
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

 
2.1.1 Media Pembelajaran 

 
2.1.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari 

bahasa latinmedius yang berarti tengah. Dalam bahasaIndonesia kata 

medium diartikan sebagai “antara’ atau “sedang” (Latuheru, 1988: 

14). Pengertian media pembelajaran menurut Latuheru (1988: 14) 

media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan maksud 

menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru 

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau 

warga belajar). Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran alat bantu untuk 

menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Sadiman (2008: 

7) menjelaskan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. 

Dalam hal ini merupakan sebuah proses merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga 

mencapai proses belajar agar dapat terjalin. Berdasarkan pernyataan 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

sebuah alat bantu yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu 

mengajar. Dalam sebuah proses interaksi pembelajaran, guru 

menyampaikan pesan ajaran berupa materi pembelajaran kepada 

siswa. Selanjutnya Schramm (dalam Putri, 2011: 20) media 

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media 

pembelajaran adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan pengertian media pembelajaran sebagai alat bantu 

mengajar untuk menyampaikan materi agar pesan lebih mudah 

diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan aktif. 

1.1.1.2 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

 

Sudrajat (dalam Putri, 2011: 20) mengemukakan fungsi media 

diantaranya yaitu: 

a) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki oleh para siswa 

b) media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas 

 

c) media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi 

langsung antara siswa dengan lingkungan 

d) media menghasilkan keseragaman pengamatan 

 

e) media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, 

kongkrit dan realistis 



 

 

f) media membangkitkan motivasi dan merangsang anak 

untuk belajar 

g) media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh 

dari yang kongkrit sampai dengan abstrak. 

Fungsi media yang dipaparkan oleh Sudrajat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran berfungsi untuk membantu 

mengatasi hambatan yang terjadi saat pembelajaran didalam kelas. 

Hamalik (dalam Arsyad, 2002: 15) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses pembalajaran dan penyampaian pesan 

dan isi pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi 

dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

menigkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. 

Paparan fungsi media pengajaran Hamalik di atas menekankan 

bahwa penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat meningkatkan motivasi dan keinginan belajar siswa 

serta siswa dapat tertarik dan lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan.Derek Rowntree (dalam Rohani, 1997: 7-8) 

memaparkan    media    pembelajaran    berfungsi    membangkitkan 



 

 

motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan 

stimulus belajar, mengaktifkan respon peserta didik, memberikan 

balikan dengan segera dan menggalakkan latihan yang serasi. 

Pendapat Derek Rowntree di atas tentang fungsi media 

pembelajaran dapat diketahui bahwa media pembelajaran memiliki 

fungsi untuk meningkatkan keinginan dan memberikan rangsangan 

kepada siswa untuk belajar. Media pengajaran, menurut Kemp dan 

Dayton (dalam Arsyad, 2002: 20-21) dapat memenuhi tiga fungsi 

utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok atau 

kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu: 

1. memotivasi minat dan tindakan adalah melahirkan minat dan 

merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak. 

2. menyajikan informasi berfungsi sebagai pengantar ringkasan 

laporan, atau pengetahuan latar belakang. 

3. memberi instruksi dimana informasi yang terdapat dalam 

bentuk atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata 

sehingga pembelajaran dapat terjadi. 

Pendapat Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2002: 20-21) 

tentang fungsi media pengajaran menekankan bahwa media 

pengajaran dapat memberikan motivasi dan merangsang siswa untuk 

belajar, memberikan informasi, memberikan instruksi untuk menarik 

siswa agar bertindak dalam suatu aktivitas.Berdasarkan beberapa 

paparan fungsi media di atas, dapat disimpulkan bahwa media dapat 

meningkatkan motivasi, rangsangan dan mempermudah siswa dalam 



 

 

memahami materi yang disampaikan.Arsyad (2002 : 26) 

mengemukakan manfaat media media pengajaran dalam proses 

belajar mengajar sebagai berikut: 

1. Media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan 

proses dan hasil belajar. 

2. Media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi 

belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. Media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, 

ruang, dan waktu. 

4. Media pengajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinyya 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungan. Pendapat Arsyad tentang manfaat media 

pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar. 

Penyampaian pesan dan isi pelajaran dapat diterima baik 

oleh siswa. 

