
A. PENDAHULUAN 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi, keterampilan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran sangatlah diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. Fisika banyak 

mempelajari konsep-konsep yang abstrak dan sulit untuk dibayangkan. Banyak siswa mengalami 

kesulitan untuk memahami konsep-konsep yang terdapat di dalam Fisika dan langsung 

menggunakan rumus-rumus untuk mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan, tanpa mengerti 

konsep yang melatar belakangi dan mendasarinya (Afrizal Mayub, 2005:2) 
[1]

. Ada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mempelajari Fisika, sehingga mereka beranggapan bahwa Fisika itu sulit. 

Dalam usaha untuk membuat Fisika mudah dipahami, maka materi Fisika yang abstrak harus dibuat 

konkrit sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. 

Dalam usaha ke arah itu, banyak hal yang telah dilakukan untuk mengkonkritkan materi-materi 

Fisika yang bersifat abstrak, antara lain melalui praktikum, simulasi, demonstrasi, analogi dan 

animasi. Animasi dapat diunduh melalui internet, tetapi tidak semua materi Fisika tersedia 

didalamnya. Dengan berkembangnya Teknologi Informasi saat ini, maka kita dapat memanfaatkan 

perangkat lunak komputer seperti animasi untuk membantu mengkonkritkan konsep-konsep Fisika 

yang abstrak, yang tidak dapat dijelaskan melalui praktikum, simulasi, demonstrasi dan analogi 

dengan menggunakan perangkat lunak Macromedia Flash 8.  

Dari pengalaman peneliti, untuk mengamati interefrensi cincin Newton bisa dilakukan dengan 

metode percobaan, namun ketika mengubah jari-jari kelengkungan lensa plankonveks untuk 

mengamati perubahan jari-jari cincin Newton cukup sulit, karena keterbatasan alat yang tersedia. 

Maka animasi adalah solusi yang tepat untuk mengamati interferensi cincin Newton. 

 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana merancang animasi dengan 

menggunakan Macromedia Flash 8 untuk materi tentang interferensi cincin Newton agar dapat 

membantu siswa untuk mengamati peristiwa terjadinya interferensi cincin Newton. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat animasi Fisika dengan menggunakan perangkat lunak 

Macromedia Flash 8, mendesain model pembelajaran dengan menggunakan media animasi dalam 

mata pelajaran Fisika dengan pokok bahasan Interferensi cincin Newton, dan mengujicobakan desain 

animasi tersebut dalam pembelajaran di kelas. Agar masalah yang diteliti tidak terlampau luas, maka 

animasi dibuat hanya pada interferensi cincin Newton saja. 

 Melalui penelitian ini, diharapkan mendapat manfaat  bagi peneliti dalam membuat dan 

mengembangkan media animasi untuk pembelajaran Fisika, dengan cara mengubah konsep-konsep 

Fisika yang abstrak menjadi konkrit. Manfaat bagi guru, untuk memberikan contoh kepada guru 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan model pembelajaran di kelas dengan menggunakan 

media animasi dalam mata pelajaran Fisika dengan pokok bahasan interferensi cincin Newton serta 

bagaimana rancangan pembelajaran menggunakan animasi yang telah dibuat untuk menjelaskan 

peristiwa terjadinya interferensi cincin Newton dan implementasinya di kelas. Manfaat bagi siswa, 

dapat membantu dalam melihat, mengamati serta memahami peristiwa Fisika yang tidak dapat 

dilihat oleh indera dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

A. DASAR  TEORI 

1. Pengertian Animasi Flash 

Menurut Ibiz Fernandes dalam bukunya Macromedia Flash Animation & Cartooning: A 

creative Guide, animasi definisikan sebagai berikut :  



“Animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the 

illusion of continues motion” ( Ibiz Fernandez McGraw- Hill/Osborn, California, 2002)  

Yang artinya kurang lebih adalah :“Animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan 

kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan.”  

 Menurut Arno Prasetio (2006: 9) Macromedia Flash adalah suatu suatu software animasi 

yang dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian suatu konsep yang bersifat abstrak yang 

dalam penerapannya menggunakan komputer dan media imager proyector. Software ini mempunyai 

banyak keunggulan dibandingkan dengan software animasi lainnya di antaranya adalah program 

yang berorientasi objek, mampu mendesain gambar berbasis vector, kemampuannya menghasilkan 

animasi gerak dan suara dan dapat dipergunakan sebagai software pembuat situs website, serta 

masih banyak keunggulan lainnya dibandingkan dengan software animasi lain. Dengan keunggulan 

dan kelebihan yang dimilikinya, Macromedia Flash Professional 8 sebagai teknologi Audiovisual, 

mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. 

