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ABSTRAK: Media pembelajaran animasi sudah banyak tersedia, namun cenderung menyajikan 

materi secara langsung. Hal ini bertolak belakang dengan Kurikulum 2013 yang menekankan 

peran aktif siswa. Penelitian ini menerapkan media pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan Kurikulum 2013. Penerapan media 

pembelajaran dilakukan dengan tahapan pendekatan ilmiah di kelas X SMA N 9 Malang. Data 

respon siswa diperoleh dari angket yang diberikan pada akhir pembelajaran. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah memperoleh respon positif 

dari siswa.  
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi menyebab-

kan munculnya berbagai macam media 

pembelajaran. Media pembelajaran 

konvensional seperti papan tulis, modul, 

OHP, LKS kini mulai tergantikan dengan 

media pembelajaran komputer. Salah satu 

media pembelajaran komputer yang 

banyak muncul adalah media pem-

belajaran animasi.  

Pembuatan media pembelajaran 

animasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi seperti halnya 

Macromedia Swishmax. Macromedia 

Swishmax dapat menghasilkan media 

animasi yang dapat mendukung 

pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh 

Januati (2013:5) yang menyatakan bahwa 

Macromedia Swishmax dapat membuat 

gambar-gambar gerak yang menarik. Jika 

ditambahkan video kehidupan nyata, 

maka media animasi akan terkesan hidup 

dan tidak membosankan. 

Penggunaan media animasi dalam 

pembelajaran dapat memudahkan guru 

dalam pembelajaran dan memudahkan 

siswa dalam memahami materi. Hal ini 

diperkuat oleh hasil penelitian Adegoke, 

B. A, (2010) yang menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan multimedia lebih 

baik daripada pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran dengan media animasi 

mempermudah siswa memperoleh 

gambaran yang nyata, sehingga 

pembelajaran yang dilaksanakan menjadi 

lebih bermakna. Media animasi berperan 

melawan kebosanan siswa dalam belajar, 

sehingga siswa tetap aktif mengikuti 

proses pembelajaran, khususnya fisika.  

Hasil wawancara yang dilakukan 

kepada salah satu guru fisika di SMA 

Negeri 9 Malang diperoleh informasi 

bahwa media pembelajaran animasi 

sangat mendukung pembelajaran. 

Pembelajaran dengan menggunakan 

media animasi membuat siswa menjadi 

lebih antusias dalam pembelajaran. Cara 

yang paling tepat dan bijaksana yang 

dilakukan oleh guru untuk menjelaskan 

suatu materi adalah melalui media 

(Sutjiono, 2005:78-79). Adanya perubahan 

kurikulum mengakibatkan perlunya 

penyesuaian agar media pembelajaran 

dapat mendukung terlaksananya 

pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum terbaru. 

Kurikulum 2013 yang telah disahkan 

dan mulai diterapkan pada beberapa 

jenjang pendidikan di Tahun Pelajaran 

2013/2014, didasari dengan kesadaran 

terhadap pentingnya melatih siswa agar 

berpikir logis, sistematis, dan ilmiah. Di 

dalam perancangan Kurikulum 2013, 

pemerintah menggunakan pendekatan 
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ilmiah atau scientific approach untuk 

mencapai tujuan dalam Kurikulum 2013. 

Penalaran dan sikap kritis siswa dalam 

rangka pencarian (penemuan) diperlukan 

untuk memperkuat pendekatan ilmiah. 

Metode pencarian (method of inquiry) 

harus berbasis pada bukti-bukti dari objek 

yang dapat diobservasi, empiris, dan 

terukur dengan prinsip-prinsip penalaran 

yang spesifik. Oleh karena itu, metode 

ilmiah umumnya memuat serial aktivitas 

pengoleksian data melalui observasi dan 

ekperimen, kemudian memformulasi dan 

menguji hipotesis (Kemendikbud, 2013). 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 

memerlukan media pembelajaran animasi 

yang dapat menyertakan pendekatan 

ilmiah di dalam media tersebut. 

Media pembelajaran yang sudah 

banyak tersedia cenderung menyajikan 

materi secara langsung seperti media 

animasi yang dapat diakses pada alamat 

http://paarif.com/wpcontent/uploads/2010/

08/GAYA1.swf. Hal ini tentu tidak sesuai 

dengan  prinsip pembelajaran yang diatur 

dalam Permendikbud nomer 65 tahun 

2013 yang menekankan bahwa siswa tidak 

lagi diberi tahu tetapi siswa mencari tahu. 

Pendekatan Ilmiah yang menjadi andalan 

dalam Kurikulum 2013 menitikberatkan 

pada proses pembelajaran, sehingga 

diperlukan media yang dapat 

membimbing siswa untuk memahami 

suatu materi dengan pendekatan ilmiah. 

Senada dengan pernyataan tersebut, hasil 

wawancara dengan guru fisika SMA 

Negeri 9 Malang menyatakan bahwa 

media yang  menyajikan materi secara 

langsung tidak cocok digunakan sebagai 

media pembelajaran dalam Kurikulum 

2013.  