Menurut Latuheru (1988: 23) manfaat media pembelajaran yaitu: 



 

 

1. media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian 

anak-anak didik terhadap materi pengajaran yang 

disajikan. 

2. media pembelajaran mengurangi, bahkan dapat 

menghilangkan adanya verbalisme. 

3. media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman 

belajar berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dari 

anak didik. 

4. media pembelajaran membantu memberikan pengalaman 

belajar yang sulit diperoleh dengan cara yang lain. 

5. media pembelajaran dapat mengatasi masalah batas-batas 

ruang dan waktu. 

6. media pembelajaran dapat membantu perkembangan 

pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang mereka 

alami. 

7. media pembelajaran dapat membantu anak didik dalam 

mengatasi hal yang sulit nampak dengan mata. 

8. media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan 

berusaha sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. 

9. media pembelajaran dapat mengatasi 

hal/peristiwa/kejadian yang sulit diikuti oleh indera mata. 

10. media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak 

langsung antara anak didik, guru, dengan masyarakat, 

maupun dengan lingkungan alam di sekitar mereka. 



 

 

Paparan tentang manfaat media oleh Latuheru dapat 

disimpulkan bahwa media bermanfaat untuk mengatasi 

permasalan yang dialami guru dan siswa dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa 

memanfaatkan media pembelajaran adalah membantu dalam 

penyampaian bahan pengajaran kepada siswa untuk meningkatkan 

kualitas siswa yang aktif dan interaktif sehingga dapat mendukung 

kelancaran kegiatan pembelajaran disekolah. 

1.1.1.3 Tujuan Media Pembelajaran 

 

Peningkatan mutu pendidikan erat kaitannya dengan 

diperlukannya media pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran.Sehingga media pembelajaran memiliki tujuan 

memadukan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor yang sangat 

penting dalam pembelajaran.Menurut Indriana (2011: 64-65) 

menyatakan bahwa tujuan media penggunaan media pembelajaran 

yaitu pertama, memberikan pengetahuan yang memadai untuk siswa. 

Kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dalam 

melaksanakan tugas secara professional. Ketiga, memberikan 

kompetensi atau kemampuan untuk tampil dalam bidang ilmu atau 

profesi yang dipelajari. Serta yang keempat dapat memberikan 

kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan demi 

kepentingan bersama. Pendapat tersebut sependapat dengan 

Sumiharsono dan Hasanah (2017: 7) menyederhanakan bahwa tujuan 



 

 

penggunaan media pembelajaran adalah untuk memperjelas pesan- 

pesan yang dapat disampaikan kepada sasaran dalam hal ini adalah 

siswa. Sedangkan menurut Hamalik (1994: 12) berpendapat bahwa 

tujuan media pembelajaran yakni: 

a) Menentukkan arah kegiatan pembelajaran yang hendak dicapai. 

 

b) Menentukkan metode pembelajaran yang akan dipergunakan 

oleh guru dalam membimbing proses pembelajaran siswa. 

c) Menentukkan proses kegiatan komunikasi pendidikan di 

sekolah. 

d) Menentukkan pemahaman siswa untuk mengetahui dan 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki tujuan untuk 

memberikan pengetahuan, informasi, materi pada siswa serta 

memberikan pemahaman siswa untuk menyerap materi yang 

diberikan oleh guru. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

tercapai dengan optimal. 

1.1.1.4 Jenis dan Klasifikasi Media Pembelajaran 

 

Seiring laju perkembangan Ilmu Pentahuan dan Teknologi 

dan lajunya perkembangan teknologi informasi, maka media dalam 

pekembangannya tampil dalam berbagai jenis dan format. Menurut 

Sanaky (2013: 46) pembagian jenis dan klasifikasi media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 



 

 

1. Dilihat dari aspek bentuk fisik, media pembelajaran dibagi 

menjadi: 

a. Media elektronik, seperti televisi, film, radio, slide, video, 

VCD, DVD, LCD, komputer, internet, gadget dll. 

b. Media non-elektronik, seperti buku, handout, modul, diktat, 

media grafis, dan alat peraga. 