 

2. Metode Discovery (Penemuan) 

Metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode pengajaran yang menitikberatkan 

pada aktifitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, guru hanya 

bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, 

dalil, prosedur, algoritma dan semacamnya. 

Tiga ciri utama belajar menemukan yaitu, mengeksplorasikan dan memecahkan masalah yang 

diciptakan dalam kegiatan, kegiatan dalam pembelajaran berpusat pada siswa, guru hanya berperan 

sebagai pembimbing dan mengarahkan siswa, dan yang terakhir adalah kegiatan untuk 

menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. 

Beberapa keunggulan metode penemuan juga diungkapkan oleh Suherman, dkk (2001: 179) 

sebagai berikut: 

a. Siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk 

menemukan hasil akhir; 

b. Siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami sendiri proses menemukannya. 

Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat; 

c. Menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan 

penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat; 

d. Siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu 

mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks; 

e. Metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. 

Selain memiliki beberapa keuntungan, metode discovery (penemuan) juga memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan dengan belajar 

menerima. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka diperlukan bantuan guru. Bantuan guru 

dapat dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan memberikan informasi secara 

singkat. 

3. Interferensi 

Interferensi adalah superposisi dari dua gelombang atau lebih yang menimbulkan pola 

gelombang yang baru. 



Gambar 2. Interferensi destruktif 

Berdasarkan sifatnya, interferensi dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Interferensi Konstruktif 

Interferensi konstruktif terjadi jika kedua gelombang yang berpadu sefase, sehingga gelombang 

baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut (saling menguatkan). 

Gelombang resultan memiliki amplitudo maksimum. Peristiwa ini di tunjukkan seperti pada Gambar 

1. 

 
Gambar 1. interferensi konstruktif 

Interferensi konstruktif terjadi jika beda fase (  ) kedua gelombang = 0, 2π, 4π, 6π,… atau  

kelipatan genap dari bilangan bulat. 

 m2      (1) 

Dengan, m= 0, 1, 2, 3, … 

b. Interferensi Destruktif 

Interferensi destruktif terjadi jika kedua gelombang yang berpadu berlawanan fase, sehingga 

kedua gelombang saling menghilangkan. Gelombang resultan memiliki amplitudo minimum. 

Peristiwa ini ditunjukkan seperti pada Gambar 2. 

 
 

 

Interferensi destruktif terjadi jika beda fase kedua gelombang = π,3π,5π,7π … atau kelipatan 

ganjil dari bilangan bulat. 

 )12(  m  (2) 

Dengan m= 0, 1, 2, 3, … 

Cahaya juga merupakan gelombang (yaitu gelombang elektromagnetik) sehingga prinsip 

superposisi dan interferensi juga berlaku pada cahaya. Pada interferensi konstruktif, menghasilkan 

pola terang dan pada interferensi destruktif, menghasilkan pola gelap. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Syarat terjadinya Interferensi cahaya adalah kedua sumber gelombang cahaya harus bersifat 

koheren (Kedua sumber cahaya mempunyai beda fase dan frekuensi yang selalu  sama) seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3. a. Jika kedua sumber gelombang cahaya tidak koheren maka tidak tidak 

akan terjadi interferensi, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. b. 

 

4. Interferensi Cincin Newton 

Fenomena cincin Newton diambil dari nama Isaac Newton, merupakan interferensi pembagian 

amplitudo gelombang cahaya pada lapisan tipis udara yang terjadi diantara permukaan 

kelengkungan lensa plankonveks (cembung datar) dan permukaan kaca planparalel (balok kaca). 

Apabila suatu cahaya monokromatik dijatuhkan pada susunan lensa plankonveks dan kaca 

planparalel, maka akan membentuk pola interferensi berupa cincin gelap (destruktif) dan terang 

(konstruktif). 

