
BAB II 
KAJIIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi media pembelajaran

Dalam  dunia  pendidikan  media  pembelajaran  adalah  perangkat  yang

berfungsi  untuk menyampaikan materi  berupa keterampilan,  pengetahuan dan

sikap dari guru kepada siswa. Media yang baik dapat dibaca, didengar, dilihat

dan di modifikasi. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai perangkat yang

berguna untuk menyalurkan informasi dari pendidik kepada peserta didik dengan

tujuan  informasi  yang  disampaikan  dapat  menarik  perhatian,  merangsang

pikiran, dan memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (Umi

Rochayati,dkk,  2012:42).  Sementara  (Sukoco,  dkk,  2014:  22)  menerangkan

bahwa  media  pendidikan  adalah  sebuah  alat  atau  sarana yang  digunakan

pendidik untuk menyalurkan informasi dan materi pembelajaran kepada peserta

didik dengan menggunakan media visual seperti  gambar, media audio seperti

suara atau menggunakan medua audio – visual seperti video.

Secara lebih khusus, AECT (Association of Education and Communication

Technology) menjelaskan sebuah media disebut media pembelajaran jika media

tersebut membawa  informasi  atau  materi  yang  bertujuan  intruksional  atau

terkandung  makna-makna  pembelajaran  didalamnya. Adapun  media

pembelajaran  menurut  Munadi  (2010:7)  mendefinisikan  media  pembelajaran

sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari

sumber  secara  terencana  sehingga  tercipta  lingkungan  belajar  yang  kondusif

dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.
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Media  juga  dapat  disebut  sebagai  mediator,  yang  berguna  untuk  mengatur

interaksi yang efektif antara pengguna, proses pembelajaran dan sumber belajar. 

Sanaky (2011: 4) memberikan pengertian bahwa media pembelajaran adalah

sebuah  alat  yang  berfungsi  untuk  menyampaikan  pesan  pembelajaran.  Pesan

yang  disampaikan  melalui  media  harus  dapat  diterima  oleh  penerima  pesan

dengan menggunakan satu atau gabungan beberapa alat indera mereka.

Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  pengertian media  pembelajaran

adalah sebuah alat atau perangkat yang digunakan untuk menyalurkan informasi

dalam  suatu  kegiatan  belajar  mengajar.  Penyampaian  informasi  dapat

menggunakan bantuan gambar, audio,  dan  video, tujuannya  agar  pesan  yang

disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh siswa.

2. Manfaat penggunaan media pembelajaran

Azhar  Arsyad  (2014:  29),  menjelaskan  manfaat  media  pembelajaran

adalah sebagai berikut:

a. Media  mampu digunakan  untuk  mempertegas penyajian  materi sehingga

proses pembelajaran menjadi lebih lancar serta mampu meningkatkan hasil

belajar siswa.

b. Media pembelajaran dapat digunakan untuk  meningkatkan interaksi antara

siswa dengan lingkungannya, meningkatkan motivasi belajar peserta didik,

memungkinkan  peserta  didik  untuk  melaksanakan  pembelajaran  secara

mandiri.

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.

1) Objek yang memiliki ukuran terlalu besar dapat diperkecil dan digantikan

dengan bantuan gambar, video, foto, atau slide.
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2) Objek  yang memiliki  ukuran  terlalu  kecil  yang tidak  dapat  dilihat  tanpa

bantuan alat  pembesar  dapat  ditampilkan dengan bantuan mikroskop dan

disajikan dalam bentuk gambar atau video.

3) Pembelajaran yang berkaitan dengan peristiwa masa lampau atau kejadian-

kejadian langka dapat ditampilkan dengan bantuan video atau foto.

4) Objek  atau  pembelajaran  yang bersifat kompleks dapat  disederhanakan

melalui bantuan simulasi komputer, video atau gambar.

5) Percobaan  yang  sifatnya  berbahaya  dapat  digantikan  dengan  bantuan

simulasi komputer atau dengan bantuan tayangan video.

6) Kejadian alam yang membutuhkan waktu lama dapat ditampilkan dengan

bantuan  teknik  rekaman  tertentu  contoh  video  hyperlapse  atau  simulasi

komputer.

d. Media  pembelajaran  mampu  membagikan  pengalaman yang sama kepada

setiap  peserta  didik  mengenai  kejadian-kejadian  di  sekitar  mereka,  dan

memungkinkan  terjadinya  interaksi  langsung  dengan  guru dan

lingkungannya misalnya melalui kegiatan study tour, seperti karya wisata ke

museum atau kebun binatang.

Sudjana dan Rivai (2011: 2), menjelaskan manfaat media pembelajaran

dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu:

a. Proses Pembelajaran dapat menarik perhatian siswa dan berdampak pada

meningkatnya motivasi belajar siswa.

b. Sumber pembelajaran menjadi lebih jelas dan dapat dipahami lebih baik oleh

siswa. Sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai.

c. Metode  pembelajaran  menjadi  lebih  beragam,  tidak  lagi  pembelajaran

konvensional dimana guru menjelaskan materi secara verbal dan siswa hanya
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mendengarkan,  sehingga  pembelajaran  menjadi  tidak membosankan  dan

lebih menarik.

d. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran tidak lagi satu arah, dimana

guru menerangkan dan siswa hanya menyimak pembelajaran yang diajarkan,

melainkan siswa dapat melakukan aktivitas lainnya seperti mengamati dan

mendemostrasikan materi yang disajikan.

Menurut Sanaky (2009:6) menjelaskan manfaat media pembelajaran untuk 

merangsang siswa dalam belajar dengan cara:

a. Menghadirkan obyek sebenarnya dan obyek langkah.

b. Membuat salinan dari obyek aslinya.

c. Membuat konsep abstrak ke konsep konkret.

d. Memberi pandangan yang sama terhadap materi yang diajarkan.

e. Mengatasi keterbatasan tempat, jumlah, waktu dan jarak.

f. Menyajikan ulang informasi secara konsisten.

g. Memberi suasana belajar yang tidak tertekan, santai dan menarik sehingga

dapat mencapai tujuan pembelajaran.

