efektif membantu pemahaman konsep-konsep yang sulit dan abstrak”. Dalam
usaha kearah itu, banyak upaya yang dilakukan untuk mengkonkritkan hal-hal
abstrak tersebut diantaranya melalui: praktikum, simulasi, demonstrasi, analogi
dan animasi. Animasi dapat diunduh di internet tetapi tidak semua konsep fisika
tersedia. Dengan berkembangnya dunia komputer saat ini, maka sangatlah tepat
untuk memanfaatkan program animasi dengan menggunakan software
Macromedia Flash 8 untuk membantu mengkonkritkan konsep-konsep yang
abstrak yang tidak bisa diamati dengan praktikum, simulasi, demonstrasi, analogi.
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah (1) bagaimana membuat
animasi yang dapat membantu siswa dalam memahami faktor yang dapat
mempercepat penguapan pada zat cair yang dipanaskan, (2) bagaimana model
pembelajaran dengan menggunakan media animasi dalam mata pelajaran fisika
dengan topik penguapan pada zat cair yang dipanaskan, (3) apakah metode
pembelajaran dengan menggunakan animasi dapat diujicobakan di kelas.
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah (1) membuat animasi fisika
dengan topik penguapan pada zat cair yang dipanaskan menggunakan software
macromedia flash 8, (2) mendesain model pembelajaran dengan menggunakan
media animasi pada mata pelajaran fisika dengan topik penguapan pada zat cair
yang dipanaskan, dan (3) mengujicobakan desain pembelajaran fisika yang dibuat
tersebut pada pembelajaran di kelas. Agar masalah yang diteliti tidak terlampau
luas, maka penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan faktor yang dapat
mempercepat penguapan pada zat cair yang dipanaskan.
Melalui penelitian ini, diharapkan akan mendapatkan manfaat yaitu: Bagi
penulis dapat membuat dan mengembangkan media animasi dalam pembelajaran
fisika, dengan cara mengubah sebuah teori-teori fisika yang abstrak menjadi
konkret ke dalam bentuk sebuah animasi. Bagi guru mempunyai referensi baru
mengenai model pembelajaran yang baru. Bagi siswa membantu siswa memahami
peristiwa-peristiwa fisika yang tidak bisa diamati oleh indera.

2.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Animasi
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.” Berdasarkan arti harfiah, Animasi adalah menghidupkan. Yaitu usaha
untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri.
2.2. Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata
medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah segala
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sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke
penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat
siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi“( Sadiman,2002:6)”.
2.3. Penelitian Tindakan Kelas(PTK)
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berasal dari istilah bahasa Inggris Classroom
Action Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk
mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian di kelas
tersebut. Penelitian tindakan kelas pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin
pada tahun 1946, yang selanjutnya dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin Mc
Taggart, John Elliot, Dave Ebbutt dan lainnya.
Tujuan utama penelitian tindakan kelas yaitu untuk memperbaiki dan
memecahkan persoalan praktis dalam pembelajaran. Fokus penelitian tindakan
kelas yaitu terletak pada tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh
guru. Kemudian dicobakan dan dievaluasi apakah tindakan alternatif tersebut
dapat digunakan untuk memecahkan persoalan pembelajaran yang sering dihadapi
oleh guru.
Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 4 tahap yaitu: 1) Persiapan yaitu
perencanaan tindakan disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan
yang ditentukan dengan mempersiapkan materi/bahan ajar, rencana pengajaran
yang mencakup metode/teknik mengajar, serta teknik atau instrumen observasi
dan evaluasi yang akan digunakan, 2) Pelaksanakan tindakan (acting) yaitu
pelaksanaan tindakan yang merupakan implementasi dari semua rencana yang
dibuat dan berlangsung di dalam kelas, 3) Pengamatan (observing) yaitu tindakan
dilakukan dengan observasi melalui alat bantu instrumen pengamatan yang
dikembangkan peneliti, untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan tindakan
dan rencana yang sudah dibuat, 4) Refleksi (reflecting) yaitu tindakan untuk
memproses data yang didapat saat melakukan pengamatan, data yang didapat
kemudian ditafsirkan, dianalisis, dan disintesis.
2.4. Metode Discovery (Penemuan)
Metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode pembelajaran
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,
pengertian dan semacamnya. Dalam Metode Discovery siswa dihadapkan pada
suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan melalui penyelidikan,
berpikir kritis, logis, analisis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Tabel 1.Langkah-langkah Metode Discovery
NO
Langkah-langkah Metode
Tujuan Langkah pengajaran
Discovery
1
Motivasi
Sesuatu yang dibuat guru
untuk menarik perhatian siswa
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Perumusan Masalah