 

 

Pola cincin yang terbentuk dalam peritiswa ini dipengaruhi oleh bervariasinya ketebalan selaput 

tipis udara yang disebabkan oleh permukaan lengkung lensa plankonveks. Pola gelap dan terang 

disebabkan oleh adanya perbedaan fase gelombang antara berkas cahaya S1 dan S2 (gambar 4. a). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya beda fase adalah beda panjang lintasan optis oleh 

lapisan tipis udara (d) dan perbedaan fase dari gelombang pantul. Cahaya yang datang dari medium 

rapat (kaca) dan dipantulkan oleh medium yang kurang rapat (udara), tidak menyebabkan 

perubahan fase gelombang (S1),  hal ini mirip dengan analogi gelombang tali ujung bebas seperti 

pada Gambar 5. a. Sedangkan cahaya yang datang dari medium yang kurang rapat (udara) dan 

Gambar 3. b. Dua gelombang yang 

tidak koheren 

 

Gambar 3. a. Dua gelombang yang 

koheren 

Gambar 4. a. Susunan lensa plankonveks dan 

kaca planparalel 

Gambar 4. b. Pola interferensi cincin 

Newton 



dipantulkan oleh medium yang lebih rapat (kaca) mengalami pembalikan fase gelombang pantul 

sebesar setengah gelombang (S2), hal ini mirip dengan pemantulan pada gelombang tali ujung terikat 

seperti ditunjukkan pada Gambar 5. b. 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4. a, tebal lapisan udara adalah d, karena lapisan udara sangat tipis, maka besarnya 

beda lintasan optis antara berkas cahaya S1 dan S2 adalah 2d. 

Besarnya fase gelombang S1 )( 1  sama dengan gelombang datangnya )( 0  

01    (3) 

Besarnya fase gelombang S2 )( 2 sama dengan gelombang datangnya )( 0 ditambahkan dengan 

beda panjang lintasan optis pada lapisan tipis udara dan pembalikan fase sebesar  





  d2

2
02  (4) 

Dengan λ = panjang gelombang cahaya 

Maka beda fase gelombang S1 dan S2 
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Dari gambar 4. a, ketebalan lapisan tipis udara dapat diturunkan dengan menggunakan persamaan 

Pythagoras dan diperoleh, jika d>>R, maka; 

R

r
d

2

2

  (6) 

Ketebalan lapisan tipis udara (d) yang menghasilkan pola gelap pada interferensi cincin Newton 

dapat diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan (5) ke (2) dan di dapat; 

md 2/1  (7) 

 

Gambar 5. a. Pemantulan pada tali ujung 

bebas 

Gambar 5. b. Pemantulan pada tali ujung 

terikat 



Dengan demikian, jari-jari cincin gelap (rm) diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan (6) ke (7), 

dan didapat;  

Rmrm 
2

 (8) 

Sedangkan ketebalan lapisan tipis udara (d) yang menghasilkan pola terang pada interferensi cincin 

Newton dapat diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan (5) ke (1) 

4/1)12(  md  (9) 

Dengan demikian, jari-jari cincin terang (rm) diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan (6) ke 

persamaan (9) maka diperoleh;
  

2/1)12(
2

 mrm  (10) 

Dimana m adalah orde interferensi; m=0, 1, 2, 3, 4,…
  

 

B. METOD

E PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas, dimana guru berperan sebagai 

peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah mahasiswa Fisika dan Pendidikan Fisika angkatan 

2010, UKSW. 

Dalam tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan adalah pembuatan animasi dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Animasi dibuat dengan menggunakan perangkat lunak 

Macromedia Flash 8, dengan materi interferensi cincin Newton. Selanjutnya membuat lembar uji 

validitas untuk mengetahui apakah animasi yang telah dibuat dapat digunakan untuk pembelajaran 

di kelas, membuat lembar observasi untuk mengetahui aktivitas dan reaksi siswa selama proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung, membuat soal post tes untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya dan membuat lembar kuisioner untuk 

mengetahui tanggapan siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media animasi. 

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan uji validitas konten dan display terhadap animasi yang telah 

dibuat. RPP yang telah telah dibuat selanjutnya diimplementasikan didalam kelas, lembar observasi 

diisi oleh pengamat lain yang berperan sebagai observer selama kegiatan pembelajaran berlangsung, 

setelah penyampaian materi selesai, selanjutnya guru memberikan tes tertulis dan lembar kuisioner 

kepada siswa. 

