
 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
4.1 Hasil Penelitian 

 

4.1.1 Studi Pendahuluan 

 

Studi Pustaka dilakukan untuk mendeskripsikan media pembelajaran 

Video Animasi berbasis Animaker untuk meningkatkan hasil belajar 

materi puisi pada mata pelajaran bahasa indonesia siswa kelas 3 SD. 

Penulis melakukan studi melalui jurnal terdahulu dan sumber-sumber lain 

yang relevan untuk mengumpulkan data-data pendukung terkait variabel- 

variabel yang digunakan yaitu Media pembelajaran Video Animasi 

berbasis Animaker, dan hasil belajar siswa. Serta data pendukung 

berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. 

Studi lapangan dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan 

kebutuhan pembelajaran dengan membandingkan kondisi ideal dengan 

kondisi di lapangan. 

4.1.2 Pengembangan media 

 

Hasil penelitian dan pembahasan akan dibahas dalam bab ini. 

Dengan model ADDIE bagaimana cara mengembangkan media 

pembelajaran komik yang dapat meningkatkan kompetensi berbahasa 

siswa. Kefektivan dan kevalidan media pembelajaran komik dalam 

kegiatan pembelajaran, serta respon siswa terhadap penggunaan media 
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pembelajaran komik. Pembahasan secara mendalam akan dilakukan 

selanjutnya melalui hasil penelitian dan pembahasan secara rinci. 

Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran video animasi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas III Sekolah Dasar yang bertujuan 

meningkatkan kompetensi berbahasa siswa, sesuai dengan model ADDIE. 

1. Analisis 

Tahapan pertama dalam model ADDIE adalah analisis, dalam tahap ini 

dapat ditemukan beberapa analisis antara lain: 

a) Analisis Kebutuhan 

 

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam bab 1 dapat diperoleh, 

hasil analisis kebutuhan berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SD. Berdasarkan hasil penelitian dan 

wawancara guru di sekolah, membuktikan bahwa penggunaan 

media pembelajaran khususnya video animasi pada masa 

pembelajaran online/darring masih jarang digunakan. Selain itu 

media yang digunakan siswa untuk meningkatkan kompetensi 

pengetahuannya juga masih dianggap kurang. 

b) Analisis Kurikulum dan Materi 

 

Analisis yang dilakukan selanjutnya sesuai dengan analisis 

yang ada dalam kurikulum 2006 Bahasa Indonesia untuk kelas 

3 SD semester genap dengan beberapa Standar Kompetensi 

(SK) dalam aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Diturunkan menjadi satu Kompetensi Dasar (KD) 



 

 

dalam setiap aspek yang ada. Media pembelajaran video 

animasi yang disusun dari aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis dapat diperoleh indikator berdasarkan 

materi yaitu : 

 Menirukan materi yang ada dalam video animasi, 

 

 Menceritakan materi yang ada dalam video animasi, 
 

 Menjawab pertanyaan yang ada dalam video animasi, 

 

 Menuliskan kembali isi materi dalam video animasi dengan 

bahasa sendiri. 

 

2. Design 

 

Tahap membuat rancangan dikenal juga dengan sebutan tahap Design, 

hal yang dilakukan pertama kali dalam tahap ini adalah merumuskan 

tujuan pembelajaran dan selanjutnya menentukan strategi yang cocok 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hasil pembahasan dan 

penelitian dalam merumuskan tujuan dan menentukan strategi 

pembelajaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 

a) Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

 

Setelah melakuakan analisis materi berkaitan dengan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, hal yang selanjutnya dilakuakan 

adalah merumuskan tujuan pembelajaran, antara lain yaitu: 

 Dengan melihat video animasi, siswa mudah memahami materi 

yang ada dalam video animasi dengan baik, 



 

 

 Dengan melihat video animasi, siswa dapat mengimajinasikan 

contoh-contoh yang sesuai dengan isi video animasi dengan 

tepat, 

 Dengan melihat video animasi, siswa dapat menjawab 

pertanyaan dalam video animasi dengan tepat, 

 Dengan melihat video animasi, siswa dapat menuliskan 

kembali isi materi dalam video animasi dengan menggunakan 

bahasa sendiri dengan benar. 

b) Menentukan Strategi Pembelajar 

 

Strategi pembelajaran juga berpengaruh terhadap keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu maka diperlukan 

strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini dipilih strategi atau model 

pembelajaran talking stick yang bertujuan untuk menunjang 

keberhasilan dalam proses kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang menggunakan media video 

animasi. 