Merumuskan suatu pertanyaan
yang mengandung masalah yang
harus dipecahkan
3
Hipotesa
Merumuskan jawaban
sementara/opini
4
Perencanaan
Mempersiapkan peralatan yang
akan digunakan dan instrumen
pembelajaran
5
Percobaan/Kegiatan
Melakukan kegiatan dengan
memanfaatkan alam
6
Kesimpulan
Hasil dari suatu percobaan
7
Konsolidasi
Pengintegrasian hasil pendidikan
Dengan langkah-langkah diatas, diharapkan siswa memperoleh pengalaman
belajar yang mempunyai daya retensi yang lama. Keunggulan dari metode ini
diungkapkan oleh Suherman, dkk (2001:179)[3] adalah dapat memungkinkan siswasiswi untuk mengalami sendiri bagaimana cara menemukan konsep fisika. Dengan
metode discovery siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran,
sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembalajaran di
kelas.
2.5. Penguapan
Pada waktu air dipanaskan akan tampak uap keluar dari permukaan air. Ini
menunjukkan bahwa pada waktu menguap zat memerlukan kalor. Jika air
dipanaskan terus-menerus, lama-kelamaan air tersebut akan habis. Habisnya air
akibat berubah wujud menjadi uap atau gas. Peristiwa ini disebut menguap, yaitu
perubahan wujud dari cair ke gas, karena molekul-molekul zat cair bergerak
meninggalkan permukaan zat cairnya. Pada peristiwa menguap diperlukan adanya
kalor, oleh karena itu berlaku:
Q = m . c . ΔT
Keterangan
Q = Kalor
m = Massa zat cair
c = Kalor jenis zat cair
ΔT = Kenaikan suhu
Penguapan yang terjadi di seluruh bagian permukaan zat cair disebut mendidih.
Pada suhu 1000C air mulai mendidih dan energi kalor yang diperlukan tidak
digunakan untuk menaikkan suhunya, tetapi untuk mengubah wujud zat dari cair
menjadi gas. Keadaan ini berlaku untuk semua zat yang sedang mendidih. Titik
didih adalah suhu pada saat zat cair mendidih. Pada tekanan udara normal (76
cmHg = 1 atm) air mendidih pada suhu 1000C. Apabila tekanan udara luar berubahubah, maka titik didih zat juga akan mengalami perubahan. Jika pada tekanan
udara luar kurang dari 76 cmHg, maka air akan mendidih pada suhu kurang dari
1000C. Sedangkan jika tekanan udara luar lebih besar dari 76 cmHg, air akan
mendidih pada suhu lebih dari 1000C.
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Untuk mengubah wujud cair menjadi gas pada titik didihnya diperlukan
energi kalor. Jumlah energi kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari
wujud cair menjadi gas pada titik didihnya disebut kalor uap. Secara matematis
dapat dituliskan :
Q=mxU
Keterangan :
Q = energy kalor yang diperlukan ( J )
m = massa zat ( kg )
U = kalor uap (J/kg)
2.6. Zat Cair
“Zat cair memiliki volume yang tetap, tetapi tidak memiliki bentuk yang
tetap. Bentuknya menyesuaikan dengan bentuk tempatnya, dan zat cair akan
memenuhi bagian yang bawah dulu. Sebagai contoh air akan berbentuk gelas jika
dituang dalam gelas” (Grolier, 2003 dalam Ika Purwani,2008) [2].
Dilihat dari struktur molekulnya, zat cair memiliki molekul-molekul yang
letaknya berdekatan tetapi gerakannya lebih bebas dibanding molekul zat padat.
Molekul-molekul zat cair dapat berpindah-pindah tempat tetapi tidak mudah lepas
dari ikatannya karena masih ada gaya tarik- menarik antara molekul-molekulnya.
