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Abstrak 

Banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep fisika yang 

kebanyakan bersifat abstrak. Seperti pada proses terbentuknya bayangan benda 

sehingga mata dapat melihat bayangan, dimana para peserta didik tidak dapat 

melihat langsung penyebabnya. Agar siswa dapat memahaminya, maka harus 

dikonkritkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengkonkritkan hal-hal yang bersifat abstrak ini salah satunya 

animasi.Penelitian ini bertujuan membuat animasi dengan menggunakan Software 

Microsoft Office PowerPoint tentang proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar dan mengujicobakan media tersebut di kelas. Penelitian dilakukan dengan 

metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan mengambil sampel siswa SMK Negeri 1 

Selo Boyolali yang berjumlah 26 siswa. Pengumpulan data menggunakan lembar 

observasi, hasil belajar siswa berupa post test tertulis dan kuisioner. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa animasi yang di buat diimplementasikan dalam pembelajaran di 

kelas dapat membantu mempermudah siswa memahami materi tentang proses 

terbentuknya bayangan pada cermin datar. 

Kata kunci :Media animasi fisika, proses pembentukan bayangan pada cermin datar 

 

A. Pendahuluan 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kesulitan siswa dalam memahami konsep fisika 

yang kebanyakan bersifat abstrak. Agar siswa dapat memahaminya, maka harus 

dikonkritkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak upaya yang dilakukan untuk 

mengkongkritkan hal-hal yang bersifat abstrak ini salah satunya animasi.  

Animasi yang sering digunakan biasanya dibuat dengan program-program yang 

berkembang pesat di pasaran diantaranya Macromedia Flash, Blender 3D, Aurora 3D 

Animation Maker, Vectorian Giotto dan lain-lain. Namun tidak semua guru bisa 

menggunakan software ini, sementara  Microsoft Office PowerPoint sangat mudah bahkan 

hampir semua guru bisa menggunakannya. Oleh sebab itu, penelitian ini dibuat untuk 

memberi contoh bagi guru-guru agar dapat membuat animasi-animasi fisika  

menggunakan PowerPoint.  

Penelitian tentang pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran telah banyak 

dilakukan antara lain, oleh Selfrimus, “Penggunaan Media Animasi Flash dalam 
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Pembelajaran fisika Topik Interferensi Gelombang”, Dodi Purnomo, “Desain Pembelajaran 

Menggunakan Media Animasi Flash untuk Menunjukkan Interferensi Cahaya pada Cincin 

Newton”,  Damianus, ” Penggunaan Media Animasi Flash Tentang Penggunaan Jangka 

Sorong”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat animasi proses pembentukan bayangan 

pada cermin datar dan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan dengan 

menggunakan software Microsoft Office PowerPoint, membuat desain pembelajaran 

dengan topik proses pembentukan bayangan pada cermin datar dan jalannya cahaya 

sehingga mata melihat bayangan, serta mengimplementasikan desain pembelajaran dan 

animasi yang telah dibuat untuk menguji keberhasilannya. 

Dengan adanya penelitian ini akan memberi manfaat bagi guru dan siswa. Adapun 

manfaat bagi guru yakni (i) dapat membuat animasi sederhana dengan menggunakan 

software Microsoft Office PowerPoint sebagai media pembelajaran pada topik yang lain, 

(ii) membantu para guru fisika dalam membuat rencana pembelajaran  dengan 

menggunakan animasi sebagai media pembelajaran untuk menunjukkan proses 

pembentukan bayangan pada cermin datar dan jalannya cahaya sehingga mata dapat 

melihat bayangan. Kemudian manfaat bagi siswa, bisa membantu menkongkritkan 

peristiwa-peristiwa fisika yang tidak bisa dilihat dengan mata.  

 

B. Dasar Teori 

a. Media Animasi 

 Animasi berasal dari kata animation yang dalam bahasa Inggris to animate yang 

berarti menggerakkan, misal sebuah benda digerakkan secara teratur melalui 

perubahan sedikit demi sedikit seolah-olah memberikan kesan hidup[1].  Selain itu, 

animasi juga merupakan serangkaian gambar yang membentuk sebuah gerakan 

memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan media lain contoh gambar maupun 

tulisan yang berupa teks. 
 

b. Cermin datar dan hukum pemantulan 

Cermin datar yaitu cermin yangsangat halus dan memiliki permukaan yang datar. 

Biasanya terbuat dari kaca, dibagian belakang dilapisi logam mengkilap sehingga tidak 

tembus cahaya[2].Cahaya yang datang pada cermin akan dipantulkan, dimana 

pemantulannya mengikuti hukum Snellius sebagai berikut : 

 Sinar datang, garis normal dan sinar pantul      terletak pada satu bidang 

datar 

 Besarnya sudut datang (i) sama dengan besarnya sudut pantul (r). 