Data-data yang diperoleh dari kegiatan tersebut kemudian dianalisa. Untuk hasil tes tertulis, 

dilakukan analisa dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, jika hasil tes siswa ≥80 maka 

siswa dianggap sudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, data yang diperoleh dari 

lembar kuisioner dan lembar observasi dianalisis untuk menentukan tanggapan siswa terhadap KBM 

dengan  menggunakan media animasi.  

 

C. HASIL 

DAN ANALISA 



Konten dan display animasi telah diuji validitas dengan analisa uji validitas dengan jumlah subyek 

8 orang untuk validitas konten dan 9 orang untuk validitas display. Didapatkan hasil bahwa baik 

untuk konten maupun display bernilai valid, dan dapat digunakan untuk pengambilan data (lihat 

lampiran IV). 

 

1. Gambaran Proses Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dilakukan menggunakan media animasi, dengan alat dan 

bahan yang digunakan meliputi; Laptop (PC), LCD Proyektor dan RPP dengan topik interferensi cincin 

Newton. Guru memotivasi siswa dengan memutar sebuah video pendek berisi peristiwa interferensi 

cahaya. Siswa serius mengamati jalannya video yang ditampilkan oleh guru, hal ini menunjukkan ada 

aktivitas yang ditunjukkan dan kemauan belajar oleh siswa di dalam kelas. Saat ditanya, siswa tidak 

menanggapi, ini disebabkan video yang ditampilkan pada layar kurang jelas sehingga susah diamati 

karena efek pencahayaan yang kurang bagus dan disebabkan siswa juga belum mengambil 

matakuliah optika gelombang. 

 
 

 

Setelah motivasi selesai, guru menampilkan animasi yang isinya tentang pengertian interferensi, 

dan perumusan masalah dalam pembelajaran (gambar 7), kemudian guru memberikan kesempatan 

siswa untuk berhipotesa. Ketika ditanya, siswa tidak merespon pertanyaan dengan baik, ini 

disebabkan karena siswa belum memahami materi interferensi. Kemudian siswa diajak untuk 

mengikuti pembelajaran selanjutnya, agar mereka mengerti perbedaan antara intereferensi 

konstruktif dan destruktif. 

 

Gambar 6. Video untuk motivasi pembelajaran 



 
 

 

Untuk memecahkan masalah yang diberikan, siswa diajak untuk memperhatikan animasi 

selanjutnya.  

Kegiatan pembelajaran 1: Menyelidiki dan mendefinisikan perbedaan antara interferensi 

konstruktif dengan interferensi destruktif. Disini siswa diajak dalam mengamati terjadi peristiwa 

interferensi konstruktif dan destruktif 

 
 

 
 

Gambar 7. Animasi perumusan masalah 1 pada 

kegiatan pembelajaran 1 

Gambar 8. Animasi interferensi konstruktif 

Gambar 9. Animasi interferensi destruktif 



 
 

 

Dalam kegiatan pembelajaran 1, siswa diminta untuk memperhatikan jalannya animasi dan guru 

menjalankan animasi dengan meng-klik tombol play dan siswa mengamati jalannya animasi. Setelah 

animasi selesai, guru melontarkan pertanyaan menggiring mengamati seputar animasi tersebut. 

Guru bertanya tentang, beda fase gelombang antara sumber gelombang 1 (y1) dan 2 (y2), besarnya 

amplitudo superposisi (y3) antara gelombang y1 dan y2 (gelombang pembentuk) dan bagaimana hasil 

superposisinya. Dari animasi interferensi konstruktif siswa dapat menjawab pertanyaan menggiring  

mengamati yaitu; fase gelombang sama (0o), amplitudo superposisi gelombang y3 lebih besar dari 

gelombang pembentuknya dan besar amplitudonya adalah A3=A1 + A2. Kemudian siswa digiring 

untuk menarik kesimpulan yaitu, Jika beda fase ke dua gelombang 

,4,2,0   )2(  m maka amplitudo superposisi ke dua gelombang akan saling 

menjumlahkan atau memperkuat. Kemudian guru memberi info untuk memperkuat penjelasan pada 

animasi yaitu; Gejala seperti ini disebut interferensi konstruktif dan menghasilkan pola terang pada 

peristiwa interferensi. Dari animasi, siswa telah mengerti tentang  interferensi konstruktif. 