2. Dilihat dari aspek panca indra, media pembelajaran dibagi 

menjadi tiga yaitu: 

a. Media audio (dengar), yaitu media yang hanya dapat 

didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara, 

seperti radio dan rekaman suara. 

b. Media visual (melihat), yaitu media yang hanya dapat 

dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Media ini 

adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan 

berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. 

c. Media audio-visual (dengar-melihat), yaitu jenis media 

yang selain mengandung unsur suara juga mengandung 

unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. 

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih 

menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang 

pertama dan kedua. 

3. Dilihat dari aspek alat dan bahan yang digunakan yaitu: 



 

 

a. Alat Perangkat Keras (Hardware) sebagai sarana yang 

menampilkan pesan. 

b. Alat Perangkat Lunak (Software) sebagai pesan atau 

informasi. 

1.1.1.5 Syarat-syarat Media Pembelajaran yang Baik 

 

Menurut Mahnun (2012: 28) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh guru dalam 

memilih media yang baik yaitu: 

1. Pertimbangan kemampuan siswa. 
 

2. Pertimbangan tujuan pembelajaran. 

 

3. Pertimbangan strategi pembelajaran 

 

4. Pertimbangan kemampuan dalam merancang dan 

menggunakan media 

5. Pertimbangan pengadaan biaya 
 

6. Pertimbangan sarana dan prasarana 

 

7. Pertimbangan efisiensi dan efektifitas. 

 

Sedangkan Degeng (dalam Nurseto, 2011: 12) 

menyatakan bahwa terdapat sejumlah syarat yang perlu 

dipertimbangkan guru dalam membuat media pembelajaran 

yang baik, yakni: 

1. Tujuan instruksional pembelajaran. 

 

2. Keefektifan media. 

 

3. Kemampuan peserta didik. 

 
4. Ketersediaan sarana dan prasarana 



 

 

5. Biaya pengadaan 

 

6. Kualitas teknis 

 

7. Kemampuan menggunakan serta alokasi waktu yang 

tersedia. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ali (2009: 18), bahwa 

terdapat beberapa syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan dalam 

memilih media pembelajaran yang baik yaitu: 

1. Keluwesan; 

 

2. Kepraktisan; 

 

3. Ketahanan media; 

 

4. Efektifitas dalam jangka waktu yang panjang. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran yang baik harus memiliki syarat-syarat 

yang meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, praktis, dan 

berkualitas serta biaya pembuatan yang terjangkau. Dengan 

memperhatikan syarat-syarat berikut diharapkan media pembelajaran 

dapat berguna dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran dikelas. 

2.1.2 Video Animasi Edukasi 

 

2.1.2.1 Pengertian Video Animasi 

 

Animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara 

berurutan. Ketika rangkaian gambar tersebut di tampilakan dengan 

kecepatan yang memadai, maka rangkaian gambar tersebut akan 



 

 

terlihat bergerak (Hidayatullah dkk, 2011:63). Menurut Munir 

(2013:340) “animasi berasal dari bahasa inggris, animation dari kata 

to anime yang berarti “menghidupkan”. Animasi merupakan gambar 

tetap (still image) yang disusun secara berurutan dan direkam dengan 

menggunakan kamera. Sedangkan menurut Vaughan dalam Binanto 

(2010:219) menyatahan bahwa “animasi adalah usaha untuk 

membuat presentasi statis menjadi hidup”. Menurut pendapat 

beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa animasi 

merupakan sekumpulan gambar-gambar yang disusun secara 

berurutan untuk membuat presentasi statis menjadi hidup. 

2.1.2.2 Jenis-jenis Video Animasi 

 

Karakter animasi telah berkembang yang dulu mempunyai 

prinsip sederhana sekarang menjadi beberapa jenis animasi menurut 

Munir (2013:327): 

1. Animasi 2D (2 Dimensi) 

 

Animasi dua dimensi atau dwi-matra dikenal dengan namaflat 

animation.10Perkembangan animasi dua dimensi yang cukup 

revolusioner berupa dibuatnya film-film kartun. Kartun berasal 

dari kata Cartoon, yang berarti gambar lucu. Oleh karena itu, 

film kartun kebanyakan film lucu.Seperi Tom and Jerry,Scooby 

Doo, Doraemon, dan lain sebagainya. 