   [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i = r 
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c. Melukis pembentukan bayangan pada cermin datar 

 Pembentukan bayangan oleh cermin datar dibentuk oleh perpotongan 

perpanjangan dari sinar-sinar pantul, perhatikan gambar di bawah berikut ini ; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jalannya cahaya sehingga bayangan dapat dilihat mata. Cahaya dari benda 

dipantulkan oleh cermin dan masuk  ke mata pengamat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adapun bayangan yang terbentuk mempunyai beberapa sifat, diantaranya adalah 

sebagai berikut; [4].   

a. Bayangan bersifat maya (tidak dapat ditangkap layar) 

b. Bayangan sama besar dengan bendanya 

c. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin 
 

d. Gabungan dua buah cermin datar 

Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar dapat menyebabkan 

pembentukan bayangan dari benda di depan cermin[4].   

Dua buah cermin datar yang digabung dengan cara tertentu dapat memperbanyak 

jumlah bayangan sebuah benda. Jumlah bayangannya tergantung pada besar sudut 

oleh kedua cermin [5]. Misalnya, jika sebuah benda O (titik) berada di depan cermin 

datar yang membentuk sudut 90 derajat, maka didapatkan jumlah bayangan yang 

terbentuk sebanyak 3 buah. Perhatikan gambar di bawah ini; 
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Jalannya cahaya sehingga mata melihat bayangan 21 adalah sebagai berikut 

cahaya dari benda dipantulkan oleh cermin 2 kemudian dipantulkan lagi oleh cermin 1 

lalau  masuk  ke mata  pengamat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apabila sudut apit kedua cermin datar diubah dengan sudut tertentu, maka 

jumlah bayangannya (n) juga berubah. Jumlah bayangan dirumuskan : 

 

       [5]. 

 

  Keterangan : 

   n = Jumlah bayangan 

   α = Sudut antara dua buah cermin 

 

C. Metodologi Penelitian 

C.1.   Penelitian Tindakan Kelas 

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Ebbut (1995) dalam Kasbolah, 1997 mendefinisikan bahwa penelitian 

tindakan kelas sebagai studi yang sistematis yang dilakukan dalam upaya 

memperbaiki praktek-praktek dalam pendidikan dengan melakukan tindakan-

tindakan praktis serta refleksi-refleksi dari tindakan tersebut. 
 

C.2.  Alat Pengumpul Data 

Alat  pengumpul data yang digunakan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Animasi (sebagai media pembelajaran), lembar observasi Kegiatan Belajar 

Mengajar (diberikan untuk mengetahui kesesuaian antara KBM dengan RPP yang 

dibuat dan melihat reaksi siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung), 

Post Test (diberikan untuk menentukan sejauh mana pemahaman siswa mengenai 

materi yang telah dipelajari), dan Kuisioner (diberikan untuk mengetahui dan melihat 

sejauh mana tingkat ketertarikan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

media animasi).  
 
 

C.3.  Prosedur Penelitian 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini meliputi beberapa tahap 

yakni : 

a) Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), membuat animasi dengan menggunakan Software 
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Microsoft  Office PowerPoint (pembuatan animasi disesuaikan dengan RPP yang 

sudah dibuat), membuat lembar observasi, membuat soal post test, dan 

membuat lembar kuisioner. 
 

b) Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini, RPP yang telah dibuat diimplementasikan dalam KBM di 

kelas dengan animasi yang telah dibuat dipakai sebagai media pembelajaran. 

Selama pembelajaran berlangsung lembar observasi (terlampir) diisi oleh 

pengamat. Setelah pembelajaran selesai semua siswa diberi post test untuk 

dikerjakan. Kemudian lembar kuisioner diberikan ke siswa untuk diisi. 
 

c) Tahap Refleksi 

Pada tahap ini, hasil post test direfleksi, dilihat apakah kriteria sudah 

tercapai. Kriteria keberhasilan apabila minimal 75% dari siswa memiliki skor 

post test minimal 70. Jika kriteria tidak tercapai maka animasi dan rencana 

pembelajaran diperbaiki lalu dilakukan penelitian pada siklus kedua, dan jika 

masih belum berhasil maka dilanjutkan lagi dengan siklus berikutnya, sampai 

kriteria keberhasilan tercapai. 
 

C.4. Tahap analisa 

Pada tahap ini, seluruh data (lembar observasi, post test dan kuisioner) yang 

diperoleh dianalisa secara teknik deskriptif kualitatif.  
 