Pada animasi interferensi destruktif, hasil pengamatan siswa adalah beda fase gelombang 

berbeda (180o), amplitudo  superposisi (y3) lebih kecil dari gelombang pembentuknya (y1 dan y2) 

dan besar amplitudonya adalah A3=A1 - A2 . Dari hasil pengamatan, siswa digiring untuk menarik 

kesimpulan dengan pertanyaan-pertanyaan menggiring menarik kesimpulan, dari animasi yang 

ditampilkan, siswa bingung untuk menarik kesimpulan, namun guru tetap membantu siswa dengan 

menggiring siswa agar dapat menarik kesimpulan dengan penjelasan-penjelasan dipapan tulis 

sampai siswa mengerti bahwa beda fase ke dua gelombang  )12(,5,3,  m  maka 

superposisi kedua gelombang akan saling memperlemah. Kemudian guru memberi info untuk 

memperkuat penjelasan pada animasi yaitu; Gejala seperti ini disebut interferensi destruktif dan 

menghasilkan pola gelap pada peristiwa interferensi.  

Dari pertanyaan-pertanyaan penggiring yang guru berikan, siswa dapat menyimpulkan 

perbedaan antara interferensi konstruktif dan destruktif yaitu; Interferensi kontruktif terjadi jika 

beda fase= 0, 2π, 4π, ...  m2  , maka superposisi  saling memperkuat, dan menghasilkan pola 

terang. Sedangkan pada interferensi destruktif memiliki beda fase  = π, 3π, 5π, ...  )12(  m , 

maka superposisi saling memperlemah, dan menghasilkan pola gelap. 

Setelah kegiatan pembelajaran 1 selesai, siswa ditanya dengan perumusan masalah 2 (gambar 

11)  

 

Gambar 10. Animasi kesimpulan dari perbedaan 

interferensi konstruktif dan destruktif 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran 2, mengenai cahaya monokromatik yang dijatuhkan di atas permukaan 

lensa plankonves dan kaca planparalel. Sebelum animasi dijalankan, guru bertanya, apa yang terjadi 

jika cahaya monokromatik dijatuhkan di atas permukaan lensa plankonveks dan kaca planparalel? 

Kemudian guru memberikan waktu kepada siswa untuk berhipotesa. Tetapi tidak satu pun siswa 

yang tahu bagaimana pola yang akan terbentuk. Kemudian guru menjalankan animasi, dan meminta 

siswa untuk memperhatikan jalannya animasi. Setelah animasi selesai dijalankan, guru bertanya lagi, 

Tahukah kalian, termasuk peristiwa apakah ini? Dan siswa dapat menjawab bahwa peristiwa 

tersebut termasuk peristiwa interferensi. Guru memberi info, peristiwa ini disebut dengan 

interferensi “Cincin Newton”. Guru bertanya lagi, Dari pola yang terlihat, pola gelap termasuk jenis 

interferensi apa, konstruktif atau destruktif? Bagaimana dengan pola terang, termasuk jenis 

interferensi konstruktif atau destruktif? Siswa dapat menjawab pertanyaan, Pola gelap merupakan 

jenis interferensi destruktif, dan pola terang termasuk jenis interferensi konstruktif. Ini berarti, telah 

memahami tentang interferensi konstruktif dan destruktif pada pembelajaran sebelumnya. 

 Setelah kegiatan pembelajaran 2 selesai, kemudian guru menampilkan  animasi yang berisi 

perumusan masalah 3 (gambar 13); Jika terjadi pola gelap-terang, berarti terjadi beda fase dalam 

peristiwa tersebut. Beda fase dalam kasus ini disebabkan oleh apa? 

Gambar 11. Animasi perumusan masalah pada kegiatan 
pembelajaran 2 

Gambar 12. Animasi interferensi cincin Newton 



Gambar 13. Perumusan masalah 3 
 

Gambar 14 sampai gambar 18; animasi untuk menyelidiki beda fase pada interferensi cincin Newton. 

Disini siswa diajak untuk mengamati peristiwa terjadinya beda lintasan dan pembalikan fase 

gelombang. 