Itulah sebabnya zat cair bentuknya dapat berubah menyesuaikan bentuk
tempatnya (Imam dan Baros, 1993).
3.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dimana guru bertindak
sebagai peneliti. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIIC SMP Kristen
Satya Wacana Salatiga sebanyak 23 orang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8
Desember 2011, dengan topik ” faktor yang dapat mempengaruhi cepatnya
penguapan pada zat cair yang dipanaskan”.
Alat pengumpul data yang digunakan adalah: (1) Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), (2) Animasi, (3) Lembar Observasi (berisikan kegiatan dan
reaksi siswa pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, melalui
lembar observasi akan terlihat sejauh mana keterlibatan, dan keaktifan siswa
dalam proses pembelajaran), (4) kuisioner (berisikan pertanyaan-pertanyaan
tentang tanggapan siswa mengenai pembelajaran dengan menggunakan animasi,
melalui Kuisioner akan terlihat sejauh mana ketertarikan siswa terhadap
pembelajaran yang telah berlangsung), (5) post Tes (Soal post test berisikan
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi faktor yang dapat
mempengaruhi penguapan pada zat cair yang dipanaskan).
Penelitian ini terdiri atas 3 tahap yaitu: 1). tahap persiapan, 2). tahap
pelaksanaan dan observasi, 3). tahap evaluasi.
Tahap Persiapan, yang dilakukan pada tahap ini adalah : (1) pembuatan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) membuat animasi dengan
menggunakan software macromedia flash 8, animasi yang dibuat adalah animasi
tentang faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan zat cair yang
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dipanaskan, (3) pembuatan lembar observasi, (4) pembuatan kuisioner, (5)
pembuatan soal Post Tes.
Pada tahap pelaksanaan, RPP yang sudah dibuat diimplementasikan di kelas.
Kemudian pada tahap observasi, aktivitas dan reaksi siswa selama pembelajaran
dinilai oleh pengamat lain, setelah itu semua siswa diberikan tes tertulis dan
kuisioner.
Tahap Evaluasi, data yang diperoleh dianalisa melalui teknik deskriptif
kualitatif baik itu data hasil lembar observasi yang berupa aktivitas dan reaksi
siswa pada saat kegiatan belajar mengajar, maupun lembar kuisioner yang berupa
jawaban siswa yang berisi tanggapan-tanggapan mengenai pembelajaran dengan
menggunakan animasi. Untuk menganalisa penelitian apakah berhasil atau tidak,
diamati 2 hal yaitu apakah dengan media animasi dapat memperjelas pemahaman
siswa tentang konsep faktor yang dapat mempercepat penguapan pada zat cair
yang dipanaskan, dapat menarik minat siswa belajar fisika.
Pada penelitian ini instrumen yang digunakan sudah diuji validitas dan
reliabilitas dengan jumlah subyek sebanyak 13 orang. Adapun butir soal untuk
validitas konten sebanyak 12 butir soal dan 16 butir soal untuk validitas display.
Dari perhitungan diperoleh bahwa instrumen yang digunakan valid dan dapat
digunakan dalam penelitian. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila minimal 80%
dari siswa memperoleh nilai tes minimal 70 pada post test.
4.