3. Fungsi media pembelajaran

Pemakaian  media  pembelajaran dapat  membantu siswa memahami materi

yang diajarkan dengan mudah. Media pembelajaran memiliki berbagai fungsi

untuk membantu  siswa selama kegiatan  belajar  mengajar  berlangsung,  selain

dapat  meningkatkan   motivasi  dalam  belajar,  media  pembelajaran  mampu

membangkitkan keinginan dan minat  baru.  Menurut  Sanaky (2013:6),  fungsi

media pembelajaran bagi pengajar yaitu:

a. Memberikan pedoman dan patokan guna ketercapaian tujuan.

b. Menjelaskan bentuk serta rangkaian pembelajaran yang baik.
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c. Memberikan kerangka sistematis mengajar yang baik.

d. Memudahkan pendidik untuk mengkontrol materi pelajaran.

e. Membantu menyajikan bahan pembelajaran secara cermat dan teliti.

f. Membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri seorang pendidik.

g. Meningkatkan kualitas pembelajaran.

Adapun fungsi media pembelajaran bagi siswa adalah untuk:

a. Meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik.

b. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar.

c. Memberikan bentuk materi yang mudah dipahami oleh siswa.

d. Memudahkan siswa dalam menyerap materi yang disampaikan dengan cara

menyajikan inti dan pokok materi pelajaran.

e. Mendorong siswa untuk focus dan menganalisis materi pembelajaran.

f. Meberikan lingkungan pembelajaran yang kondusif tanpa tekanan.

g. Siswa mampu memahami materi pembelajaran dengan terorganisisir yang

ditampilkan melalui media pembelajaran.

Secara umum, Sadiman dalam buku Sundayana (2014;7) menyatakan bahwa

media mempunyai fungsi:

a. Memperjelas informasi yang disampaikan agar tidak terlalu bersifat hafalan.

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra.

1) Mengantikan  objek  yang  memiliki  ukuran  terlalu  besar  kedalam  bentuk

gambar realita, model, film bingkai, atau film.

2) Meperbesar  obejek  yang terlalu  kecil menggunakan  bantuan proyektor

mikro, film bingkai, film atau gambar.

3) Pergerakan  objek yang  terlalu  lambat  atau  terlalu  cepat,  dapat  dibantu

dengan Timelapse atau High Speed photography.
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4) Menampilkan  kembali  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  masa  lampau

menggunakan bantuan rekaman film, video, ataupun foto.

5) Menyajikan  objek  yang  sifatnya  rumit  seperti  mesin  kedalam  bentuk

diagram atau pemodelan.

6) Memvisualisasikan  konsep  yang  terlalu  luas  seperti  mekanisme  gunung

berapi, gempa bumi, iklim kedalam bentuk film atau gambar. 

c. Meningkatkan  antusias  siswa  dalam  mengikuti  pembelajaran  dan

meningkatkan interaksi langsung antara siswa dan sumber belajar. 

d. Memfasilitasi siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri

sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

e. Memberikan  pengalaman  dan  stimulus  yang  sama  kepada  setiap  siswa,

sehingga akan menghasilkan persamaan presepsi.

f. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar.

g. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih atraktif.

h. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar.

i. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat dipersingkat.

j. Kualitas pembelajaran dapat dioptimalkan.

k. Kegiatan  belajar  mengajar  dapat  dilaksanakan  dimanapun  dan  kapanpun

dibutuhkan.

l. Peningkatan  sikap  positif  peserta  didik  akan  materi  dan  proses

pembelajaran.

Selain  fungsi  di  atas,  Livie  dan  Lentz  dalam  Azhar  Arsyad (2014: 20)

menerangkan fungsi media pembelajaran sebagai berikut:
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a. Fungsi atensi adalah media visual bertugas sebagai media utama yang bisa

mengarahkan konsentrasi siswa untuk berfokus pada materi pelajaran yang

menampilkan makna visual. Contohnya seperti teks bahan ajar.

b. Fungsi  afektif  adalah  media  dapat  dilihat  oleh  peserta  didik  dan

menghasilkan rasangan emosi dan berpengaruh pada sikap peserta didik.

c. Fungsi kognitif adalah fungsi dimana media bertujuan untuk memperlancar

jalannya  kegiatan  belajar  mengajar  dan  mempermudah  siswa  untuk

memahami materi yang terkadung di dalam media.

d. Fungsi  kompensatoris  adalah  fungsi  yang  membantu  siswa  yang  lemah

dalam mengelola informasi dengan cara menyajikan materi kedalam bentuk

teks, sehingga mempermudah siswa untuk mengigatnya kembali.

4. Jenis-jenis media pembelajaran

Mengingat banyaknya media dalam proses pembelajaran, maka dilakukan

pengelompokan terhadap media-media tersebut. Tujuan dari pengelompokan ini

untuk mempermudah pengguna dalam menentukan media apa yang sesuai dalam

kegiatan  belajar  mengajar.  Sanjaya  (2008:  170)  menjelaskan  bahwa  media

pembelajaran dapat dikelompokan berdasarkan sudut pandangnya.

a. Dilihat dari sifatnya:

1) Media  auditif  adalah  media  yang  hanya memiliki  unsur  suara  sehingga

hanya dapat diakses menggunakan indra pendengaran. Contoh dari media

ini adalah radio dan kaset rekaman.

2) Media  visual  meruapakan  media  yang  hanya  memiliki  unsur  visual,

sehingga media ini hanya dapat  diakses menggunakan indra penglihatan.

Contoh dari media ini adalah foto, gambar, slide, media grafis.
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3) Media  audio  visual  adalah  media  yang  dapat  diakses  dengan  indera

penglihatan dan pendengaran. Media audio visual memiliki unsur suara dan

visual sehingga dapat didengarkan dan dilihat. Perpaduan antara unsur suara

dan  visual  dalam  media  ini  membuat  media  ini  menjadi  lebih  menarik

dibandingkan media auditif  maupun media visual.  Contoh dari  media ini

adalah video, film, slide suara.

