi). Desain rancang bangun produk animasi kompleks ini diawali dengan
mendefinisikan fenomena fisika yang akan dianimasikan, merancang dan mendesain
animasi kompleksnya, termasuk menentukan objek yang sesuai. Langkah berikutnya
adalah merancang dalam bentuk story board yang berisi rancangan awal animasi komplek
fenomena fisika yang telah didefinisikan. Dilanjutkan dengan membangun animasi dalam
aplikasi program SwishMax dengan memanfaatkan fasilitas program pendukung sesuai
dengan rancangan animasi. Hasil rancang bangun didesiminasikan lewak kegiatan kuliah
maupun seminar nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil rancang bangun animasi kompleks berupa program animasi berbantuan

computer yang menggambarkan fenomena fisika secara refresentatif sedekat mungkin
menggambarkan/ mewakili peristiwa sebenarnya. Bahkan dapat menggambarkan
fenomena fisika yang tidak dapat diamati secara langsung (tidak kasat mata). Hasil-hasil
rancang bangun beserta tahap pembuatannya dipaparkan sebagai berikut:

Pada Gambar 1. ditunjukkan hasil animasi kompleks beserta tahapan
pembuatannya pada gerakan roda berputar pada mobil dan mobil berjalan dengan roda
berputar. Sementara pada Gambar 2., ditunjukkan tahapan serta hasil pembuatan
animasi komplek gerak muka gelombang mekanik untuk membuktikan teori Huygens
tentang sifat muka gelombang cahaya. Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6,
menunjukkan hasil animasi kompleks dari berbagai fenomena fisika.

Gambar 1. Tahapan pergerakan roda

mobil

Gambar 2. Tahapan membuat pulsa
gelombang   mekanik
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Dari hasil rancang bangun sejumlah fenomena fisika dengan animasi kompleks di
atas, dapat dilihat bahwa dengan program aplikasi SwishMax Versi 4.0 mampu membuat
animasi fisika yang representative dan menarik untuk memperjelas materi fisika dan
dapat dipergunakan  sebagai alat bantu dalam perkuliahan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil rancang bangun animasi kompleks fisika yang dihasilkan merupakan

rekayasa multimedia yang diharapkan dapat memperjelas fenomena-fenomena fisika yang
tidak dapat diamati secara langsung, sementara secara teori didukung dengan formula
matematis dapat diterima sebagai konsep ilmiah. Dari hasil rancang bangun ini dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Program aplikasi SwiahMax Versi 4.0 dapat digunakan untuk merancang bangaun

aanimasi kompleks di bidang fisika. Tidak menutup kemungkinan dapat pula untuk
mengembangkan animasi dalam bidang-bidang lainnya seperti biologi, kimia,
matematika, bahkan untuk bidang-bidang sosial, teknik dan sebagainya.

2. Hasil rancang bangun berupa animasi kompleks fenomena fisika dapat
menggambarkan dengan lebih jelas bentuk/peristiwa fisika yang selama ini hanya
diperikan dalam bentuk narasi text dan teori yng didukung oleh formula matematis
semata.
Saran untuk pengembangan produk ini adalah sebagai berikut:

1. Agar produk ini mempunyai posisi yang tegas dalam pembelajaran fisika, sebaiknya
dilakukan uji efektifitas dalam penelitian eksperimen lebih lanjut.

2. Masih banyak fenomena fisika yang perlu dibuatkan animasinya agar mudah dipahami
dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pembelajaran

Gambar 3. Sistem Matahari, Bumi, dan

Bulan

Gambar 4. Sistem Atom menurut

Schrodinger

Gambar 5. Feomena Sonic Boom Gambar 6. Induksi Elektromagnetik dan
Hukum Lenzs
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fisika dapat memberikan bekal inovatif, kreatif, dan produktif, karena bermakna dan
dapat dijadikan modal kecakapan hidup bagi yang mempelajarinya.
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