HASIL DAN ANALISA
a.
Gambaran Proses Pembelajaran di Kelas, Aktivitas dan Reaksi Siswa Selama
Pembelajaran.
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan dengan menggunakan media
animasi, dengan alat dan bahan meliputi ; LCD proyektor, laptop dan RPP dengan
materi Penguapan zat cair. Proses pembelajaran diawali dengan penyampaian
salam dan pemberian motivasi. Dalam motivasi guru menunjukkan animasi berupa
pakaian yang dijemur dibawah terik matahari (seperti gambar 1), dan meminta
siswa untuk memperhatikan animasi, siswa dengan serius memperhatikan animasi
yang diberikan.

Gambar 1. Flash Motivasi Pembelajaran.
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Guru bertanya kepada siswa, mengapa pakaian yang basah dapat menjadi kering
saat dijemur?, siswa pun memberi tanggapan dengan menjawab, karena terjadi
penguapan. Hal ini menunjukan adanya aktivitas dan kemauan belajar di kelas. Saat
ditanya siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru, ini berarti ada
interaksi antara guru dan siswa, kemudian guru mengklik tombol next untuk
melihat jawabannya, seperti gambar 2 dan menjelaskan kepada siswa bahwa saat
pakaian yang basah dijemur diterik matahari, maka pakaian akan menyerap kalor,
sehingga suhu air yang ada pada pakaian menjadi semakin meningkat dan akhirnya
menguap keudara.

Gambar 2. Flash Motivasi Pembelajaran.

Setelah kegiatan motivasi selesai, pada perumusan masalah guru bertanya lagi
kepada siswa, faktor-faktor apa saja yang dapat mempercepat penguapan pada zat
cair yang dipanaskan dengan volume yang sama?. Saat diberi pertanyaan, siswa
berdiskusi dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang guru berikan. Ini
menunjukan bahwa pembelajaran dengan media animasi juga dapat menciptakan
suasana diskusi di kelas. Hal yang menarik adalah siswa tampak berani dalam
mengemukakan pendapat tanpa harus dipaksa.
Untuk mengetahui jawabannya dari perumusan masalah yang diberikan guru
tadi, siswa diminta untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk
memecahkan masalah di atas.
Pada kegiatan pembelajaran AI, guru menunjukkan animasi untuk menyelidiki
pengaruh besarnya kalor terhadap cepatnya penguapan, seperti gambar 3.

Gambar 3. Flash menyelidiki pengaruh besarnya kalor terhadap cepatnya penguapan.
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dan meminta siswa memperhatikan jalannya animasi. Sebelum animasi dijalankan,
guru menjelaskan seputar isi dari gambar yang ada dalam animasi tersebut.
Kemudian guru mengklik tombol play yang ada pada animasi dan meminta siswa
memperhatikan jalannya animasi tersebut. Setelah selesai mengamati, siswa
ditanya dengan pertanyaan penggiring, dan siswa menjawab setiap pertanyaan
penggiring yang diberikan. Dengan melihat jalannya animasi tersebut, siswa dapat
menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melihat
animasi, siswa memahami maksud dari pembelajaran yang berlangsung. Kemudian
saat pertanyaan penggiring kesimpulan diberikan, siswa menjawab setiap
pertanyaan, sehingga siswa dapat menarik sebuah kesimpulan dari kegiatan
pembelajaran tersebut bahwa: Cepatnya penguapan dipengaruhi oleh besarnya
kalor yang di berikan. Semakin besar kalor yang diberikan maka semakin cepat
terjadi penguapan. Hal ini menunjukkan siswa paham terhadap pembelajaran yang
berlangsung.
Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran A2 mengenai menyelidiki pengaruh
luas permukaan terhadap cepatnya penguapan, seperti gambar 4.

Gambar 4. Flash menyelidiki pengaruh luas permukaan terhadap cepatnya penguapan.