2. Animasi 3D (3 Dimensi) 
 

Animasi 3D merupakan pengembangan dari animasi 2D (dua 

dimensi). Dengan animasi 3D karakter yang diperlihatkan 



 

 

tampak sepeti hidup dan nyata, mendekati wujud manusia 

aslinya. Contohnya film Toy Story buatan Disney. 

3. Stop Motion Animation 

 

Animasi ini dikenali sebagai claymation karena menggunakan 

clay (tanah liat) sebagai objek yang digerakkan. Teknik ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Stuart Blakton pada tahun 

1906.Animasi ini menggunakan plasticin, yaitu bahan lentur 

seperti permen karet. Tokoh-tokoh dalam animasi Clay dibuat 

menggunakan rangka khusus untuk kerangka tubuhnya. Setelah 

itu, di foto gerakan per gerakan. Foto-foto tersebut digabungkan 

menjadi gambar yang bisa bergerak seperti yang kita tonton 

difilm. 

4. Animasi Tanah Liat (Clay Animation) 
 

Jenis animasi ini jarang kita dengar dan temukan diantara jenis 

lainnya.Padahalteknik animasi ini bukan termasuk teknik baru 

tetapi sudah lama sekali, bahkan bisa disebut nenek moyangnya 

animasi.Animasi ini menggunakan plasticin,yaitubahan lentur 

seperti permen karet.Tokoh-tokoh dalam animasi Clay 

dibuatmenggunakan rangka khusus untuk kerangka 

tubuhnya.Kemudian, kerangka tersebut ditutup dengan plasticin 

sesuai bentuk tokoh yang ingin dibuat.Bagian-bagian tubuh 

kerangkan ini, seperi kepala, tangan, kaki, bisa 11 dilepas dan 

dipasang kembali.Foto-foto tersebut digabungkan menjadi 

gambar yang bisa bergerak seperti yang kita tonton difilm. 



 

 

5. Animasi Jepang (Anime) 

 

Anime merupakan sebuatan tersendiri untuk film animasi 

jepang. Animemempunyai karakter yang berbeda dibandingkan 

dengan animasi buatan Eropa.Anime menggunakan tokoh-tokoh 

karakter dan background yang digambar menggunakan tangan 

dan sedikit bantuan dari komputer. 

6. Animasi GIF 
 

Animasi GIF merupakan teknik animasi sederhana yang 

menggunakan prinsipanimasi dasar yang berupa gambar-gambar 

yang saling dihubungkan. 

2.1.3 Media Pembelajaran Animaker 

 
2.1.3.1 ANIMAKER 

 

Animaker merupakan software pembuatan animasi dengan 

proses dilakukan secara online. Terdapat 6 jenis video yang dapat 

dibuat menggunakan aplikasi ini, seperti animasi 2D, Infografik, 

Handcraft, Whiteboard, 2,5D, dan Typography. Animaker 

memberikan kualitas full HD, video layouts vertikal dan horizontal, 

dan grafik siap pakai untuk dipilih. 

2.1.3.2 Animaker sebagai Media Pembelajaran berbasis video animasi 

 

Salah satu jenis media pembelajaran adalah media 

pembelajaran berbasis video animasi. Media pembelajaran yang 

efektif digunakan terutama dalam pembelajaran jarak jauh ialah 

media pembelajaran berbasis video animasi (Arini et al., 2017; Chan, 

2013; Ritonga et al., 2019; Yusuf et al., 2017).Dengan menggunakan 



 

 

video animasi,peserta didik lebih mudah untuk memahami materi 

yang sulit atau terlalu berat untuk dipahami karena video yang 

ditampilkan akan dibuat se ringkas mungkin ditambah dengan audio 

dan animasi yang menbuat peserta didik lebih relaks (Fakhri et al., 

2019; Kwasu & EmaEma, 2015; Ridwan et al., 2013; Semaan & 

Ismail, 2018). Jika dibandingkan dengan media seperti modul atau 

buku, video animasi lebih meningkatkan daya imajinasi serta rasa 

ingin tahu peserta didik karena dengan melihat animasi dari video 

dapat merangsang kognitif peserta didik untuk membayangkan 

bagaimana bentuk nyata dari animasi yang ditampilkan (Ismail et al., 

2017; Khalidiyah, 2015).Dalam video animasi juga sebaiknya tidak 

hanya menampilkam materi pembelajaran tetapi juga latihan soal 

atau kuis agar pendidik juga dapat mengetahui seberapa paham 

peserta didik setelah menonton video animasi tersebut. Video 

animasi juga lebih sempurna jika dikolaborasikan dengan metode 

yang lain seperti metode diskusi agar peserta didik lebih aktif 

(Apriansyah et al., 2020; Harjanti, 2017; Juriah & Juanengsih, 2016; 

Risdayanti, 2017; Soe’oed et al., 2018). 