1) Lembar Observasi 

Reaksi siswa selama KBM dimasukan ke dalam tabel berikut; 

No Kegiatan 

1 Motivasi, Perumusan masalah, Hipotesa 

Proses belajar mengajar: 
Menunjukan animasi kepada siswa 

Keterangan Observer 

2 
Animasi 1. Hukum Pemantulan Cahaya 

a) ……………………………………………………… 
b) ……………………………………………………… 

 

 

Berdasarkan table lembar observasi reaksi siswa selama KBM, akan 

terlihat berapa banyak siswa yang belum paham dari keseluruhan animasi yang 

dibuat. Lalu, hasil reaksi siswa dianalisa untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap animasi yang dibuat. 
 

2) Post Test 

Hasil koreksi post test tersebut dimasukan dalam tabel sebagai berikut; 
 

Tabel rekap nilai siswa   

 

 

 

 

Berdasarkan nilai post test (seperti pada tabel) akan terlihat berapa 

jumlah siswa yang berhasil memperoleh nilai di atas kriteria keberhasilan yakni 

70. Untuk mengetahui kriteria keberhasilan pembelajaran tersebut digunakan 

rumus berikut;  

No Nama siswa Nilai post tes 

1 ……………..........  ..................... 

2 …………............ ...................... 
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Kriteria keberhasilan 100% 

Jika kriteria keberhasilan yang diperoleh melebihi atau sama dengan 75%, maka 

pembelajaran dengan animasi sebagai media pembelajaran dinyatakan 

berhasil, karena hasil yang didapatkan sudah memenuhi kriteria keberhasilan 

yang sudah ditentukan.  
 

3) Lembar Kuisioner 

Hasil tanggapan siswa mengenai KBM dengan menggunakan media animasi 

yang telah mereka lakukan dimasukan ke dalam table berikut; 

N

o 
Pertanyaan 

Tanggapan 
Alasan 

Ya Tidak 

1 
Apakah anda tertarik mengikuti model 

pembelajaran dengan media animasi? 
 

  

2 ………………………………………………………    

 

Berdasarkan tanggapan siswa pada tablel di atas, akan terlihat berapa 

siswa yang menanggapi bahwa pembelajaran dengan animasi merupakan hal 

yang menarik atau sebaliknyauntuk pertanyaan dan tanggapan yang lain. Lalu, 

hasil tanggapan siswa dianalisa untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan 

dalam pembelajaran melalui animasi khususnya apakah animasi yang di buat 

membantu pemahaman terhadap konsep siswa. 
 

D. Hasil dan Analisa Data 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMK N 1 Selo Boyolali kelas X jurusan TSM 1 

sebanyak 26 orang). 

Dari lembar observasi yang diisi oleh observer diperoleh hasil KBM seperti berikut; 

a. Hasil Data Pembelajaran di Kelas 

KBM di awali dengan perkenalan dan pemberian motivasi. Dalam motivasi guru 

menunjukkan sebuah cermin datar pada seluruh siswa, kemudian satu siswa diminta 

maju di depan kelas untuk bercermin. Siswa ditanya; ketika bercermin, kamu melihat 

bayanganmu di cermin bukan. Siswa tersebut menjawab iya. Guru meminta siswa 

menunjuk dengan jarinya dimana letak bayangan benda. Siswa menjawab berada di 

belakang cermin. Kemudian guru bertanya lagi apakah kamu dapat melihat 

bayanganmu. Siswa tersebutmenjawab dapat. Dan guru bertanya lagiapakah kamu 

dapat menangkap bayanganmu dengan layar. Siswa menjawab tidak. Sementara siswa 

lain tidak memberikan komentar. Selanjutnya guru mengingatkan bahwa bayangan 

yang dapat dilihat langsung oleh mata, tetapi tidak dapat di tangkap oleh layar disebut 

bayangan maya. 
 

Kegiatan inti 

Kegiatan 1: Menentukan proses pembentukan bayangan benda yang terletak di depan 

sebuah cermin datar.Guru mengingatkan sebelum menjelaskan proses terbentuknya 

bayangan pada cermin datar dibutuhkan Hukum Pemantulan Cahaya. Guru 

memperlihatkan animasi seperti gambar di bawah berikut; 
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Kemudian guru meletakkan benda di depan sebuah cermin datar, dan meminta 

siswa maju di depan kelas untuk menunjuk dengan jarinya di mana letak bayangan 

benda.Siswa maju dan menjawab bahwa bayangan benda terletak di belakang cermin. 