Sama seperti pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, siswa diminta
memperhatikan jalannya animasi yang diputarkan. Sebelum animasi dijalankan,
guru menjelaskan seputar isi dari gambar yang ada dalam animasi tersebut. Guru
bertanya kepada siswa, wadah manakah yang lebih cepat menguap?. Sebelum
animasi dijalankan ada siswa yang menjawab dan ada siswa yang tidak menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukan setidaknya ada siswa
yang merespon saat pembelajaran berlangsung. Kemudian guru mengklik tombol
play yang ada pada animasi dan meminta siswa memperhatikan jalannya animasi
tersebut.
Setelah selesai mengamati, siswa ditanya dengan pertanyaan penggiring, dan siswa
menjawab setiap pertanyaan penggiring yang diberikan. Dengan melihat jalannya
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animasi tersebut, siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan melihat animasi, siswa memahami maksud dari
pembelajaran yang berlangsung. Kemudian guru memberi pertanyaan menggiring
kesimpulan : apakah luas permukaan mempengaruhi cepatnya penguapan pada air
yang dipanaskan dan bagaimana pengaruhnya?. Siswa menjawab serta mampu
menyimpulkan bahwa : memperluas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan
kalor yang sama dan volume yang sama tidak mempengaruhi cepatnya penguapan.
Ini berarti ada interaksi antara guru dan para siswa saat pembelajaran berlangsung
selain itu siswa juga memahami maksud dari pembelajaran yang berlangsung.
Pada kegiatan pembelajaran A3 mengenai menyelidiki pengaruh penutupan
wadah terhadap cepatnya penguapan, seperti gambar 5.

Gambar 5. Flash menyelidiki pengaruh penutupan wadah terhadap cepatnya penguapan.

Sama seperti pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, siswa diminta
memperhatikan jalannya animasi yang diputarkan. Sebelum animasi dijalankan,
guru menjelaskan seputar isi dari gambar yang ada dalam animasi tersebut,
kemudian bertanya kepada siswa, wadah manakah yang lebih cepat menguap?.
Siswa dapat menjawab namun ada beberapa siswa yang keliru. Hal ini menunjukan,
bahwa siswa berani mengemukakan pendapatnya masing-masing saat
pembelajaran berlangsung. Kemudian guru menjalankan animasi dengan mengklik
tombol play yang ada dalam animasi, dan meminta siswa untuk melihat serta
memperhatikan jalannya animasi yang diputarkan. Seiring jalannya animasi, siswa
diberi pertanyaan-pertanyaan penggiring seputar jalannya animasi tersebut dan
siswa menjawab semua pertanyaan penggiring yang diberikan.
Dengan melihat jalannya animasi yang diputarkan, semua siswa dapat menjawab
pertanyaan yang diberikan dan siswa yang jawabannya semula keliru menjadi tahu
dan paham setelah melihat jalannya animasi yang diputarkan. Kemudian guru
memberikan pertanyaan-pertanyaan penggiring kesimpulan, dari jalannya animasi
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tersebut siswa mampu menjawab serta menyimpulkan bahwa Cepatnya
penguapan pada air yang dipanaskan dengan kalor yang sama dipengaruhi oleh
penutupan wadah. Hal ini menunjukkan, selain dapat membantu pemahaman
siswa terhadap konsep fisika yang ada dalam pembelajaran, pembelajaran dengan
animasi juga dapat meyakinkan siswa dengan melihat langsung proses dari konsep
fisika tersebut khususnya pada pembelajaran ini .
Pada kegiatan pembelajaran A4 mengenai menyelidiki pengaruh peniupan
terhadap cepatnya penguapan, seperti gambar 6.

Gambar 6. Flash menyelidiki pengaruh peniupan terhadap cepatnya penguapan.