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya:

1) Media  yang  memiliki  daya  liput  yang  luas  dan  serentak   dapat

menyampaikan  materi  atau  peristiwa  tertentu  secara  actual  dan  serentak

tanpa membutuhkan ruangan khusus. Contoh dari media ini adalah televisi

dan radio.

2) Media  yang  memiliki  daya  liput  yang  terbatas.  Media  ini  tidak  mampu

meyampaikan  informasi  secara  actual  dan  serentak  karena  media  ini

memiliki keterbatasan baik ruang maupun waktu. Contoh dari media yang

memiliki daya liput terbatas adalah film slide, film, dan video.

c. Dilihat dari cara penggunaannya:

1) Media yang diproyeksikan adalah media yang membutuhkan perangkat

tertentu  seperti  projector atau  overhead  projector (OHP)  untuk

menampilkan  materi.  Tanpa  bantuan  alat-alat  tersebut  media  tidak  akan

berfungsi  secara  akurat.  Contoh  dari  media  yang  diproyeksikan  adalah

slide,film, dan transparansi.

2) Media  yang  tidak  diproyeksikan  adalah  media  yang  tidak  memerlukan

perangkat proyeksi khusus untuk menampilkan materi. Contoh dari media

ini adalah foto, gambar, lukisan, radio, dan lain sebagainya.
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Sudjana  dan  Rivai  (2011:  3)  mengemukakan beberapa  jenis  media  yang

dapat digunakan dalam pembelajaran, diantaranya adalah:

a. Media grafis (media dua dimensi) yang berupa gambar, foto, grafik, bagan,

diagram, poster, kartun, dan komik.

b. Media  tiga  dimensi  yaitu  media  dalam model  padat,  penampang,  susun,

kerja, dan diorama,.

c. Media proyeksi, misalnya slide, film strips, film, dan OHP.

d. Lingkungan sebagai media pembelajaran.

Menurut  Heinich  and  Molenda  (1998:9)  terdapat  enam  jenis  dasar  dari

media pembelajaran, yaitu:

a. Teks  adalah  komponen  dasar  yang  dapat  digunakan  untuk  menyalurkan

pesan.  Teks  memiliki  beragam  jenis  dan  bentuk  yang  dapat  menarik

perhatian audien dalam menyampaikan suatu informasi.

b. Media audio adalah komponen yang dapat diakses oleh indera pendengar.

Sebuah  presentasi  akan  menjadi  lebih  menarik  dan  variatif  apabila

penyampaiannya menggunakan bantuan media  audio.  Contoh dari  media

audio adalah musik, kaset rekaman, atau suara latar.

c. Media visual adalah media yang dapat diakses dengan indera penglihatan.

Media  ini  mampu  memberikan  rangsangan  visual  dalam  penyampaian

sebuah informasi, rangsangan tersebut dapat dikemas dalam bentuk gambar,

foto, sketsa, atau poster.

d. Media  proyeksi  gerak  adalah  media  yang menggunakan bantuan gambar

bergerak dalam penyampaian sebuah informasi. Contoh dari media proyeksi

gerak adalah, film, video kaset, atau program televisi.
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e. Benda-benda  tiruan/miniatur  atau  alat  peraga.  Benda-benda  tersebut

digunakan untuk mengatasi keterbatasan situasi maupun objek. Alat peraga

biasanya memiliki  volume sehingga dapat  dilihat  dari  berbagai  sisi  serta

dapat diraba.

f. Manusia.  Termasuk  di  dalamnya  guru,  siswa,  atau  pakar/ahli  di

bidang/materi tertentu.

Rudi Bretz  dalam Sanjaya (2008: 212)  mengidentifikasi jenis-jenis media

berdasarkan tiga unsur pokok yaitu suara, visual, dan gerak. Dari ketiga unsur

tersebut Bretz mengklasifikasikannya ke dalam tujuh kelompok, yaitu:

a. Media audio

b. Media cetak

c. Media visual diam

d. Media visual gerak

e. Media audio semi gerak

f. Media semi gerak

g. Media audio visual diam

h. Media audio visual gerak.

5. Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran memiliki berbagai fungsi dan salah satunya berguna

sebagai  sumber  belajar,  sehingga  memungkinkan  siswa  untuk  melaksanakan

pembelajaran secara mandiri tanpa didampingi oleh guru. Salah satu media yang

dapat  menjalankan  fungsi  tersebut  adalah  program  multimedia  interaktif.

Pujiriyanto  (2012:161)  menerangkan  bahwa  media  interaktif  adalah  sebuah

tempat penyajian materi pembelajaran yang melibatkan unsur visual dan suara

serta  dapat  ditampilkan  dan  dikontrol  melalui  komputer.  Media  interaktif
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merupakan sebuah alat penyampaian bahan ajar, penyajian materi dibuat dalam

bentuk video yang mampu dikendalikan melalui  komputer  oleh siswa.  Siswa

tidak hanya dapat mendengar dan melihat informasi yang disajikan, melainkan

siswa juga dapat berinteraksi dengan cara mengkontrol sekuensi dan kecepatan

penyajian (Azhar Arsyad, 2014:36). 

Multimedia berasal  dari  kata multi  dan media.  Menurut Munir (2015:  2)

multi  berasal  dari  bahasa  latin,  yakni  nouns  yang memiliki  arti  banyak  atau

bermacam  macam  sedangkan  kata  media  berasal  dari  bahasa  latin,  yakni

medium yang memiliki  arti  perantara.  Multimedia  merupakan gabungan dari

elemen-elemen teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disajikan melalui

komputer  atau  peralatan  elektronik  dan  digital.  Multimedia  jika  dilihat  dari

pengaksesannya  terdapat  dua  jenis  yakni  multimedia  linear  dan  non-linear.