Lalu, guru meminta siswa  duduk. Seluruh siswa ditanya: tentang jalannya cahaya  

sehingga terbentuk bayangan benda.  Sebelum animasi dijalankan tidak adasatu pun 

siswa yang menjawab. Guru meminta seluruh siswa mengamati proses pembentukan 

bayangan pada cermin melalui animasi dengan menekan tanda panah (   ) pada 

keyboard sampai animasiselesai. Semua siswa serius mengamati dansetelah animasi 

ditampilkan ada beberapa siswa yang bertanya dan terlihat bingung mengenai 

sebagian pantulan cahaya dari lampu yang dipantulkan bendamengenai cermin. Guru 

menjelaskanjalannya cahaya pada animasi sampai siswa mengerti. Kemudian, seluruh 

siswa ditanya menggiring mengamati, mengenaijalannya cahaya sehingga terbentuk 

bayangan dari sebuah benda. Sebagian besar siswa bisa menjawab dengan 

benar.Kemudian seluruh siswa ditanya untuk menarik kesimpulan, tentang  jalannya 

cahaya dari lampu sehingga terbentuk bayangan dari sebuah benda.Sebagian besar 

siswa menjawab, namun jawabannya masih kurang lengkap dibagian perpanjangan 

sinar-sinar pantulnya berpotongan dibelakang cermin, maka guru dengan siswa 

menyimpulkan bersama bahwa sumber cahaya memancarkan cahaya ke segala arah 

dan cahaya dari sumber cahaya yang mengenai benda tersebut dipantulkan oleh 

benda ke segala arah. Sebagian pantulan cahaya dari benda yang mengenai cermin 

dipantulkan oleh cermin sesuai dengan Hukum Pemantulan Cahaya. Sinar-sinar 

pantulnya divergen (menyebar) dan tidak berpotongan di depan cermin, perpanjangan 

sinar-sinar pantulnya berpotongan di belakang cermin membentuk bayangan maya, 

sehingga bayangannya hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa ditangkap oleh layar. 
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Kegiatan 2: Menyelidiki  jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan 

sebuah benda yang terletak di depan sebuah cermin datar. Guru meletakkan benda di 

depan sebuah cermin. Siswa diminta melihat dan menunjuk dengan jarinya di mana 

letak bayangan benda. Siswa maju dan menjawab bahwa bayangan benda ada di 

belakang cermin. Lalu, meminta siswa duduk. Guru bertanya pada seluruh siswa: 

mengenai jalannya cahaya sehingga bayangan dari sebuah benda bisa terlihat oleh 

mata. Tidak ada jawaban satu pun dari siswa. Guru meminta seluruh siswa mengamati 

jalannya cahaya melalui animasi sampai animasi selesai. Ada satu siswa yang bertanya 

mengenai urutan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan benda, guru 

kembali menjelaskan dengan menampilkan animasi kembali, setelah itu siswa 

mengaku mengerti. Lalu, seluruh siswa ditanya untuk menggiring mengamati, tentang 

jalannya cahaya sehingga bayangan dari sebuah benda bisa terlihat mata. Dengan 

melihat jalannya animasi tersebut, sebagian besar siswa dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru. Kemudian seluruh siswa ditanya untuk menarik kesimpulan, 

mengenai jalannya cahaya sehingga bayangan dari sebuah benda bisa terlihat oleh 

mata. Sebagian besar siswa dapat menyimpulkan bahwa cahaya dari benda 

dipantulkan oleh cermin dan masuk  ke mata pengamat. 

 

 

 

 

 

 

 
Kegiatan 3: Menyelidiki  proses terbentuknya bayangan sebuah benda yang terletak di 

depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o. Guru meletakkan benda di 

depan dua buah cermin. Kemudian siswa diminta melihat  berapa jumlah bayangan 

yang terjadi, serta menunjuk dengan jarinya dimana letak bayangan benda. Siswa 

menjawab bahwa jumlah bayangan benda yang terjadi sebanyak tiga buah, dan 

bayangan B1 terletak di belakang C1, bayangan B2 terletak di belakang C2, sedangkan 

bayangan B12=B21 terletak di belakang C1’ dan C2’. Kemudian, seluruh siswa ditanya; 

tentang proses terbentuknya bayangan benda.Tidak ada satu pun siswa yang 

menjawab. Guru kembali meminta seluruh  siswa mengamati jalannya cahaya  melalui 

animasi sampai selesai.Seluruh siswa mengamati dengan serius dan ada sebagian 

siswa yang bertanya mengenai perbedaan warna pada setiap sinar dan urutan 

jalannya cahaya sehingga terbentuk tiga buah bayangan benda.Guru menjelaskan 

sambil menampilkan animasi kembali. Setelah itu, baru siswa mengaku mengerti. Lalu, 