2.1.3.3 Desain Media Pembelajaran Animaker dengan Model 

Pengembangan Addie 

Penggunaan model pengembangan media pembelajar-an 

merupakan hal utama dalam mengembangkan suatu media 

pembelajaran. Penggunaan model pengembangan media harus 

disesuaikan dengan karakteristik media yang akan dikembangkan. 



 

 

Tujuan diperlukan model pengembangan adalah untuk memberikan 

arahan yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

suatu pengembangan media pembelajaran. Hal ini penting untuk 

menghindari kerancauan yang terjadi dengan mengikuti tahapan 

yang sistematis dan terhindar dari pengulangan ataupun terlewatnya 

suatu tahapan pengembangan. Hasil dari penggunaan model 

pengembangan tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu media 

yang baik untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran dikelas. 

Dari penjelasan diatas maka model pengembangan media yang 

digunakan adalah model pengembangan ADDIE.Karena model ini 

memiki karakteristik dalam penggunaan teknologi dan media 

sehingga model pengembangan ini cocok digunakan untuk 

mengembangan media pembelajaran Animaker.Model 

Pengembangan ADDIE memiliki tahapan (Analysis-Design- 

Development-Implementation-Evaluation). 

2.1.4 Hasil Belajar 
 

Menurut Khusnul Khotimah (2020: 65) menyatakan bahwa 

hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

mendapatkan pengalaman belajar dalam kegiatan pembelajaran. 

Pendapat ini didukung oleh Endang Sri Wahyuni (2020: ) hasil 

belaja rdiartikan sebagai nilai yang diperoleh siswa selama kegiatan 

belajar mengajar. Sementara itu Sudjana (dalam Kusnandar 2012: 

276) berpendapat bahwa hasil belajar adalah akibat yang dapat 

diukur angkanya dari proses belajar dengan menggunakan alat ukur 



 

 

berupa tes yang sudah disusun secara sistematik dan direncanakan 

baik tertulis maupun lisan. Dari pendapat diatas, dapat diambil 

kesimpulan hasil belajar adalah perubahan yang diperoleh sesorang 

dari proses pembelajaran yang dialami berupa data kuantitatif 

maupun kualitatif yang dapat diukur dengan alat pengukur berupa 

tes. 

 

 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung berhasilnya pengembangan 

media pembelajaran “ANIMAKER” untuk meningkatkan hasil belajarMateri 

Puisi Mapel Bahasa Indonesia kelas 3 SD. 

1. Umi Wuryanti dan Badrun Kartowagiran, (2018) dengan judul 

“PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO ANIMASI UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN KARAKTER 

KERJA KERAS SISWA SEKOLAH DASAR”. Hasil yang 

diperoleh menunjukan bahwa Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan di sekolah wilayah Gugus Sodo, diketahui bahwa 

motivasi belajar siswa masih rendah, indikasinya di antaranya nilai 

Ulangan Harian IPS siswa sebanyak 66% masih di bawah KKM. 

Menurut guru kelas 5 ketika pembelajaran berlangsung banyak 

siswa yang kurang semangat untuk memperhatikan penjelasan 

terhadap materi tersebut. Selain itu, saat pembelajaran IPS, guru 

hanya menggunakan media gambar dan terbatas pada buku teks. 



 

 

Gambar tersebut berwarna hitam putih sehingga terlihat kurang 

menarik. 