Multimedia  linear  adalah  penyajian  informasi  yang  hanya  berjalan  terus

selayaknya garis  lurus  yang tidak  bisa diatur  oleh pengguna seperti  program

televisi  dan  radio.  Sedangkan,  multimedia  non-linear  pengguna  diberi  kuasa

untuk  mengontrol  program,  dalam  hal  ini  disebut  dengan  interaktif  atau

multimedia interaktif. Multimedia interaktif memungkinkan pengguna memiliki

kuasa untuk memilih materi yang ingin dipelajari, memilih sajian materi-materi

tanpa  perlu  menunggu  seluruh  sajian  materi  satu  dan  yang  lainnya  selesai

dijabarkan.  (Sutopo,  2012:  112).   Surjono  (2017:50)  menerangkan  bahwa

multimedia pembelajaran interaktif merupakan sebuah program multimedia yang

berisi perpaduan teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, dan simulasi secara

terpadu dan sinergis dengan bantuan perangkat komputer untuk mencapai tujuan

pembelajaran tertentu. 
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Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa media interaktif

adalah  kumpulan  berbagai  komponen  multimedia  pembelajaran  seperti  teks,

gambar,  video,  animasi  yang  dikemas  dalam  satu  wadah  yang  dapat

dikendalikan oleh pengguna sehingga terjadi interaksi antara siswa dan sumber

belajar. sebuah media yang memadukan berbagai komponen seperti teks, gambar

dan video menjadi satu kesatuan.

Kelebihan  multimedia  interaktif  sebagai  media  pembelajaran  menurut

Munadi (2013: 152) yaitu sebagai berikut. 

a. Lebih interaktif, yaitu program multimedia dapat dipakai oleh siswa secara

individual (belajar mandiri). Saat siswa mengaplikasikan program ini, siswa

terlibat secara auditif, visual, dan kinetik, sehingga dimungkinkan informasi

atau pesannya mudah dimengerti. 

b. Memberikan iklim afeksi secara individual. Karena dirancang khusus untuk

pembelajaran  mandiri,  kebutuhan  siswa  secara  individual  terasa

terakomodasi,  termasuk  bagi  mereka  yang  lamban  dalam  menerima

pelajaran. 

c. Meningkatkan motivasi belajar. Dengan terakomodasinya kebutuhan siswa,

siswa pun akan termotivasi untuk terus belajar. 

d. Memberikan umpan balik. Multimedia interaktif dapat menyediakan umpan

balik  (respon)  yang  segera  terhadap  hasil  belajar  yang  dilakukan  oleh

peserta didik. 

e. Karena multimedia interaktif diprogram untuk pembelajaran mandiri, maka

kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada pada penggunanya.

6. Objek Multimedia
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Menurut  Surjono  (2017:6)  secara  garis  besar  objek  multimedia  dapat

digolongkan menjadi dua, yakni elemen multimedia yang tidak berbasis waktu

dan  multimedia  yang  berbasis  waktu.  Contoh  dari  multimedia  yang  tidak

berbasis  waktu  antara  lain  teks  dan  gambar.  Contoh  dari  multimedia  yang

berbasis waktu antara lain animasi, suara, dan video.

Menurut Sutopo (2012:103) Objek multimedia terdiri dari:

a. Teks  mendasari  segala jenis  pengolahan informasi  yang  berbasis multimedia.

Dalam pengolahan kata dan informasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

seperti hypertext, import text, export text dan auto hypertext.

b. Image atau Grafik secara umum dapat dikatakan sebagai gambar yang tidak

bergerak atau biasa disebut still image. Contohnya seperti gambar atau foto.

c. Animasi adalah gambar atau grafik yang digerakkan, contoh seperti gerakan

aktivitas orang yang dilakukan setiap hari.

d. Audio  digunakan  sebagai  bantuan  untuk  mempertegas  sebuah  informasi.

Jenis audio yang digunakan dapat berupa narasi atau sound effect.

e. Video adalah pergerakan gambar yang diambil dari pemrosesan kamera.

f. Interaktive  link,  kebanyakan  multimedia  bersifat  interaktif,  artinya

pengguna  dapat  berinteraksi  langsung  dengan  program  menggunakan

bantuan  mouse  atau  objek  lainnya  seperti  tombol  maupun  teks  box.

Sehingga program dapat menjalankan perintah tertentu. Interaktive link pada

multimedia  berguna  sebagai  hypermedia yang  menjembatani  beberapa

elemen multimedia menjadi satu kesatuan.

Adapun menurut Alessi & Trollip (2001:48) komponen multimedia terdiri dari:

a. Pendahuluan Program merupakan halaman pengenalan program yang terdiri

dari halaman judul, petunjuk pemakaian program, serta identitas pengguna
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b. Kontrol  pengguna  merupakan  cara  pengguna  mengkontrol  program.

Program menyediakan kontrol  yang dapat  diskses  oleh  pengguna  seperti

tombol,  menu,  dan  hyperlink.  Cara  pengguna  untuk  mengakses  dapat

menggunakan mouse, keyboard atau speech kontrol.

c. Presentasi Informasi merupakan halaman yang digunakan untuk menyajikan

informasi  dan  materi  pembelajaran.  Salah  satu  hal  yang  penting  dalam

presentasi  informasi  adalah  konsistensi.  Penempatan  tombol,  penempatan

garis tepi dan paragraf harus konsisten.

d. Menu  Bantuan  berfungsi  untuk  memberikan  petunjuk  bagaimana  cara

menggunakan program. Menu bantuan harus mudah diakses oleh pengguna.

Selain  dengan  mencantumkan  menu  bantuan  dalam program,  pemberian

bantuan juga dapat dilakukan dalam bentuk hardcover atau cetak.

e. Penutup  Program merupakan  cara  pengguna  keluar  dari  program.  Menu

keluar  harus  dapat  dilakukan  dimanapun  dalam  program,  serta

sediakankonfirmasi  pembatalan  dan  berikan  pesan  penutup  apabila

pengguna telah keluar dari program.