 
 

 

 
 

 

Gambar 14. Animasi proses jalannya sinar 

Gambar 15. Animasi pola cincin Newton 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Guru menjalankan animasi langkah demi langkah, sambil memberi pertanyaan menggiring 

mengamati. Dengan melihat peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam animasi, siswa dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Setelah selesai, Kemudian guru 

menggiring siswa untuk menarik kesimpulan. Dari pertanyaan-pertanyaan menggiring menarik 

Gambar 16. Animasi beda lintasan pada lapisan tipis 

udara 

Gambar 17. Animasi pemantulan pada tali yang 

merambat dari tali yang tebal ke tali yang tipis 

Gambar 18. Animasi pemantulan pada tali yang 

merambat dari tali yang tipis ke tali yang tebal 

 



kesimpulan, siswa dapat menarik kesimpulan dari masalah yang diberikan diatas, yaitu mengenai,  

beda fase dalam kasus interferensi cincin Newton. Kesimpulan yang dibuat oleh guru dan siswa 

adalah;  

Beda fase disebabkan oleh 

- Beda panjang lintasan optis oleh lapisan tipis udara yaitu pada lintasan BD+DE 

- Pembalikan fase dari gelombang pantul dititik D, sehingga menyebabkan perbedaan fase 

gelombang sebesar 1/2λ=π. 

Ini menunjukkan, siswa telah mengerti tentang beda fase yang disebabkan oleh beda panjang 

lintasan dan  pembalikan fase gelombang dari animasi yang telah ditunjukkan. 

Setelah kegiatan pembelajaran 3 selesai, guru menampilkan animasi yang berisi perumusan 

masalah baru, yaitu; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya jari-jari cincin Newton? 

(gambar 19). 

 
 

Kegiatan pembelajaran 4 (gambar 20 sampai gambar 22), yaitu menyelidiki pengaruh perubahan 

jari-jari kelengkungan lensa (R) dan panjang gelombang cahaya yang digunakan (λ) terhadap pola 

cincin Newton yang dibentuk. Disini siswa diajak untuk mengamati perubahan jari-jari kelengkungan 

lensa plan konveks dan perubahan panjang gelombang cahaya terhadap besarnya jari-jari cincin 

Newton. 

 
 

 

Gambar 19. Animasi perumusan masalah 4 

Gambar 20. Penjelasan jari-jari kelengkungan lensa 



 
 

 

 
 

 

Pada animasi untuk perubahan jari-jari lensa plankonveks (R) terhadap jari-jari cincin Newton, 

guru memperbesar ukuran R, lalu memperkecilnya kembali dengan menekan tombol yang telah 

ditunjukkan dalam animasi dan siswa diminta untuk memperhatikan jalannya animasi. Setelah 

animasi selesai dijalankan, siswa ditanya dengan pertanyaan menggiring mengamati. Dengan 

melihat jalannya animasi, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan menggiring mengamati. 

Kemudian siswa diajak untuk menarik kesimpulan, dengan pertanyaan-pertanyaan menggiring 

menarik kesimpulan, yaitu; Besarnya pola cincin yang dibentuk dipengaruhi oleh jari-jari  

kelengkungan lensa lensa (R), semakin besar jari-jari lensa plankonveks(R), semakin besar jari-jari 

cincin yang dibentuk (r). Dari pertanyaan penggiring yang diberikan, siswa dapat mengerti tentang 

pengaruh perubahan jari-jari lensa plankonveks terhadap jari-jari cincin Newton dari animasi. 

Pada  animasi perubahan panjang gelombang cahaya terhadap jari-jari cincin Newton, guru 

merubah-ubah warna cahaya dengan meng-klik spectrum warna cahaya yang telah dibuat dalam 

animasi, kemudian siswa diminta untuk memperhatikan animasi, perubahan panjang gelombang 

terhadap jari-jari cincin Newton. Setelah animasi dijalankan, kemudian siswa diajak untuk menarik 

kesimpulan dengan pertanyaan menggiring menarik kesimpulan. Dari animasi, siswa dapat 

menyimpulkan bahwa besarnya panjang gelombang  cahaya yang digunakan juga mempengaruhi 

ukuran jari-jari dan jumlah cincin  yang dibentuk. Semakin kecil panjang gelombang (λ) yang 

digunakan, maka semakin kecil  jari-jari cincin dan semakin banyak jumlah cincin yang dibentuk. Dari 

Gambar 21. Animasi perubahan jari-jari lensa 

plankonveks terhadap jari-jari cincin Newton 

 

Gambar 22. Animasi perubahan panjang gelombang 

cahaya terhadap jari-jari cincin Newton 

 



pertanyaan-pertanyaan penggiring yang diberikan, siswa dapat mengerti tentang pengaruh 

perubahan panjang gelombang cahaya yang digunakan terhadap perubahan jari-jari cincin Newton. 