3. Development 

 

Setelah diselesaikannya langkah-langkah penyusunan awal, maka 

dapat dilanjutkan untuk penyusunan media pembelajaran video 

animasi dengan judul Materi Puisi pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas 3 SD. Penyusunan media pembelajaran video 

animasi ini menggunakan aplikasi ANIMAKER yang digunakan untuk 

membuat design media video animasi secara digital. Media 



 

 

pembelajaran video animasi ini masih bersifat desaian sementara, 

komponen-komponen yang ada dalam media video animasi 

pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

a. Tampilan Cover 

 

Scene pertama media video animasi pembelajaran ini adalah 

tampilan sampul depan. Dalam sampul depan media video animasi 

ini tampak judul video animasi, pencipta video animasi, dan 

gambar tokoh dalam video animasi. Tampak dalam gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Cover/Sampul depan video animasi 

 

b. Tampilan pengenalan materi 
 

Tampilan pengenalan materi mengenai Apa itu puisi ? bertujuan 

agar siswa dapat mengenal lebih dahulu mengenai materi pada 

Gambar 4.2. 



 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Apa itu puisi pada video animasi 

 

c. Tampilan isi materi 
 

Tampilan isi materi mengenai isi didalam video animasi yang berisi 

pengertian menurut ahli, macam-macam jenis puisi, contoh-contoh 

jenis puisi, dan soal latihan pada gambar 4.3 sampai gambar 4.17. 

 

Gambar 4.3 Pendapat Rahmat 



 

 

 

 

Gambar 4.4 Puisi 
 

 

 

Gambar 4.5 Diksi 



 

 

 

 

Gambar 4.6 Majas 
 

 

Gambar 4.7 Rima 



 

 

 

 

Gambar 4.8 Citraan 
 

 

 

Gambar 4.9 Ragam Puisi 



 

 

 

 

Gambar 4.10 Pantun 
 

 

Gambar 4.11 Contoh & Ciri Pantun 



 

 

 

 

Gambar 4.12 Syair 
 

 

 

Gambar 4.13 Contoh & Ciri Syair 



 

 

 

 

Gambar 4.14 Karima 
 

 

 

Gambar 4.15 Pengertian 7 Contoh Gurindam 



 

 

 

 

Gambar 4.16 Ciri Gurindam 
 

 

 

Gambar 4.17 Puisi Baru 



 

 

 

 

Gambar 4.18 Latian Soal 
 

 

 

Gambar 4.19 Latian Soal 



 

 

 

 

Gambar 4.20 Latian Soal 

 

 

4. Implementation 

 

Media pembelajaran video animasi ini diterapkan dan 

implementasikan secara langsung dalam proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 3 SD Masehi Kudus (Kec. Kota, Kab. Kudus). 

Penerapan tahap implementasi pada siswa dilakukan secara 

online/daring. Dalam tahap sebelum implenentasi dilakukan, mulanya 

dipersiapkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Memberikan penjelasan kepada guru kelas 3 SD Masehi Kudus 

(Kec. Kota, Kab. Kudus) tentang rencana pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan media video animasi lalu menggandakan media 

video animasi pembelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 2 buah, 

kemudian menggandakan lembar validasi respon siswa terhadap 

penggunaan media video animasi. Lalu menyiapkan bahan 

pendukung lain yang digunakan untuk membantu kelancaran 

dalam pembelajaran dengan media video animasi. 



 

 

b) Seluruh siswa tidak dianjurkan untuk membuka buku paket atau 

LKS Bahasa Indonesia, selanjutnya siswa mengerjakan soal latihan 

yang ada di dalam video animasi setelah selesai membaca isinya. 

Siswa diberikan waktu untuk mengerjakan dan berdiskusi 

mengenai soal latihan yang ada dalam video animasi. Guru 

menutup jalannya pembelajaran dengan media video animasi. 

Selanjutnya diakhiri dengan mengoreksi dan membahas jawaban 

siswa yang dikerjakan. 

c) Kegiatan terakhir Guru melakukan tanya jawab kepada siswa 

tentang bagaimana kesan siswa belajar Bahasa Indonesia 

menggunakan media pembelajaran video animasi. 

5. Evaluation 

 

Pengembangan tahap terakhir media video animasi pembelajaran 

Bahasa Indonesia adalah tahap evaluasi terhadap penggunaan media 

video animasi yang telah dibuat dan diuji cobakan. 