7. Kriteria Kelayakan Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif

Sebelum  melakukan  pengembangan  media  pembelajaran  interaktif,  ada

beberapa  pertimbangan  yang  harus  diperhatikan,  karena  media  yang  dipilih

harus sesuai dengan:

a. Tujuan pengajaran

b. Bahan pengajaran

c. Metode mengajar

d. Tersedia alat yang dibutuhkan

e. Pribadi pengajar
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f. Kondisi siswa; minat dan kemampuan pembelajar

g. Situasi pengajaran yang sedang berlangsung (Sanaky, 2013: 6)

Menurut Alessi & Trollip (2001:67) ada sembilan aspek yang digunakan

untuk mengevaluasi sebuah multimedia pembelajaran:

a. Subject matter

Beberapa bagian yang harus dinilai dalam subject matter adalah kesesuaian

tujuan,  struktur  isi,  keakuratan  dan  penggunaan  bahasa.  Kesesuaian  tujuan

berarti  kedalaman  materi  harus  sesuai  dengan  tujuan.  Tingkat  kedetailan,

kerumitan  haruslah  sesuai.  Struktur  isi,  harus  dipastikan  apakah  struktur  isi

terorganisisr dengan benar, agar poin materi dapat tersampaikan dengan baik.

Penulis  harus  melakukan penyederhaan apabila  materi  terasa  terlalu  panjang,

selain itu susun materi secara berurutan dari yang paling mudah hingga paling

sulit.  Untuk  mempermudah  disarankan  untuk  menggunakan  peta  konsep,

diagram atau outline. Keakuratan isi, informasi yang disampaikan harus akurat.

Pastikan  semuanya  benar,  mulai  dari  fakta,  informasi,  gambar,  video  harus

akurat. Penggunaan bahasa, pada bagian ini adalah evaluasi tentang bagaimana

materi ditampilkan pada layar. Gunakan bahasa yang formal, penggunaan gaya

bahasa, ejaan haruslah sesuai dengan standar, pastikan sesuai dengan audien.

b. Auxiliary Information

Auxiliary Information merupakan bagian yang tidak berkaitan dengan materi

secara  langsung.  Pendahuluan,  petunjuk,  bantuan,  kesimpulan.  Pendahuluan

merupakan  pengenalan  pengguna  terhadap  produk,  dimana  pengguna  dapat

mengetahui tujuan program serta skill awal apa yang harus dimiliki oleh

pebelajar.  Petunjuk  digunakan  untuk  mempermudah  pengguna  dalam

pengoperasian program. Bantuan, menu bantuan harus tersedia dan dapat diakses
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pada program. Gunanya untuk membantu pengoperasian program. Kesimpulan,

Setiap  program  harus  memiliki  kesimpulan  ketika  pengguna  telah  selesai

menjalankan  program.  Program  harus  memiliki  bagian  yang  dapat

merekapitulasi apa yang sudah diajarkan.

c. Affective considerations

Pada bagian ini, evaluasi dilakukan dengan mellihat sudut pandang afektif

siswa. Jangan berasumsi bahwa pengguna akan termotivasi karena penyampaian

materi dengan media komputer. Untuk meningkatkan motivasi pebelajar, dalam

pembuatannya  perlu  meningkatkan  kesulitan  sebagai  proses  pembelajaran.

Menampilkan informasi  yang mengejutkan,  menyediakan kontrol  yang sesuai

dan gunakan fantasi.

d. Interface

Interface merupakan bagian penting dalam program, dimana program dan

pengguna berkomunikasi  dan berinteraksi  melalui layar. Tampilan,  presentasi,

kualitas teks, animasi, gambar, suara, video.

e. Navigation

Naviagation  merupakan  cara  pengguna  menggunakan  program.  Cara

pengguna  mengakses  suatu  halaman  dan  berpindah  ke  halaman  lainnya.

Penggunaan  navigasi  harus  jelas  dan  konsisten  agar  mudah  diakses  oleh

pengguna.

f. Pedadogy

Ada  beberapa  masalah  yang  harus  dievaluasi  dalam  pedadogy  yaitu

metodologi,  interaktifitas,  kapasitas  kognitif,  strategi  pembelajaran,  kontrol

pengguna, pertanyaan, jawaban pertanyaan dan kualitas umpan balik.

g. Invisible features
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Invisible  features merupakan fitur  yang tak  dapat  dilihat  ketika  program

dijalankan. Invisible features meliputi azquistion dan presentasi data serta apa

yang terjadi ketika pengguna meng input data dan meninggalkan program.

h. Robustness

Dasar dari  robustness itu sederhana, yaitu program tak pernah mengalami

kegagalan. Program harus dapat berjalan pada komputer yang berbeda, dengan

perbedaan jenis, merk dan spesifikasi.

i. Suplementary materials

Fitur tambahan yang dapat menjadikan produk menjadi lebih efektif. Seperti

pada  produk  multimedia  untuk  mata  pelajaran  matematika  yang  mungkin

membutuhkan tambahan fitur kalkulator guna menunjang proses pembelajaran,

sehingga hitungan yang rumit dapat dipermudah dengan bantuan kalkulator.