 

 
 

Dalam proses pembelajaran 5, untuk menurunkan hubungan R, λ dan r  siswa dibantu dengan 

gambar-gambar dari animasi sebelumnya (gambar I. 18 sampai I. 22) dan siswa digiring dengan 

pertanyaan menggiring mengamati yaitu tentang beda fase dari interferensi konstruktif dan 

destruktif, fase gelombang S1 dan S2 serta beda fasenya. Untuk mendapat hubungan besarnya 

ketebalan lapisan tipis udara dengan jari-jari cincin Newton dan jari-jari kelengkungan lensa 

plankonveks, siswa digiring melalui gambar rangkaian lensa plankonveks dan kaca planparalel, disini 

guru dan siswa bersama-sama untuk menurunkan persamaan ketebalan lapisan tipis udara. Setelah 

selesai, kemudian siswa diajak menarik kesimpulan melalui pertanyaan-pertanyaan menggiring 

menarik kesimpulan. Disini guru bersama-sama dengan siswa menurunkan persamaan untuk 

mendapatkan jari-jari cincin terang-gelap (r).  Sehingga siswa dapat mengambil kesimpulan yaitu;  

Untuk menghitung jari-jari cincin gelap berurutan (interferensi destruktif) : Rmr 2  

Untuk menghitung jari-jari cincin terang berurutan: Rmr 21)12(2   
Dari gambar-gambar animasi ini, siswa dapat mengerti dan menurunkan persamaan untuk 

menghitung jari-jari cincin gelap dan terang berurutan. 

Dari semua animasi yang ditampilkan dalam pembelajaran  selama penelitian ini dilakukan, 

semua siswa berpartisipasi dan menunjukkan kemauan belajar. Bentuk partisipasi ini berupa 

menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, memberi respon positif terhadap media animasi dan 

pembelajaran Fisika. Ada pun kendala yang dialami peneliti, yaitu; pertama, pada motivasi sedikit 

susah dalam mengamati peristiwa interferensi, karena dipengaruhi efek pencahayaan pada layar 

LCD dan belum mengambil mata kuliah optika gelombang sehingga membuat siswa untuk 

berhipotesa untuk menjawab perumusan masalah yang diberikan, untuk perbaikan, disarankan 

untuk pencahayaan ruangan diperhatikan dan bila tidak bisa, siswa bisa di minta untuk melihat 

animasi langsung pada computer atau laptop. Kedua, pada animasi interferensi destruktif, siswa 

mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan, ini disebabkan oleh animasi yang dibuat tidak 

dapat menunjukkan peristiwa interferensi destruktif dengan jelas dan baik, untuk perbaikan, 

disarankan agar desain animasi dan pembelajarannya lebih disesuaikan lagi. 

Dari pembelajaran yang telah dilakukan hampir semua materi dapat dipahami oleh siswa. Dari 

lembar hasil observasi, dari 15 poin penilaian, 12 poin dinilai berhasil atau 80% dari kegiatan 

pembelajaran dikatakan berhasil. Dapat disimpulkan bahwa, aktivitas dan reaksi siswa dalam 

Gambar 23. Animasi hubungan R, λ terhadap r 



pembelajaran menggunakan media animasi topik interferensi cincin Newton dapat membuat siswa 

aktif untuk mengikuti pembelajaran. Hal itu dapat diamati dari keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran serta reaksi siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat proses 

pembelajaran berlangsung. Penggunaan media animasi juga menimbulkan pengaruh yang baik 

terhadap suasana kelas, yaitu dapat membuat pembelajaran lebih menarik, hal ini ditinjau dari 

lembar kuisioner yang diisi oleh siswa bahwa pembelajaran menggunakan media animasi dapat 

membuat mereka mudah dalam mengingat, memahami, asik dan bahkan ada juga yang akan 

menerapkannya dalam pembelajaran mereka. Dari pertanyaan-pertanyaan menggiring mengamati 

yang diberikan siswa dapat menjawab dan dapat menarik kesimpulan dengan pertanyaan-

pertanyaan menggiring menarik kesimpulan, hal ini menunjukkan, ada interaksi antara guru dan 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dari animasi yang ditampilkan, siswa dapat mengamati 

dan memahami materi yang disampaikan, hal ini menunjukkan, pembelajaran menggunakan media 

animasi dapat membantu dan mengamati kejadian-kejadian fisika yang sulit diamati dalam 

kehidupan sehari-hari. Satu hal yang didapat, bahwa pembelajaran menggunakan media animasi 

dapat memotivasi untuk belajar Fisika, yang selama ini dianggap sulit dan membosankan. 