seluruh siswa ditanya menggiring mengamati, berdasarkan Hukum Pemantulan 

Cahaya tentang proses  jalannya cahaya sehingga terbentuk bayangan dari sebuah 

benda. Sebagian siswa menjawab pertanyaan guru. Kemudian siswa ditanya menarik 

kesimpulan, tentang  proses terbentuknya bayangan benda.Sebagian besar siswa 

dapat menyimpulkan, namun jawaban mereka masih kurang lengkap dibagian 

terbentuknya bayangan B12=B21, sehingga guru dengan siswa menyimpulkan 

bersama bahwa bayangan B oleh C1 adalah B1, bayangan B oleh C2 adalah B2, 
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bayangan B1 yang berada di depan bayangan C2’ membentuk bayangan B12, 

sedangkan bayangan B2 yang berada di depan C1’ membentuk bayangan B21, karena 

bayangan B12 dan B21 berhimpit, sehingga ada tiga buah bayangan dari B yaitu B1, B2 

dan B12=B21. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kegiatan 4a: Menyelidiki jalannya cahaya dari benda sampai ke mata pengamat jika 

ingin melihat bayangan B1 yangdiletakkan di depan dua buah cermin datar yang 

membentuk sudut 90o. Guru meletakkan benda di depan dua buah cermin. Dan siswa 

diminta melihat bayangan B1 dan menunjuk dengan jarinya di mana letak bayangan 

benda. Siswamelihat bayangan B1 dan menjawab bahwa  bayangan B1 terletak di 

belakang C1. Guru bertanya pada seluruh siswa mengenai jalannya cahaya dari benda 

sampai ke mata. Sebelum animasi di tampilkan ada sebagian siswa menjawab bahwa 

cahaya dari benda mengenai C1 dipantulkan ke mata. Jawaban siswa benar, tapi perlu 

dijelaskan lagi karena masih ada siswa yang belum menjawab. Guru kembali mengajak 

siswa mengamati jalannya cahaya  melalui animasi sampai selesai. Seluruh siswa 

mengamati dengan serius dan tidak ada satupun siswa yang bertanya. Guru bertanya 

pada seluruh siswa: mengenai jalannya cahaya dari benda sampai ke mata. Setelah 

melihat jalannya cahaya pada animasi hampir semua siswa bisa menjawab 

pertanyaan. Setelah itu, seluruh siswa ditanya menarik kesimpulan, mengenai jalannya 

cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan B1. Sebagian besar siswa  terlihat 

mudah  saat menyimpulkan bahwa untuk melihat bayangan B1, cahaya dari benda 

yang mengenai C1 dipantulkan ke mata pengamat sesuai Hukum Pemantulan Cahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 4b: Menyelidiki jalannya cahaya dari benda sampai ke mata pengamat jika 

ingin melihat bayangan B2 yang  diletakkan di depan dua buah cermin datar yang 

membentuk sudut 90o. Guru memintasiswa melihat bayangan B2 dan menunjuk 

dengan jarinya di mana letak bayangan benda. Siswa melihat bayangan B2 dan 

menjawab bahwa  bayangan B2 terletak di belakang C2. Guru bertanyapada seluruh 

siswa, mengenai jalannya cahaya dari benda sampai ke mata. Tidak ada satu pun siswa 
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yang menjawab. Kemudian guru kembali meminta siswa untuk mengamati jalannya 

cahaya melalui animasi sampai selesai. Seluruh siswa mengamati dengan serius dan 

setelah animasi ditampilkan tidak ada satupun siswa yang bertanya. Lalu, guru 

memberikan pertanyaan penggiring mengamati, dan sebagian siswa bisa menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian, seluruh siswa ditanya kembali untuk 

menarik kesimpulan, tentang jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan 

B2. Sebagian besar siswa menyimpulkan dengan mudah bahwa untuk melihat 

bayangan B2, cahaya dari benda yang mengenai C2 dipantulkan ke mata sesuai 

dengan Hukum Pemantulan Cahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kegiatan 4c: Menyelidikijalannya cahaya dari benda sampai ke mata pengamat jika 

ingin melihat bayangan B12 yang diletakkan di depan dua buah cermin datar yang 

membentuk sudut 90o. Guru kembali meletakkan benda di depan dua buah cermin. 