8. Model Pengembangan Media Pembelajaran

Branch (2009:3) mengatakan bahwa Model ADDIE adalah salah satu model

pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran

yang sederhana dan mudah dipahami. Adapun tahapan ADDIE adalah sebagai

berikut:
a. Analysis

Analisis merupakan tahapan dimana peneliti melakukan identifikasi terhadap

kesenjangan kinerja.  Beberapa  hal  yang dilakukan pada  tahap ini  antara  lain

menganalisa kesenjangan kinerja, menentukan tujuan, menganalisa karakteristik

pengguna,  mengidentifikasi  sumber-sumber  yang  dibutuhkan,  menentukan

strategi penyampaian materi, menyusun jadwal penelitian.
b. Design

Pada  tahapan  ini  peneliti  memverifikasi  produk  yang  diinginkan  dan

melakukan perancangan terkait  produk yang akan dibuat.  Beberapa  hal  yang
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dilakukan pada tahap ini antara lain, menyusun daftar yang harus dipersiapkan

untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan,  menyusun tujuan

pembelajaran, menganalisa perkiraan biaya produksi.

c. Development
Pada  tahapan  ini  peneliti  mulai  mengembangkan  produk  dan

memvalidasinya.  Beberapa  hal  yang  dilakukan  pada  tahapan  ini  antara  lain,

membuat konten produk, memilih atau mengembangkan aset-aset pendukung,

mengembangkan petunjuk untuk murid dan guru, melakukan evaluasi formatif

dan melakukan test pilot.
d. Implementation

Implementasi adalah tahapan dimana peneliti menguji cobakan produk yang

telah selesai  diproduksi  kepada pengguna,  beberapa hal  yang dilakukan pada

tahapan  ini  adalah  menyiapkan  guru,  siswa,  serta  sarana  prasarana  yang

membantu proses uji coba. 
e. Evaluation

Evaluasi  adalah  tahapan  dimana produk yang  telah  selesai  dibuat  di  nila

kualitasnya. Beberapa hal yang dilakukan pada tahapan ini adalah menentukan

kriteria evaluasi, menentukan alat evaluasi, dan melakukan evaluasi.

9. Adobe Flash Professional CS6

Sunyoto  (2010:1)  Perangkat  lunak  adobe  flash  merupakan  software

multimedia yang dikembanngkan oleh  Adobe System. Sebelumnya adobe flash

merupakan sofware andalan dari  Macromedia yang kemudian diakuisisi oleh

Adobe System. Awal 1996 Flash merupakan software andalan yang digunakan

untuk  memperindah  tampilan  dalam sebuah  web  dengan  cara  menambahkan

animasi  sehingga web yang telah dibuat  akan menjadi  lebih interaktif.  Flash

sering digunakan untuk membuat berbagai komponen multimedia seperti
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animasi, gambar  bergerak  dan  hiburan  yang  kemudian  diintegrasikan  dalam

sebuah tampilan web.

Penggunaan flash tidak hanya diterapkan pada aplikasi  web, namun juga

dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis dekstop karena flash

juga dapat dikompilasi menjadi format lain seperti .swf dan .exe.

Flash juga bisa digunakan untuk mebuat dan memodifikasi vektor. Selain itu

flash dapat digunakan untuk streaming audio dan video. Flash memiliki bahasa

pemrogramannya  sendiri  yaitu  Action  Script.  Flash  dapat  ditampilan  dan

dijalankan pada beberapa device seperti telepon seluler, komputer, laptop atau

browser.

Format  file  flash  adalah  Shock  Wave  Flash.  File  berekstensi  .swf  dapat

dijalanlan melalui web atau dapat dijalankan pada dekstop dengan membuatnya

dalam format ekstensi .exe.

10. Mata Pelajaran Animasi 2 Dimensi

Pada  tahun  1981  dua  orang  animator  yang  bernama  Thomas  dan  Ollie

Johnston mendefinisikan 12 prinsip animasi yang diterbitkan melalui buku The

Illusion of Life:Disney Animation. Dua belas prinsip animasi tersebut terdiri dari

squash  and  stretch,  anticipation,  staging,  straight  ahead  and  pose  to  pose,

follow through and overlapping action, slow in and slow out, archs, secondary

action, timing, solid drawing, appeal, exaggeration Purnomo (2013:13).

Prinsip animasi digunakan sebagai pedoman para animator untuk membuat

animasi yang dinamis dan terlihat realistis. Prinsip tersebut digunakan sebagai

keterampilan  dasar  yang harus  dipahami  oleh  para  animator. Karena  seorang

animator  berbeda  dengan  seorang  ilustrator.  Pada  dasarnya  Ilustrator  hanya
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menciptakan  sebuah  gambar  yang  statis,  sementara  animator  dituntut  untuk

dapat menciptakan gambar bergerak yang seolah-olah terlihat nyata.

a. Squash And Stretch

Squash  and  Stretch merupakan  prinsip  animasi  yang  berfungsi  untuk

menegaskan  bahwa  setiap  benda  memiliki  jenis  permukaan  yang  berbeda.

Beberapa benda memiliki permukaan yang sifatnya keras dan beberapa benda

memiliki  permukaan benda yang lunak.  Penerapan prinsip  squash and strech

biasa digunakan ketika dua buah benda yang memiliki tekstur permukaan yang

berbeda saling berbenturan. Ketika sebuah benda yang mempunyai permukaan

keras  bertumbukan  dengan  benda  lain,  bentuk  dan  volumenya  tidak  akan

mengalami  perubahan.  Sementara  benda  yang  mempunyai  permukaan  lunak

akan mengalami perubahan bentuk atau volume ketika menghantam benda lain

dengan keras.

Gambar 1. Squash and Stretch

Gambar 1 menunjukkan bahwa kedua bola mempunyai tekstur permukaan

yang berbeda. Bola yang memiliki tekstur permukaan keras tidak akan

mengalami perubahan bentuk atau volume ketika menghantam lantai. Sementara

bola  yang  mempunyai  tekstur  permukaan  lunak  akan  mengalami  perubahan

bentuk atau volume ketika menghantam lain, selain itu hasil pantulan bola juga

akan berbeda dibandingkan dengan bola yang permukaannya keras.

b. Anticipation

Anticipation biasa disebut juga dengan gerakan ancang-ancang merupakan

sebuah tanda yang diberikan oleh animator kepada penonton tentang gerakan
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yang diperagakan karakter selanjutnya. Antcipation sebagai gerakan awal dapat

dijadikan sebagai transisi antara dua scene yang berbeda.