Sama seperti pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, siswa diminta
memperhatikan jalannya animasi yang diputarkan. Sebelum animasi dijalankan,
guru menjelaskan seputar isi dari gambar yang ada dalam animasi tersebut. Guru
bertanya kepada siswa, wadah manakah yang lebih cepat menguap?. Sebelum
animasi dijalankan ada siswa yang menjawab dan ada siswa yang tidak menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukan setidaknya ada siswa
yang merespon saat pembelajaran berlangsung. Kemudian guru mengklik tombol
play yang ada pada animasi dan meminta siswa memperhatikan jalannya animasi
tersebut.
Setelah selesai mengamati, siswa ditanya dengan pertanyaan penggiring, dan siswa
menjawab setiap pertanyaan penggiring yang diberikan. Dengan melihat jalannya
animasi tersebut, siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan melihat animasi, siswa memahami maksud dari
pembelajaran yang berlangsung. Kemudian guru memberi pertanyaan: apakah
peniupan diatas permukaan mempengaruhi cepatnya penguapan pada air yang
dipanaskan dengan kalor dan volume yang sama?. Siswa menjawab serta mampu
menyimpulkan bahwa : Peniupan diatas permukaan zat cair yang dipanaskan
dengan kalor dan volume yang sama memperlambat cepatnya penguapan. Ini
berarti ada interaksi antara guru dan para siswa saat pembelajaran berlangsung.
Selain itu siswa juga memahami maksud dari pembelajaran yang berlangsung.
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Pada kegiatan B ( Menjelaskan proses cepatnya penguapan pada zat cair yang
dipanaskan ) siswa diminta untuk memberikan pendapatnya dan menjelaskan:
mengapa besarnya kalor yang diberikan dapat mempercepat proses penguapan
pada air yang dipanaskan?, mengapa luas permukaan zat cair yang dipanaskan
dengan kalor yang sama dan volume air yang sama tidak mempercepat proses
penguapan?, mengapa menutup permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor
yang sama akan mempercepat penguapan?, mengapa meniupkan udara di atas
permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama dapat memperlambat
proses penguapan?.
Pada kegiatan B1 siswa diminta menjelaskan ( mengapa besarnya kalor yang
diberikan dapat mempercepat proses penguapan pada air yang dipanaskan? ),
seperti gambar 7.

Gambar 7. Flash menjelaskan mengapa besarnya kalor yang diberikan dapat mempercepat
proses penguapan pada air yang dipanaskan?.

Sebelum animasi dijalankan, guru menjelaskan seputar isi dari gambar yang ada
dalam animasi tersebut dan bertanya kepada siswa, mengapa besarnya kalor yang
diberikan dapat mempercepat proses penguapan pada air yang dipanaskan?.
Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa untuk
memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan sebelum animasi dijalankan.
Sebelum animasi dijalankan, ada siswa yang menjawab dan ada siswa yang tidak
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukan setidaknya
ada siswa yang merespon saat pembelajaran berlangsung. Jawaban yang diberikan
oleh siswa yang menjawab pertanyaan tadi benar. Bahwa dengan besarnya kalor
yang diberikan pada zat cair, maka akan mempercepat pemanasan pada zat cair,
sehingga partikelnya bergetar lebih cepat.
Kemudian guru mengklik tombol play yang ada pada animasi dan meminta siswa
memperhatikan jalannya animasi tersebut. Setelah siswa selesai mengamati, guru
menjelaskan kembali jawaban dari pertanyaan bahwa : dengan besarnya kalor yang
diberikan pada zat cair, maka akan mempercepat pemanasan pada zat cair,
sehingga partikelnya bergetar lebih cepat dan ikatan antar partikelnya semakin
merenggang, hingga akhirnya ada yang terlepas ke udara.
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Pada kegiatan B2 siswa diminta menjelaskan ( mengapa luas permukaan zat
cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama dan volume air yang sama tidak
mempercepat proses penguapan? ), seperti gambar 8.

Gambar 8. Flash menjelaskan mengapa luas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan
kalor yang sama dan volume air yang sama tidak mempercepat proses penguapan?