2. Nurul Jannah, (2017) dengan judul “EFEKTIVITAS 

PENGGUNAAN MEDIA ANIMASI TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS V PADA PEMBELAJARAN IPA 

MATERI POKOK PESAWAT SEDERHANA DI MI MIFTAHUL 

HUDA PAKIS AJI JEPARA”. Hasil yang diperoleh Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa data hasil belajar peserta didik 

kelas VA dan VB berdistribusi normal dan homogen. Untuk 

menguji perbedaan dua rata-rata antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol digunakan uji t satu pihak yaitu pihak kanan. 

Dikatakan terdapat perbedaan rata-rata pada kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol apabila dengan taraf signifikan, dk = 20 + 20 – 

2 = 38. Dari uji homogenitas sebelumya diketahui kedua varians 

sama, sehingga 12,140 dan Dari data akhir diperoleh bahwa rata- 

rata kelompok eksperimen ¯ , dan rata-rata kelompok kontrol ¯ , 

dengan dan diperoleh. Dengan dan diperoleh. Karena maka ditolak 

dan diterima artinya Penggunaan media animasi efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPA 

materi pokok pesawat sederhana di MI Miftahul Huda Pakis Aji 

Jepara. 

3. Bastiar Ismail Adkhar, (2016) dengan judul “PENGEMBANGAN 

MEDIA VIDEO ANIMASI PEMBELAJARAN BERBASIS 

POWTOON PADA KELAS 2 MATA PELAJARAN ILMU 



 

 

PENGETAHUAN ALAM DISD LABSCHOOL UNNES”. Hasil 

 

yang diperoleh Pada penelitian kali ini uji reliabilitas menggunakan 

rumus KR-20, hasil perhitungan reliabilitas tes uji coba menunjukan 

hasil r11 =0,625 sementara rtabel =0,455. Karena r11 >rtabel maka 

dapat disimpulkan bahwa pengujian kali ini reliabel. 

4. Icha Septia Wulandari, dkk (2018). Hasil yang diperoleh Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis quasi 

ekperimental. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

nonequivalent control group design. Populasi pada penelitian ini 

adalah siswa kelas X MIPA yang terdiri dari 6 kelas dan berjumlah 

182 siswa. Penarikan sampel diambil secara purposive sampling 

yaitu kelas X MIPA 5 (eksperimen) dan X MIPA 6 (kontrol) yang 

jumlah siswa masing-masing kelasnya 30 orang siswa yang dilihat 

dari adanya perbedaan rata-rata pretest dan posttest pada saat 

penelitian. Hasil penelitian diperoleh, rata-rata pretest kelas 

eksperimen yaitu 64,4 dan pretest kelas kontrol yaitu 65,46. rata- 

rata posttest kelas eksperimen yaitu 75,6 sedangkan rata-rata 

posttest kelas kontrol yaitu 72,53. Setelah di uji hipotesis 

menggunakan uji-t diperoleh nilai Thitung sebesar 3,5731 

sedangkan Ttebel yaitu 1,6716. Kriteria pengujiannya jika Thitung 

> Ttabel (3,5731>1,6716) maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan HO ditolak. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan 

terdapat pengaruh penggunaan media video animasi pembelajaran 



 

 

berbasis powtoon terhadap hasil belajar siswa kelas X MIPA di 

SMA N 8 Kota Jambi. 

5. Anisa Windari Septiani Putri, (2016) dengan judul 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO 

ANIMASI 2D BERBASIS MULTIMEDIA MENGGUNAKAN 

ADOBE FLASH CS6 PADA MATA PELAJARAN BAHASA 

INDONESIA KELAS III SD”. Hasil yang diperoleh hasil kualitas 

media ditinjau dari aspek isi dan aspek pembelajaran berdasarkan 

ahli materi 1 menunjukkan skor total 82 dengan kriteria baik 

sedangkan berdasarkan ahli materi 2 menunjukkan skor 91 dengan 

kriteria sangat baik. Hasil kualitas media ditinjau dari aspek desain 

aplikasi dan komunikasi visual berdasarkan ahli media 

menunjukkan skor 72 dengan kriteriasangat baik sedangkan 

berdasarkan angket kualitas produk yang dinilai oleh guru kelas 

diperoleh peresentase 90% dengan kriteria sangatbaik. Hasil 

berdasarkan respon siswa terhadap penggunaan media diperoleh 

persentase mencapai 91.72% dengan kriteria sangat tertarik. Hasil 

berdasarkan respon guru terhadap penggunaan mediadiperoleh 

peresentase90% memiliki kriteria sangat baik. Hasil penilaian sikap 

siswaterhadap 4 keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis berdasarkan hasil observasi pada uji coba kelompok 

kecil diperoleh persentase80% dengan kriteria baik dan pada uji 

coba kelompok besardiperoleh persentase80% dengan kriteria baik. 