Gambar 2. Anticipation

. Pada gambar 2 dicontohkan karakter melakukan ancang-ancang sebelum

melakukan  adegannya.  Karakter  mengayunkan  tangan  kebelakang  dan

mengangkat sebelah kakinya sebelum akhirnya dia berlari. Dari gerakan tersebut

penonton dapat mengetahui bahwa karakter sedang melakukan persiapan untuk

berlari.

c. Staging

Staging merupakan kondisi dimana lingkungan dibentuk guna mendukung

suasana yang ingin dicapai dalam sautu adegan. Seorang animator harus dapat

menyampaikan ide cerita dan pesan yang ingin disampaikan dengan baik kepada

penonton. Oleh karena itu seorang animator harus memastikan setiap gerakan

karakter, mood dan ekspresi karakter tidak disalah artikan oleh penonton..

Gambar 3. Staging
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Gambar  3  menunjukkan  contoh  stagging yang baik  dan buruk.  Pada  staging

yang  buruk  adegan  percakapan  diambil  dari  sisi  samping  karakter  sehingga

penonton tidak dapat melihat ekspresi yang ditampilkan dari si karakter dengan

jelas. Sementara staging yang baik memperlihatkan wajah dari karakter sehingga

penonton dapat mengamati ekspresi yang ditampilkan.

d. Straight Ahead And Pose to Pose

Gambar 4. Straight Ahead dan Pose to Pose

Gambar 4 menunjukkan prinsip yang berkaitan dengan proses pengerjaan

sebuah animasi. Pada dasarnya ada dua teknik dalam produksi animasi

1) Straight Ahead

Straight  Ahead  Action adalah  sebuah  teknik  pengerjaan  animasi  dimana

gambar  di  produksi  oleh  animator  frame  by  frame  seorang  diri  dari  awal

pengerjaan  hingga  akhir  animasi  tersebut  dibuat.  Sehingga  gambar  yang

dihasilkan tidak berubah-ubah, namun teknik ini akan memakan waktu cukup

lama karena dalam proses pengerjaannya dilakukan seorang diri.

2) Pose to Pose

Berbeda dengan straight ahead, Pose to Pose adalah sebuah teknik dimana

dalam pengerjaannya melibatkan lebih dari sati animator, animator utama hanya

menggambar pada bagian-bagian kunci tertentu. Bagian lain akan diteruskan

oleh animator lain, sehingga proses pengerjaannya tidak memakan waktu yang

lama.  Teknik  pose to pose adalah teknik yang sering diterapkan dalam dunia
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industri karena lebih efisien daripada pengerjaanya menggunakan teknik animasi

straight ahead.
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e. Follow Through And Overlapping  Action

Follow through adalah gerakan tubuh tertentu yang masih bergerak ketika

tubuh utamanya sudah selesei bergerak. 

Gambar 5. Follow Through

Gambar 5 memberikan contoh ketika kelinci berhenti berlari telinga akan

tetap bergerak untuk beberapa waktu.  Overlaping action adalah gerakan saling

mendahului atau gerakan saling silang. Contoh dari gerakan overlaping action

adalah ketika seseorang berjalan tangan dan kaki akan melakukan gerakan saling

mendahului atau saling silang.

f. Slow In And Slow Out

Gambar 6. Slow in dan Slow Out

Gambar 6 menegaskan bahwa setiap pergerakan mempunyai percepatan dan

perlambatan  yang  berbeda.  Contoh  slow  in adalah  ketika  seorang  sopir

menginjak pedal gas dan contoh slow out adalah ketika seorang sopir menginjak

pedal rem.
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g. Arcs

Gambar 7. Arcs

Arcs merupakan suatu pola melingkar yang terjadi pada suatu gerakan. Arcs

memungkinkan  sebuah gerakan  terlihat  lebih  natural  terutama untuk  gerakan

karakter makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Contoh dari gerakan arcs

adalah pergerakan sendi tangan dan perputaran kepala seperti pada gambar 7.

h. Secondary Action

Gambar 8. Secondary Action

Pada gambar 8 dapat dilihat bahwa gerakan utama dari gambar tersebut dan

gerakan  sekundernya  topi  yang  bergerak  melambai.  Topi  digunakan  untuk
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memperkuat gerakan utamanya yaitu berlari. Topi hanya akan bergerak ketika si

karakter berlari. Dapat disimpulkan bahwa Secondary action merupakan gerakan

tambahan  yang  digunakan  untuk  memperkuat gerakan utama agar animasi

terlihat lebih natural. Gerakan sekunder  ini  tercipta  karena  adanya  gerakan

utama. 

i. Timing

Dalam  animasi  timing  dan spacing  adalah  bagian  terpenting  untuk

menciptakan sebuah animasi  yang dinamis.  Timing merupakan bagaian untuk

menentukan  kapan  sebuah  karakter  harus  berhenti  dan  bergerak,  sementara

spacing berkaitan dengan kepadatan sebuah gambar. Contoh kepadatan gambar

dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 9. Timing
j. Appeal

Appeal merupakan ciri khusus sebuah animasi atau style yang digunakan

dalam membuat animasi.  Kita dapat membedakan animasi buatan jepang dan

Disney dengan cepat,  karena masing-masing animasi  mempunyai  cirikhasnya

masing-masing. Selain itu appeal juga berkaitan dengan keseluruhan look

sebuah karakter, bagaimana seorang animator menyelaraskan antara penampilan

dan  karakter  yang  diceptakan.  Contoh  seorang  menciptakan  karakter  yang

bersifat  sombong  maka  karakter  akan  dibalut  dengan  perhiasan  agar  para
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penonton  dapat  mengidentifikasi  bahwa  karakter  tersebut  memiliki  sifat

sombong.

Gambar 10. Appeal

k. Exaggeration

Exaggeration adalah gerakan hiperbola yang dilakukan dalam sebuah scene

animasi, atau gerakan mendramatisir, biasanya diterapkan pada animasi animasi

yang  sifatnya  komedi  seperti  kartun. Gambar  11  memperlihatkan  penerapan

exaggeration, gerakan didramatisir agar terlihat lebih menarik.