 

2. Pemahaman Siswa Tentang interferensi cincin Newton 

Sesudah proses KBM berlangsung, kemudian siswa diberi soal evaluasi. Soal ini diberikan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami dengan benar terhadap materi yang telah 

disampaikan. Jumlah soal yang diberikan sebanyak 6 soal, dengan bentuk soal adalah pilihan ganda. 

Nilai evaluasi siswa (jumlah siswa sebanyak 4 siswa) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1: Hasil Evaluasi siswa 

Siswa A B C D 

Skor 100 83,3 100 83,3 

 

Dari hasil evaluasi, diperoleh bahwa semua siswa telah mencapai tingkat keberhasilan yang 

sudah ditentukan yaitu ≥80. Dengan demikian, penelitian ini dikatakan berhasil, karena hasil yang 

didapat sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan. Ada pun  bagian-bagian soal yang masih 

belum bisa dikerjakan oleh siswa dengan baik yaitu soal nomor 3, pada soal ini masih ada siswa yang 

menjawab option B, dilihat dari jawaban siswa, terlihat bahwa mereka kesulitan dalam membedakan 

gelombang pantul yang menyebabkan pembalikan fase dan yang tidak menyebabkan pembalikan 

fase, sama halnya dengan soal nomor 6, masih ada siswa yang menjawab option B (lampiran VI). 

Agar siswa lebih memahami lagi tentang fase gelombang pantul, perlu ada penekanan lagi dari 

kegiatan pembelajaran. 

 

3. Tanggapan Siswa Tentang Pembelajaran menggunakan Media Animasi 

Setelah lembar evaluasi siswa selesai dikerjakan, siswa mengisi lembar kuisioner untuk 

mengetahui bagaimana pendapat siswa tentang KBM menggunakan media animasi yang telah 

mereka lakukan. Pada poin pertama, semua siswa menjawab bahwa, pembelajaran menggunakan 

media animasi lebih mudah diingat dan mempermudah cara pemahaman. Poin dua bahwa, 

pembelajaran menggunakan media animasi sangat membantu dalam memahami materi yang 

diajarkan. Poin tiga, semua siswa menjawab, pembelajaran menggunakan media animasi bukan 

merupakan hal yang baru bagi mereka. Poin empat, semua siswa menjawab, pembelajaran 

menggunakan media animasi membuat mereka semakin  termotivasi untuk belajar fisika, ada yang 



menulis asik. Dengan demikian, pembelajaran menggunakan media animasi dapat menarik minat 

belajar siswa dan membuat mereka termotivasi untuk belajar Fisika dengan materi interferensi 

cincin Newton. 

 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisa validitas konten dan validitas display, bahwa animasi yang dibuat dengan 

menggunakan Macromedia Flash 8 dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan dari 

implementasi RPP dan media animasi yang dibuat dalam KBM, berdasarkan lembar observasi yang 

diisi oleh pengamat, KBM dapat dikatakan berhasil karena 80% dari KBM dapat diikuti oleh siswa 

dengan baik. Dari lembar kuisioner, disimpulkan bahwa siswa sangat terbantu dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media animasi, karena mereka bisa melihat langsung peristiwa interferensi 

cincin Newton dan membuat mereka termotivasi untuk belajar fisika. Berdasarkan hasil tes 

pemahaman, KBM yang dilakukan berhasil membuat siswa memahami peristiwa interferensi cincin 

Newton. 

 Adapun saran dari peneliti untuk ke depannya, masih banyak konsep-konsep Fisika yang masih 

bersifat abstrak untuk dibuat lebih konkrit dengan menggunakan media animasi pembelajaran, 

namun perlu diingat juga, bahwa tidak semua materi Fisika dapat diajarkan dengan media animasi, 

gunakan materi-materi yang sesuai untuk dibuat dengan media animasi. 
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