Hasil ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia 



 

 

pada uji coba kelompok kecil memperoleh skor 62,5% dengan 

kriteria cukup. Hasil ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia pada uji coba kelompok besar mencapai skor 

82,75% dengan kriteria baik. Dapat disimpulkan bahwa media video 

pembelajaran animasi 2D layak digunakan untuk pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas III SD. 

6. IFA DATUS SAADAH, (2018) dengan judul “PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS VIDEO 

ANIMASI DENGAN MENGGUNAKAN ADOBE AFTER 

EFFECT” Hasil yang diperoleh kevalidan media pembelajaran 

matematika berbasis video animasi oleh ahli media sebesar 2,92 

dalam artian valid dan kevalidan media pembelajaran matematika 

berbasis video animasi oleh ahli materi sebesar 2,9 dalam artian 

valid. Media pembelajaran matematika berbasis video animasi yang 

dikembangkan dinilai praktis oleh para validator dengan nilai 

kualitatif B yang artinya media dapat digunakan dengan sedikit 

revisi. Media pembelajaran matematika berbasis video animasi yang 

dikembangkan dinilai efektif dilihat dari respon siswa yang positif 

terhadap pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran 

matematika berbasis video animasi sebesar 85%. Media 

pembelajaran matematika berbasis video animasi juga dinilai efektif 

jika dilihat dari hasil belajar siswa dengan ketuntasan hasil belajar 

mencapai 100%. 



 

 

7. NUR WIDIYANTO, (2018) dengan judul “VIDEO ANIMASI 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN TROUBLESHOOTING 

PERANGKAT KERAS KOMPUTER KELAS X SMK 

MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO”. Hasil yang diperoleh 

masuk kategori layak dengan rata-rata keseluruhan sebesar 72% dan 

penilaian oleh ahli materi masuk kategori sangat layak dengan rata- 

rata keseluruhan sebesar 82,6%. Berdasarkan hasil uji t diperoleh 

sig (2-tailed) sebesar 0.00 dan thitung sebesar 5.03, jika sig < 0,05 

dan thitung > ttabel (5.036 > 2.34) maka H0 tidak diterima dan Ha 

diterima yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas 

yang menggunakan media berupa animasi dengan kelas yang tidak 

menggunakan media pembelajaran pada mata pelajaran 

troubleshooting perangkat keras komputer pada kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian video 

animasi sebagai troubleshooting perangkat keras dinyatakan layak 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar 

peserta didik. 

8. SITI MUSAROFAH, (2019) dengan judul “PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN BERUPA VIDEO ANIMASI 

BERMUATAN AYAT AL-QUR’AN DENGAN OUTPUT 

YOUTUBE” Hasil yang diperoleh Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan wawancara dan observasi. Instrumen yang 

digunakan berupa angket menggunakan skala Likert. Berdasarkan 

hasil validasi yang dilakukan oleh validator ahli materi, media dan 



 

 

agama diperoleh hasil persentase berturut-turut sebesar 85,27%, 

90,41%, dan 83,75% dengan kriteria “Sangat Baik”. Kemudian 

media pembelajaran diujicoba melalui 2 tahap yaitu ujicoba 

kelompok kecil dan ujicoba lapangan. Hasil rata-rata yang diperoleh 

yaitu 74,01% untuk ujicoba kelompok kecil dan 81,30% untuk 

ujicoba lapangan dengan kriteria interpretasi “Sangat Setuju”, maka 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran video animasi 

bermuatan ayat Al-Qur’an dengan output YouTube baik dan setuju 

untuk digunakan dalam pembelajaran. 