Gambar 11. Exaggeration

l. Solid Drawing

Animasi  pada  dasarnya  merupakan  kumpulan  gambar  yang  digerakkan

sehingga  menghasilakan  sebuah  cerita,  oleh  karena  itu  menggambar adalah

sebuah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang animator. Gambar

yang baik akan menghasilkan animasi yang baik pula terutama untuk animasi
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klasik. Animator harus memilliki pengetahuan mengenai pencahayaan, anatomi

benda, pencahayaan, komposisi objek. Hal tersebut dapat dilatih dengan  dengan

melakukan pengamatan dan mecoba untuk menggambarnya.

Solid  drawing merupakan  kemampuan  menggambar  seorang  animator

dimana karakter yang dihasilkan selalu konsisten tiap framenya. Tujuaan dari

solid drawing adalah menghasilkan gambar yang terlihat lebih nyata. Contoh

penerapan solid drawing dapat dilihat pada gambar 12.

Gambar 12. Solid Drawing

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Mahardika pada tahun 2014 dengan

judul media pembelajaran perakitan pc dengan menggunakan macromedia

flash untuk meningkatkan prestasi  belajar  siswa di  SMK. Pengembangan

menggunakan teori pengembangan  research and development. Tujuan dari

penelitian untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran perakitan PC

berbasis  macromedia flash yang dihasilkan bagi siswa SMK yang dinilai

dari  aspek  media  dan  materi.  Hasil  penelitian  mununjukkan  bahwa

pengembangan  media  pembelajaran  berbasis  macromedia  flash  disusun

sesuai dengan pedoman pembuatan media melalui enam langkah dihasilkan

media pembelajaran perakitan PC dengan gambaran tampian yaitu button,

beranda, video, komponen, dan profil. Beranda berisikan menu-menu utama
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seperti  komponen  video  dan  profil.  Pada  menu  komponen  menjelaskan

mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perakitan PC yaitu

motherboard atau papan induk. Kemudian pada menu video menampilkan

video  pendek  mengenai  perakitan  PC  sesuai  dengan  standar  keamanan

kerja.  Menu  terakhir  adalah  profil  yang  menunjukan  identitas  pembuat

media  pembelajaran.  Kelayakan media  pembelajaran  yang diperoleh  dari

hasil validasi menunjukan bahwa media sangat layak untuk digunakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Rizkyansyah pada tahun 2013 dengan

judul  Pengembangan  Aplikasi  Media  Pembelajaran  Interaktif  Teknik

Bermain Piano Berbasis Multimedia di Lembaga Kursus Musik Ethnictro

Yogyakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa media  dapat  diterapakan

dalam proses  pembelajaran.  Media  dinilai  dari  dua  aspek yaitu  dari  aspek

media dan aspek materi. Penilaian dari segi materi mendapatkan nilai 60,34

masuk  kedalam kategori  layak untuk digunakan,  penilaian  dari  ahli  media

mendapatkan nilai 89 masuk kedalam kategori sangat layak untuk digunakan.

Penilaian dari pengguna mendapat nilai 92,1 masuk kedalam kategori sangat

layak  untuk  digunakan.  Berdasarkan  dari  penilaian  diatas  maka  dapat

disimpulkan  bahwa  aplikasi  pembelajaran  interaktif  teknik  bermain  piano

berbasis multimedia layak digunakan sebagai media pembelajaran. Keterkaitan

dengan  penelitian  tersebut  adalah  pengembangan  media  pembelajaran

menggunakan aplikasi adobe Flash, pengujian kualitas media. 

C. Kerangka Pikir

Media  pembelajaran  merupakan  perangkat  pendukung  yang  dapat

digunakan  sebagai  penunjang  proses  pembelajaran  agar  tercipta  lingkungan

belajar  yang  kondusif.  Penggunaan  media  pembelajaran  yang  sesuai  dengan
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tujuan  pembelajaran,  materi  dan  karakteristik  peserta  didik  dapat  membantu

proses pembelajaran.  Pembelajaran animasi 2 dimensi di  SMK N 1 Pengasih

masih  menggunakan  metode  ceramah,  yang  mana  hal  tersebut  menyebabkan

turunnya minat siswa terhadap materi yang diajarkan. Siswa merasa bosan dan

kesulitan dalam menerima materi yang disampaikan, hal tersebut terjadi karena

belum terdapat sebuah media pembelajaran interaktif yang digunakan guru untuk

menyampaikan materi kepada peserta didik.

Penggunaan media pembelajaran interaktif  di  dalam proses  pembelajaran

dapat  meningkatkan  interaktif  peserta  didik  terhadap  lingkungan  belajar,

sehingga  dapat  meningkatkan  motivasi  serta  minat  peserta  didik.  Media

pembelajaran mampu menyederhanakan sebuah konsep yang sifatnya kompleks,

selain  itu  media  pembelajaran  juga  memfasilitasi  siswa  untuk  melakukan

pembelajaran secara mandiri. 

Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  peneliti  bermaksud  mengadakan

pengembangan media pembelajaran animasi yang dapat digunakan oleh siswa

sebagai  sumber  belajar.  Dalam  pengembangannya  dibutuhkan  sebuah  model

pengembangan  dan  tahap  pengujian  terhadap  media  agar  sesuai  dengan

kebutuhan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian

pengembanngan  Research  and  Development  (R&D)  dengan  mengadaptasi

model  pengembangan  perangkat  lunak  ADDIE.  Pengujian  pada  media

pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kelayakan pada media pembelajaran

yang  telah  dikembangkan.  Hasil  pengembangan  adalah  sebuah  media

pembelajaran interaktif yang sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
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D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian

sebagai berikut.

1. Bagaimana  kelayakan produk  media  pembelajaran interaktif  Animasi 2

Dimensi untuk siswa XI Multimedia?

2. Bagaimana penilaian produk yang dikembangkan berdasarkan aspek media?

3. Bagaimana penilaian produk yang dikembangkan berdasarkan aspek materi?

4. Bagaimana tanggapan pengguna terhadap produk yang dikembangkan?
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