Lalu, meminta satu siswa maju di depan kelas untuk melihat bayangan B12 dan 

menunjuk dengan jarinya dimana letak bayangan benda. Siswa melihat dan menjawab 

bahwa  bayangan B12 terletak di belakang bayangan C2’ dan C1’. Kemudian, guru 

bertanya pada seluruh siswa, tentang jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat 

bayangan B12. Tidak ada satu pun siswa yang menjawab. Guru meminta seluruh siswa 

untuk mengamati jalannya cahaya melalui animasi sampai selesai. Setelah mengamati 

animasi ada satu siswa yang bertanya mengenai jalannya sinar dari bayangan B12 

masuk ke mata, guru menjelaskan sambil menampilkan animasi kembali sampai siswa 

mengerti. Kemudian, seluruh siswa diberi pertanyaan  penggiring mengamati, akhirnya 

semua siswa bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Seluruh siswa ditanya menarik 

kesimpulan, mengenai jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan B12. 

Ada sebagian siswa yang menyimpulkan dan guru juga ikut membantu menarik 

kesimpulan bahwa untuk melihat bayangan B12, cahaya dari benda mengenai C1 

dipantulkan lagi oleh C2 ke mata pengamat sesuai Hukum Pemantulan Cahaya. 
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Kegiatan 4d: Menyelidiki jalannya cahaya dari benda sampai ke mata pengamat jika 

ingin melihat bayangan B21 yang diletakkan di depan dua buah cermin datar yang 

membentuk sudut 90o. Siswa diminta melihat dan menunjuk dengan jarinya dimana 

letak bayangan B21. Siswa menunjuk dengan jarinya dan menjawab bahwa letak 

bayangan B21 terletak di belakang bayangan C1’ dan C2’. Setelah itu, seluruh siswa 

ditanya, mengenai jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan B21. Tidak 

ada siswa yang menjawab. Kemudian, guru meminta seluruh siswa untuk mengamati 

jalannya cahaya melalui animasi sampai selesai. Seluruh siswa mengamati dengan 

serius dan setelah mengamati jalannya cahaya ada siswa yang bertanya mengenai 

jalannya sinar dari bayangan B21 yang masuk ke mata pengamat. Guru menampilkan 

animasi sambil menjelaskan sampai siswa mengerti. Kemudian, guru memberikan 

pertanyaan penggiring mengamati, sebagian siswa bisa menjawab pertanyaan dengan 

benar. Kemudian guru bertanya pada seluruh siswa, hingga sebagian besar siswa 

dapat menyimpulkan bahwa untuk melihat bayangan B21, cahaya dari benda 

mengenai C2 dipantulkan lagi oleh C1 ke mata pengamat sesuai Hukum Pemantulan 

Cahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kegiatan 5: Pada kegiatan akhir gurukembali meminta satu siswa maju di depan kelas 

untuk melihat bayangan bagian belakang kepalanya dengan bantuan dua buah cermin 

datar. Siswa maju mencoba beberapa kali mengatur kedua cermin sampai bisa melihat 

bayangan bagian belakang kepalanya. Lalu, guru bertanya, tentang jalannya cahaya 

sehingga pengamat bisa melihat bayangan sanggul yangberada dibagian belakang 

kepalanya. Sebelum animasi ditampilkan tidak ada siswa yang menjawab. Setelah itu, 

guru meminta siswa mengamati jalannya cahaya melalui animasi sambil menjelaskan 

sampai animasi selesai.Dari melihat serta mengamati jalannya animasi pada kegiatan 

pembelajaran terakhir ini tidak ada siswa yang bertanya akan tetapi mereka bisa 

menyimpulkan bahwa untuk melihat bayangan sanggul yang berada di bagian 

belakang kepala, cahaya dari sanggul mengenai C1, dipantulkan  ke C2, dipantulkan 

lagi ke mata pengamat. 
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b. Analisa hasil KBM dan Reaksi Siswa Selama Pembelajaran 

Kegiatan 1: Saat guru memberikan pertanyaan perumusan masalah tidak ada satu pun 

siswa yang memberikan jawaban, karena mereka memang belum paham. Tapi setelah 

animasi ditunjukan hampir seluruh siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penggiring ketika mengamati animasi dan hanya sebagian kecil siswa yang bertanya 

tentang pantulan cahaya dari benda yang mengenai cermin. Jadi, secara keseluruhan 

animasi dapat dipahami oleh siswa. Hal ini dikarenakan gerakan cahaya lampu yang 

mengenai benda lalu dipantulkan oleh benda ke cermin sampai terbentuk bayangan 

benda ditampilkan secara berurutan sehigga mempermudah siswa untuk 

memahaminya. Berarti animasi Hukum Pemantulan Cahaya  dan urutan jalannya 

cahaya dapat mempermudah siswa memahami proses terbentuknya bayangan benda  

Kegiatan 2: Animasi pada kegiatan 2 ini berisi tentang jalannya cahaya sehingga mata 

dapat melihat bayangan benda. Tidak ada satupun siswa yang memberikan jawaban 

dari pertanyaan perumusan masalah. Akan tetapi, setelah animasi ditampilkan, 

sebagian besar siswa bisa menjawab. Dapat terihat jelas, ketika sudah melihat animasi 

siswa yang tadinya tidak bisa menjawab akhirnya dapat menjawab. Berarti animasi ini 

dapat membantu siswa menjawab perumusan masalah pada kegiatan kedua. 