Pada mata pelajaran fisika SMA kelas 

X diajarkan materi Hukum Newton dan 

Penerapannya. Berdasarkan hasil 

wawancara yang sama juga diperoleh 

bahwa materi Hukum Newton dan 

Penerapannya merupakan materi 

fundamental dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terkait tentang gaya 

dan gerak dalam fisika. Budiono (2006:4) 

menambahkan bahwa secara umum siswa 

mengalami kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan fisika yang berkaitan 

dengan Hukum Newton. Penggunaan 

media pembelajaran dalam Hukum 

Newton membantu siswa dalam 

mempelajari Hukum Newton (Sornkhatha 

& Srisawasdi, 2013) 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

penulis melakukan penelitian dan 

pengembangan media pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan ilmiah dalam 

menyajikan materi. Tahapan pendekatan 

ilmiah yang diterapkan dalam media 

pembelajaran meliputi tahap mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, dan 

menyimpulkan. Peneliti menerapkan 

media pembelajaran yang telah dihasilkan 

ke dalam kelas untuk mengetahui respon 

siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah 

di dalam pembelajaran. 

METODE PENELITIAN 

Subyek penelitian adalah siswa kelas 

X SMA Negeri 9 Malang tahun pelajaran 

2014/2015. Penelitian dilakukan di kelas X 

SMA Negeri 9 Malang. Tujuan penelitian 

mengetahui respon siwa terhadap 

penerapan media pembelajaran berbasis 

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. 

Penerapan media pembelajaran 

berbasis pendekatan ilmiah dilakukan 

melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Mengamati 

Pada tahap mengamati, guru 

membuka halaman mengamati yang 

tersedia di dalam media. Pada 

halaman mengamati terdapat video 

yang perlu diamati oleh siswa. 

Halaman tahap mengamati ini 

terdapat pada Hukum I Newton, 

Hukum II Newton, dan Hukum III 

Newton. Perbedaannya pada isi video 

yang disesuaikan dengan materi. 

2. Menanya 

Pada tahap menanya, guru 

mempersilahkan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan video yang telah 

diamati. Pada tahap ini guru dapat 

membuka halaman menanya yang 

tersedia di media. Halaman menanya 

berisi instruksi kepada siswa untuk 

menyampaikan pertanyaan yang 

muncul setelah mengamati video pada 

tahap mengamati. Setelah siswa 

menyampaikan pertanyaan, guru 
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dapat memenekan button untuk 

melihat pertanyaan yang seharusnya 

muncul setelah siswa mengamati 

video. Pada tahapan ini disediakan 

tempat bagi siswa untuk menuliskan 

hipotesis dari pertanyaan yang ada. 

Halaman menanya ini terdapat pada 

Hukum I Newton, Hukum II Newton, 

dan Hukum III Newton. Perbedaannya 

pada isi yang disesuaikan dengan 

materi. 

3. Mencoba 

Pada tahap mencoba, guru 

membimbing siswa melakukan 

percobaan untuk menjawab 

pertanyaan yang disampaikan pada 

tahap menanya. Pada tahap ini guru 

dapat membuka halaman mencoba 

yang berisi instruksi kepada siswa 

untuk melakukan kegiatan mencoba. 

Kegiatan mencoba yang diinstruksikan 

berupa menggambarkan diagram gaya 

dan  melakukan percobaan. Guru 

dapat menekan button untuk 

menmpilkan animasi hasil dari 

kegiatan mencoba. Halaman mencoba 

ini terdapat pada Hukum I Newton, 

Hukum II Newton, dan Hukum III 

Newton. Perbedaannya pada kegiatan 

yang disesuaikan dengan materi. 

4. Menalar 

Pada tahap menalar, guru 

membimbing siswa untuk 

menganalisis hasil percobaan yang 

telah dilakukan. Guru dapat 

menampilkan halaman menalar yang 

berisi instruksi kepada siswa untuk 

menganalisis video yang diamati dan 

semua kegiatan yang dilakukan. Pada 

halaman ini disertai tombol petunjuk 

untuk membimbing pengguna dalam 

menganalisis. Guru dapat menekan 

button untuk menampilkan petunjuk 

yang membimbing siswa. Guru dapat 

menekan button untuk menampilkan 

animasi yang merupakan jawaban dari 

instruksi yang diberikan. Halaman 

menalar ini terdapat pada Hukum I 

Newton, Hukum II Newton, dan 

Hukum III Newton. Perbedaannya 

pada kegiatan yang disesuaikan 

dengan materi. 

5. Menyimpulkan 

Pada tahap menyimpulkan, guru 

membantu siswa untuk memperoleh 

kesimpulan. Guru dapat menampilkan 

halaman menyimpulkan yang berisi 

instruksi kepada siswa untuk 

membuat kesimpulan dari tahapan-

tahapan yang telah dilakukan. Pada 

halaman ini disertai panduan berupa 

pertanyaan agar siswa dapat 

menyimpulkan sesuai dengan 

kesimpulan yang seharusnya 

diperoleh. Guru dapat menekan button 

untuk menampilan kesimpulan yang 

seharusnya diperoleh oleh siswa. 