4.1.3 Validasi Ahli 
 

Tahap validasi media pembelajaran video animasi dilakukan oleh 

validator ahli. Uji validasi ahli dalam penelitian ini menggunakan lembar 

penelitian atau instrumen penelitian yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing sebelumnya. Validasi uji ahli ini dibagi menjadi dua 

instrument penelitian yaitu lembar validasi ahli media dan lembar validasi 

ahli materi. Validasi ahli bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang 

ada dalam media video animasi sebelum diuji coba lapangan, selain itu 

juga bertujuan untuk mendapatkan komentar dan masukan dari dosen 



 

 

validator. Hasil yang ada dalam komentar dan masukan validator menjadi 

dasar bahan atau tahap evaluasi media video animasi. Daftar validator 

media pembelajaran komik pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Nama Validasi Ahli 

No Nama Pakar Keterangan 

1. Herry Sanoto, S. Si., 

M.Pd. 

Validator 

Media 

DOSEN PGSD UKSW 

2. Edi Sulihingsih, S.Si 
.,S.Pd. 

Validator 

Materi 

GURU KELAS 3 SD 

MASEHI 

 

 
Validasi oleh ahli media dan materi digunakan untuk memberikan 

saran dan masukan yang berguna untuk revisi produk yang berkaitan 

dengan tampilan disain produk video animasi. Hasil validasi uji pakar ahli 

media terdapat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Media 
 

Aspek 
 

Indikator 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Relevansi 1.Kesesuaian video animasi dengan materi 

kurikulum Sekolah Dasar 

    V 

2. Kesesuaian judul dengan video 

animasi pembelajaran 

    V 

3.Kesesuaian Kompetensi Dasar  dengan 

video animasi pembelajaran 

    V 

 4.Kesesuaian ilustrasi dengan tahap 

perkembangan siswa 

    

V 
 



 

 

 

 5.Soal/kuis relevan pada video animasi 

pembelajaran 

    V 

6.Kesesuaian gambar, video, dan audio 

untuk memperjelas materi 
pembelajaran 

    V 

Keakuratan 7.Kesesuaian video animasi pada 

perkembangan siswa 

    V 

8.Kedalaman video animasi pembelajaran 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa 

   V  

Sistematikasajian 9.Uraian video animasi sesuai dengan 

pembelajaran tematik 

    V 

1. Keruntutan video animasi pada 

materi pembelajaran 

    V 

11.Kelengkapan video animasi pada 

materi pembelajaran 

    V 

12.Kejelasan bahasa yang digunakan     V 

Saran dan masukan : 

 

 
 

Berdasarkan tabel 4.2. hasil data validasi materi terdapat 3 aspek 

yaitu relevansi, keakuratan dan sistematika kajian. Berikut ini hasil data 

validasi materi pada masing-masing aspek. Pada aspek relevansi mendapat 

skor sebesar 29. Kemudian pada aspek keakuratan mendapat skor 9. 

Terakhir, pada aspek sistematika kajian mendapat skor sebesar 20. Total 

keseluruhan skor yang diperoleh yakni sebesar 58, sehingga penilaian 



 

 

yang diberikan oleh validator media memperoleh presentase sebesar 97% 

yang menunjukkan kriteria penilaian tinggi. Penilaian ini masuk dalam 

kategori sangat baik dan layak untuk uji coba lapangan setelah revisi 

produk. 

Penilaian selanjutnya dilakukan untuk mengetahui validitas media 

video animasi dengan materi. Validasi ini dilakukan oleh ahli materi untuk 

mengetahui kesesuaian materi dengan media video animasi yang dibuat, 

selanjutnya kritik dan saran yang diberikan oleh ahli materi digunakan 

untuk revisi produk video animasi agar lebih sesuai dengan materi yang 

ada dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hasil validasi ahli materi 

dapat dilihat pada table 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Lembar Validasi Ahli Materi 

 

Aspek 

 

Indikator 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Relevansi 1.Kesesuaian materi dengan kurikulum 

Sekolah Dasar 

    √ 

2.Kesesuaian judul 

pembelajaran 

dengan materi     √ 

3. Kesesuaian Kompetensi Dasar dengan 

materi pembelajaran 

    

√ 
 

 4.Kesesuaian ilustrasi 

perkembangan siswa 

dengan tahap   √   

5.Soal/kuisrelevan dengan materi 

pembelajaran 

   √  

6.Kesesuaian gambar, video, dan audio 

untuk memperjelas materi 
pembelajaran 

  √   



 

 

 

Keakuratan 7.Kesesuaian materi dengan keilmuan    √  

8.Kedalaman materi pembelajaran sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa 

   √  

Sistematikasajian 9.Uraian materi sesuai dengan 

pembelajaran tematik 

  √   

10.Keruntutan susunan materi pembelajaran    √  

11.Kelengkapan materi pembelajaran    √  

12.Kejelasan bahasa yang digunakan    √  

Saran dan masukan : 
Video pembelajaran sudah dibuat sesuai dengan materi dan kompetensi yang 

ada di kelas III dengan kurikulum tematik. 