Kegiatan 3: Ketika ditanya tentang proses terbentuknya bayangan benda yang terletak 

di depan dua buah cermin datar yang  membentuk sudut 90o, tidak ada satu pun siswa 

yang bisa menjawa. Tetapi setelah siswa melihat animasi dan dituntun pertanyaan 

penggiring, sebagian siswa bisa menjawab. Dan dari jawaban siswa dapat ditarik 

kesimpulan. Dapat terlihat jelas bahwa siswa yang tadinya tidak bisa menjawab 

akhirnya dapat menjawab. Berarti animasi dapat membantu siswa memahami proses 

terbentuknya bayangan benda. Hal ini disebabkan karena animasi yang dibuat 

bergerak dengan menampilkan gerakan jalannya cahaya secara bertahap dapat 

mempermudah siswa mengamati peristiwa yang terjadi dalam fisika. 
 

Kegiatan 4a: Sebagian besar siswa sudah bisa memberikan jawaban perumusan 

masalah. Karena masih ada siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan, guru tetap 

menampilkan jalannya animasi yang berisi tentang jalannya cahaya dari benda sampai 

ke mata jika ingin melihat bayangan B1. Dan setelah melihat jalannya animasi seluruh 

siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penggiring. Dari jawaban siswa tersebut 

maka terlihat jelas kesimpulannya bahwa animasi ini tidak bermasalah karena dapat 

membuat seluruh siswa bisa menjawab pertanyaan. 
 

Kegiatan 4b: Animasi pada kegiatan 4b ini berisi tentang jalannya cahaya dari benda 

sampai ke mata pengamat. Pada saat ditanya perumusan masalah tidak ada satupun 

siswa yang menjawab. Tapi setelah melihat animasi sebagian besar siswa dapat 

menjawab pertanyaan penggiring mengamati yang jawabannya cahaya dari benda 

yang mengenai cermin dipantulkan kembali oleh cermin sesuai Hukum Pemantulan 

Cahaya. Berarti animasi pada kegiatan 4b ini dapat membantu sebagian besar siswa 

yang tadinya tidak bisa menjawab menjadi bisa.  
 

Kegiatan 4c: Pada saat guru memberikan perumusan masalah tentang jalannya cahaya 

dari benda sampai ke mata pengamat jika ingin melihat bayangan B12 yang terletak di 
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depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o, tidak ada satu pun siswa 

yang menjawab. Akan tetapi setelah meleihat animasi seluruh siswa bisa menjawab 

pertanyaan penggiring mengamati dengan benar. Dan dari jawaban siswa dapat 

menarik kesimpulan bahwa untuk melihat bayangan B12, cahaya dari benda mengenai 

C1 di pantulkan lagi oleh C2 ke mata. 
 

Kegiatan 4d: Ketika diberi pertanyaan perumusan masalah tidak ada satupun siswa 

bisa menjawab. Tetapi setelah siswa melihat animasi sebagian siswa bisa menjawab 

pertanyaan penggiring mengamati. Dan dari jawaban siswa tersebut dapat 

disimpulkan bahwa animasi ini bisa membantu siswa menjawab yang dari awalnya 

belum mengerti menjadi mengerti.  
 

Kegiatan 5: Animasi terakhir berisi tentang jalannya cahaya sehingga pengamat bisa 

melihat bayangan sanggul yang berada di bagian belakang kepalanya. Pada saat 

ditanya perumusan masalah tidak ada satupun siswa yang menjawab. Tapi setelah 

animasi ditampilkan, siswa bisa menyimpulkan dengan benar. Berarti dapat dikatakan 

bahwa, jalannya cahaya pada animasi ini dipahami oleh seluruh siswa. Hal ini 

dikarenakan animasi pada urutan jalannya cahaya memiliki kelebihan bila 

dibandingkan dengan media lain seperti gambar maupun tulisan yang berupa teks. 
 

c. Hasil Data dan Analisa Pemahaman Siswa  

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa langsung diberi soal post test. Jumlah 

soal yang diberikan sebanyak 3 nomor, dengan tingkat kesulitan berbeda. Hasil koreksi 

post test tersebut dimasukan dalam tabel berikut; 
 