Halaman menyimpulkan ini terdapat 

pada Hukum I Newton, Hukum II 

Newton, dan Hukum III Newton. 

Perbedaannya pada isi kesimpulan 

yang disesuaikan dengan materi. 

Pengambilan data respon siswa 

terhadap penerapan media dilakukan 

setelah pembelajaran selesai. Siswa 

mengisi angket respon siswa yang berisi 

kolom komentar dan saran pada setiap 

tahapan yang terdapat di dalam media 

pembelajaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyajian Data 

Data respon siswa diperoleh dari 

angket yang diberikan pada akhir 

pembelajaran. Data yang diperoleh berupa 

data kualitatif. Rekapitulasi data 

kualitatif respon siswa dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Berdasarkan data angket diperoleh 

hasil semua siswa menyatakan setuju 

video yang disajikan pada tahap melihat 

menarik dan sesuai dengan materi. Hal ini 

diperkuat dengan komentar siswa yang 

menyatakan bahwa video yang disajikan 

telah disertai dengan penjelasan yang 

jelas. Satu siswa memberikan saran agar 

video dilengkapi subtitle, sehingga siswa 

yang tidak dapat mendengar suara dari 

video dapat membaca subtitle. Hal ini 

dapat terjadi karena uji coba dilakukan di 

dalam ruang yang besar dan sound system 

yang digunakan tidak dapat 

mengimbangi, sehingga siswa tidak dapat 

mendengar suara video dengan jelas. 

Pada aspek animasi diperoleh hasil 

bahwa semua siswa menyatakan animasi 

yang ditampilkan sesuai dan dapat 
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membantu pemahaman materi. Hal ini 

dibuktikan dengan komentar siswa yang 

menyatakan bahwa animasi yang 

ditampilkan sudah sangat bagus dan 

dapat membantu memahami materi 

dengan mudah. Selain itu, penggunaan 

animasi membuat pembelajaran menjadi 

tidak membosankan.  

Pada aspek bahasa diperoleh hasil 

bahwa semua siswa menyatakan bahasa 

yang digunakan mudah dipahami. Siswa 

beralasan bahwa bahasa yang digunakan 

di dalam media adalah bahasa sehari-hari, 

sehingga siswa dapat memahami dengan 

mudah. Siswa lain menambahkan bahwa 

bahasa yang digunakan sudah 

komunikatif. 

Tabel 1. Rekapitulasi Data Kualitatif 
Respon Siswa 

Aspek Keterangan 

Video 

 Video yang disajikan sudah 

menarik.  

 Menurut saya sudah baik dan 

isinya sudah sesuai. Namun 

alangkah lebih baiknya pada video 

diberi seperti translate, jadi ketika 

suara tidak muncul kita dapat 

membaca translatenya. 

Animasi 

 Animasi yang ditampilkan sesuai 

dengan materi. 

 Animasinya sudah sangat bagus 

dan dapat membantu memahami 

materi dengan mudah. 

 Sangat membantu karena tidak 

membosankan. 

Bahasa 

 Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami oleh siswa dan 

menggunakan bahasa sehari-hari. 

 Mudah dipahami karena 

menggunakan bahasa yang 

komunikatif. 

Materi 

 Materi yang disajikan mudah 

dipahami dan lebih efektif daripada 

buku. 

 Materi yang disajikan dapat 

dipahami ditambah dengan 

tampilan video dan animasi. 

 Materi yang disampaikan didukung 

oleh animasi sehingga mudah 

dimengerti. 

Lain-

lain 

 Teori yang dijelaskan mudah 

dipahami. 

 Media yang digunakan juga 

memudahkan saya untuk berfikir. 

 Medianya sangat menarik dan 

mudah dipahami sehingga cocok 

untuk pembelajaran di rumah. 

 

Pada aspek materi diperoleh hasil 

bahwa semua siswa menyatakan materi 

yang disajikan dapat dipahami. Hal ini 

diperkuat komentar siswa yang 

menyatakan bahwa materi mudah 

dipahami karena didukung dengan 

tampilan video dan animasi yang ada 

dalam media pembelajaran. 

Analisis Data 

Berdasarkan analisis respon siswa 

terhadap masing-masing aspek, dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

media layak digunakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan media 

dalam pembelajaran memperoleh respon 

yang baik dari siswa. Hasil analisis ini 

didukung dengan komentar siswa 

terhadap media secara keseluruhan yang 

menyatakan bahwa semua aspek tersaji 

secara seimbang dan saling melengkapi. 

Siswa lain menambahkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis pendekatan 

ilmiah mempermudah siswa dalam 

berpikir. Lebih lanjut, satu siswa 

berpendapat bahwa produk ini juga cocok 

untuk pembelajaran di rumah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan media pembelajaran yang 

tepat dapat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Media pembelajaran berbasis 

pendekatan ilmiah dapat mendukung 

pelaksanaan Kurikulum 2013. 

3. Penggunaan media pembelajaran 

berbasis pendekatan ilmiah di dalam 

pembelajaran memperoleh respon 

positif dari siswa. 
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