Video bisa dibuat lebih menarik lagi karena pada usia kelas III, anak suka 

dengan warna dan gerakan-gerakan yang interaktif. Hindari penggunaan 

tulisan-tulisan yang panjang. 

Tetap semangat mengembangkan media pembelajaran. 

 

 

 

Selesai mengisi instrumen validitas penilaian ahli meteri maka ada 

kritik dan saran yang diberikan ahli materi untuk sebagai dasar 

dilakukannya revisi produk komik. kritik dan saran ahli materi dapat 

dilikat dalam table 4. Berdasarkan tabel 4. hasil data validasi materi 

terdapat 3 aspek yaitu relevansi, keakuratan dan sistematika kajian. 

Berikut ini hasil data validasi materi pada masing-masing aspek. Pada 

aspek relevansi mendapat skor sebesar 24. Kemudian pada aspek 

keakuratan mendapat skor 8. Terakhir, pada aspek sistematika kajian 

mendapat skor sebesar 15. Total keseluruhan skor yang diperoleh yakni 

sebesar 47, sehingga penilaian yang diberikan oleh validator materi Guru 



 

 

SD Masehi kelas 3 memperoleh presentase sebesar 78% yang 

menunjukkan kriteria penilaian sangat baik. 

4.1.4 Pengujian Produk 

 

Uji coba dilapangan belum bisa dilakukan akibat pandemi Covid-19 

sehingga semua sekolah di Indonesia dilakukan pembelajaran dengan 

metode Daring.Namun video animasi ini sudah digunakan guru untuk 

menjadi salah satu media pembelajaran Daring dalam masa pandemic 

Covid-19. Berdasarkan penilaian dan respon guru kelas 3 SD Masehi 

Kudus (Kec. Kota, Kab. Kudus) terhadap penggunaan media video 

animasi. Analisis lain yang dilakukan adalah respon sebagian siswa dan 

respon seluruh siswa kelas 3 terhadap penggunaan media video animasi 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa memberikan tanggapan 

positif terhadap penggunaan video animasi karena mempermudah mereka 

dalam memahami materi. Lebih lagi siswa sangat bersemangat karena 

menggunakan media pembelajaran yang berbeda dari biasanya. 

 

 

4.2 Pembahasan 

 
4.2.1 Kevalidan Pembuatan Media Komik 

 

Penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan media 

pembelajaran video animasi yang bertujuan meningkatkan kompetensi 

berbahasa siswa melalui pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD 

Masehi Kudus (Kec. Kota, Kab. Kudus) Pengembangan media video 

animasi yang dilakukan menggunakan alur model ADDIE dengan 

melewati 5 tahapan pengembangan. Produk pengembangan komik 



 

 

pembelajaran yang telah disetujui oleh beberapa validator selanjutnya 

diuji cobakan kepada siswa untuk memperoleh hasil akhir. 

Presentase yang didapat dari validasi ahli materi dan media 

sebesar 97% termasuk dalam kategori tinggi dan presentase yang 

didapat dari validasi ahli materi dan media Guru SD Masehi kelas 3 

sebesar 78% termasuk dalam kategori sangat baik. Media Video 

Animasi edukasi berbasis Animaker dapat membantu siswa dalam 

materi puisi pelajaran Bahasa Indonesia. Maka dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran berupa Video Animasi Berbasis Animaker 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Puisi Mapel Bahasa 

Indonesia Pada Siswa Kelas 3 dapat dikatakan layak digunakan. 

Kelemahan yang ada dalam media komik adalah sebenarnya sudah ada 

yaitu keterbatasan mengaplikasikan video animasi menggunakan 

aplikasi ANIMAKER. 

4.2.2 Keefektifan Pembuatan Media Video Animasi 

 

Keefektifan pengembangan media video animasi Bahasa Indonesia 

yang dilakukan diperoleh melalui angket respon guru dan siswa terhadap 

media komik yang diuji cobakan. Melalui media video animasi siswa dapat 

meningkatkan kompetensi berbahasanya dan materi lebih mudah dipahami. 

Respon siswa terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi berubah 

dengan menggunkan video animasi sebagai media belajar siswa. Siswa 

menunjukan ketertarikan dan respon yang positif terhadap penggunaan 

media video animasi. Melalui media video animasi siswa dapat belajar 

Bahasa Indonesia dengan cara yang menyenangkan, selain itu siswa lebih 



 

 

mudah memahami materi yang diajarkan. Hal lain yang diperoleh terhadap 

penggunaan media video animasi adalah siswa menjadi lebih aktif dan 

bersemangat dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia. 