Tabel 2. Rekap nilai siswa 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas , terlihat bahwa dari 26 siswa ada 22 orang yang 

berhasil memperoleh nilai di atas kriteria keberhasilan yaitu 70. Dengan demikian 

keberhasilan pembelajaran  tersebut adalah: 

X100% =84,6% 

NO Nama siswa Nilai  

1 Yoga 80 

2 Septian 60 

3 Nanik 80 

4 Alwan 80 

5 Mauludin 80 

6 Kusmanto 90 

7 Anang 70 

8 Nur 90 

9 Leoes 60 

10 Triadi 70 

11 Aris Trianto 80 

12 Triyanto 90 

13 Agus 70 

NO Nama siswa Nilai  

14 Mulyono 80 

15 Rismanto 50 

16 Dwi. S 90 

17 Adi 80 

18 Priyono 80 

19 Aris 90 

20 Sigit 90 

21 Handoyo 60 

22 Sholikin 70 

23 Indra 80 

24 Khesid 80 

25 Wahyu 80 

26 Heru 80 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

menggunakan media animasi berhasil membuat siswa paham tentang proses 

terbentuknya bayangan benda dan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat 

bayangan benda. 
 

d. Tanggapan siswa 

Hasil rekap tanggapan siswa sekelas, yang kebetulan hasilnya sama yakni sebagai 

berikut; 

Tabel 2. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan media animasi  

No Pertanyaan 
Tanggapan 

Alasan 
Ya Tidak 

1 

Apakah anda tertarik mengikuti 

model pembelajaran dengan 

media animasi? 

 

 - Karena dengan melihat 

langsung animasinya mudah 

dipahami  

- Karena belajar dengan 

animasi menjadi lebih 

menarik 

2 

Apakah model pembelajaran 

dengan media Animasi yang 

telah anda ikuti dapat 

membantu mempermudah anda 

memahami proses 

pembentukan bayangan pada 

cermin datar dan jalannya 

cahaya sehingga mata dapat 

melihat bayangan benda? 

 

 

- Karena bisa langsung melihat 

peristiwa fisika melalui 

gambar yang bergerak dalam 

animasi 

- Karena lebih mudah dipahami 

dan semua kejadian Fisikanya 

dapat diamati 

3 

Apakah kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan 

media Animasi merupakan hal 

yang baru bagi anda? 

 

 

- Karena sebelumnya sudah 

pernah belajar dengan 

menggunakan animasi sejak 

di bangku sekolah SMP  

4 

Apakah dengan penggunaan 

media Animasi dalam 

pembelajaran, anda semakin 

termotivasi untuk belajar Fisika? 

 

 - Karena belajar dengan media 

animasi lebih menyenangkan 

dan tidak membosankan 

- Karena dengan 

menggunakan animasi 

pembelajaran fisika menjadi 

lebih mudah 
  

 

Berdasarkan tabel hasil kuisioner diatas, pada poin pertama, seluruh siswa 

tertarik mengikuti model pembelajaran dengan media animasi dengan alasan karena 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami ketika melihat langsung 

animasinya.Poin  kedua, seluruh siswa menanggapi bahwa model pembelajaran 

dengan animasilebih mudah untuk dipahami karena bisa melihat langsung peristiwa 

fisika melalui gambar yang bergerak pada animasi. Poin ketiga, seluruh siswa 

menanggapi bahwa penggunaan animasi bukan merupakan hal yang baru karena 
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sebelumnya sudah pernah belajar dengan menggunakan animasi sejak SMP. Kemudian 

pada poin ke empat, seluruh siswa menanggapi mereka termotivasi karena belajar 

dengan animasi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

Jadi, dari keseluruhan tanggapan siswa terhadap animasi yang di buat tentang 

cermin datar dapat membuat siswa paham dan tertarik belajar fisika 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembuatan animasi 

dengan menggunakan Software Microsoft Office PowerPointsebagai media pembelajaran 

dapat diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran dikelas. Penggunaan animasi 

sebagai media pembelajaran dapatmembantu mempermudah siswa dalam memahami 

materi tentang proses terbentuknya bayangan pada cermin datar. 

 Ada pun saran yang diberikan oleh peneliti adalah masih banyak materi fisika yang 

bersifat abstrak untuk dibuat menjadi konkrit, melalui penelitian ini diharapkan pembaca 

dapat mengembangkan pembuatan animasi pada topik yang lain untuk menjelaskan 

materi fisika yang bersifat abstrak. Diharapkan para guru tidak hanya menggunakan 

PowerPoint dalam pembelajaran hanya berupa teks maupun tampilan gambar saja, tapi 

juga bisa memanfaatkan PowerPoint ke dalam bentuk animasi yang bergerakn untuk 

mengkonkritkan materi fisika yang bersifat abstrak.  
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