9. EVA PURNAMA SARI, (2012) dengan judul “PENGGUNAAN 

VIDEO ANIMASI DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN 

KONSEP SISWA PADA SUB POKOK BAHASAN 

ORGANISASI KEHIDUPAN DI KELAS VII SMPN 1 

PALIMANAN”. Hasil yang diperoleh diketahui bahwa: 

a. Rata-rata N-gain siswa kelas eksperimen sebesar 68,27 dengan 

kriteria sedang, dan rata-rata N-gain siswa kelas kontrol sebesar 

38,61 dengan kriteria sedang. 

b. Berdasarkan hasil dari uji t (Independent Sample Test) dengan 

menggunakan asumsi equal variance assumed terlihat bahwa 

nilai t = 8.123 dengan probabilitas signifikasi 0.000 (2-tailed). 

Karena Sig. 0.000 < 0.05, maka Ha diterima, artinya terdapat 

perbedaan penguasaan konsep siswa secara signifikan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 



 

 

c. Persentase rata-rata skor angket pada dimensi perencanaan 

sebesar 90,48%, dimensi pelaksanaan 82,40 %, dan dimensi 

evaluasi 85,71 %. 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa: 

 

a) Penguasaan konsep siswa kelas eksperimen maupun kontrol 

mengalami peningkatan yang terlihat dari rata-rata N-gain kedua 

kelas yang meningkat. 

b) Penggunaan video animasi pada pembelajaran sub pokok bahasan 

organisasi kehidupan dapat meningkatkan penguasaan konsep 

siswa. 

c) Sikap siswa terhadap penggunaan video animasi termasuk dalam 

kategori sangat kuat. Siswa menunjukkan sikap yang sangat positif 

terhadap penggunaan video animasi dalam pembelajaran. 

d) Erni Rizki Hernawati, Cucu Ruhidawati (2018) dengan judul 

“PENGEMBANGAN MULTIMEDIA VIDEO PEMBELAJARAN 

PENGOPERASIAN MESIN JAHIT INDUSTRI” Hasil yang 

diperoleh oleh ahli materi mendapatkan nilai rata-rata porsentase 

kelayakan sebesar 94,2 %, oleh ahli multimedia mendapatkan rata- 

rata porsentase kelayakan sebesar 80,6 %. Hasil validasi 

disimpulkan berdasarkan standar kelayakan dari pengembangan 

multimedia video pembelajaran pengoperasian mesin jahit industri 

untuk pembelajaran termasuk ke dalam kategori layak digunakan. 

Kata Kunci: Multimedia Video Pembelajaran, Pengoperasian 

Mesin Jahit Industri. 



 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian relevan diatas menunjukkan 

penggunaan media berbasis teknologi memang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, apalagi media yang dikemas dalam sebuah video animasi. 

Daya tarik ini dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga peneliti akan mengembangkan 

media pembelajaran ANIMAKER berdasarkan penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

ANIMAKER dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 
2.3 Kerangka Pikir 

 

Berikut susunan skema kerangka berpikir dalam menyusun dan 

mengembangkan media pembelajaran dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. 



 

 

 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Media pembelajaran sangat berperan dalam meningkatkan motivasi 

siswa, membantu siswa mengingat, serta membantu menyampaikan materi 

kepada siswa. Berdasarkan penelitian awal diketahui masalah utama terdapat 

pada penggunaan media yang kurang inovatif, serta belum memanfaatkan 

teknologi sebagai media dan sumber belajar. Pembelajaran hanya 

menggunakan media yang apa adanya dan kurang bervariatif sehingga kurang 

menarik perhatian siswa. Hal ini sangat mempengaruhi terhadapat motivasi 

belajar siswa. Sementara itu, pada perkembangan teknologi ini membuka 



 

 

potensi yang dapat dikembangkan. Video Animasi yang akan dikembangkan 

selain akan dapat bermain anak juga dapat belajar di mana saja dan kapan saja 

untuk meningkatkan hasil belajar KELAS 3 SD Materi Puisi Mapel Bahasa 

Indonesia 

 

 
2.4 Rancangan Hipotetik Produk 

 

Berdasarkan Kajian teori dan kerangka berpikir yang diuraikan diatas, 

maka rancangan hipotetik produk yang akan dikembangkan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Bagan Rancangan Produk 

PEMBUKAAN Salam Pembuka 

ISI Materi Puisi Kelas 3 

 

Contoh Soal Puisi 

PENUTUP Salam Penutup 

 