Sama seperti kegiatan B1, sebelum animasi dijalankan, guru menjelaskan seputar isi
dari gambar yang ada dalam animasi tersebut dan bertanya kepada siswa “
mengapa luas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama dan
volume air yang sama tidak mempercepat proses penguapan?”. Dalam hal ini guru
memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa untuk memberikan
jawaban atas pertanyaan yang diberikan sebelum animasi dijalankan, tetapi tidak
ada siswa yang menjawab. Kemudian guru mengklik tombol play yang ada pada
animasi dan meminta siswa memperhatikan jalannya animasi tersebut. Setelah
siswa selesai mengamati, guru menjelaskan kembali jawaban dari pertanyaan
bahwa :
Luas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama tidak
mempercepat proses penguapan, karena kalor yang digunakan untuk memanaskan
zat cair, volume zat cair dan jenisnya sama, jadi waktu yang dibutuhkan untuk
membuat seluruh partikel air bergerak lebih cepat sama, sehingga penguapannya
terjadi secara bersamaan.
Pada kegiatan B3 siswa diminta menjelaskan (mengapa menutup permukaan
zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama akan mempercepat penguapan?),
seperti gambar 9.
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Gambar 9. Flash menjelaskan mengapa menutup permukaan zat cair yang dipanaskan
dengan kalor yang sama akan mempercepat penguapan?

Sama seperti kegiatan sebelumnya, sebelum animasi dijalankan, guru menjelaskan
seputar isi dari gambar yang ada dalam animasi tersebut dan bertanya kepada
siswa “mengapa menutup permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang
sama akan mempercepat penguapan?”. Dalam hal ini guru memberikan
kesempatan terlebih dahulu kepada siswa untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan yang diberikan sebelum animasi dijalankan. Sebelum animasi
dijalankan ada siswa yang menjawab dan ada siswa yang tidak menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukan setidaknya ada siswa
yang merespon saat pembelajaran berlangsung. Jawaban yang diberikan oleh siswa
yang menjawab pertanyaan tadi benar, bahwa kalor yang ada didalam tidak pergi
keluar.
Kemudian guru mengklik tombol play yang ada pada animasi dan meminta siswa
memperhatikan jalannya animasi tersebut. Setelah siswa selesai mengamati, guru
menjelaskan kembali jawaban dari pertanyaan bahwa : Tujuan wadah ditutup ialah
agar kalor yang diberikan pada air didalam wadah tidak hilang/pindah secara
konveksi kepada udara luar wadah, sehingga kalor didalam wadah akan semakin
bertambah. Dengan semakin bertambahnya kalor, maka gerak molekul air akan
semakin cepat, ikatan antar molekul air semakin renggang dan lama-kelamaan
menjadi putus. Ini lah yang menyebabkan penguapan semakin cepat. Selain itu
akibat ditutup, maka tekanan udara didalam wadah yang ada diatas air menjadi
meningkat, karena suhu air semakin bertambah. Dampak dari peningkatan tekanan
udara dalam wadah adalah juga mempercepat penguapan.
Pada kegiatan B4 siswa diminta menjelaskan ( mengapa meniupkan udara di
atas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama dapat
memperlambat proses penguapan? ), seperti gambar 10.
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Gambar 10. Flash menjelaskan mengapa meniupkan udara di atas permukaan zat cair yang
dipanaskan dengan kalor yang sama dapat memperlambat proses penguapan?

Sama seperti kegiatan sebelumnya, sebelum animasi dijalankan, guru menjelaskan
seputar isi dari gambar yang ada dalam animasi tersebut dan bertanya kepada
siswa “mengapa meniupkan udara di atas permukaan zat cair yang dipanaskan
dengan kalor yang sama dapat memperlambat proses penguapan?”. Dalam hal ini
guru memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa untuk memberikan
jawaban atas pertanyaan yang diberikan sebelum animasi dijalankan. Sebelum
animasi dijalankan ada siswa yang menjawab dan ada siswa yang tidak menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukan setidaknya ada siswa
yang merespon saat pembelajaran berlangsung. Jawaban yang diberikan oleh siswa
yang menjawab pertanyaan tadi benar. Bahwa peniupan akan mengurangi kalor.
Kemudian guru mengklik tombol play yang ada pada animasi dan meminta siswa
memperhatikan jalannya animasi tersebut. Setelah siswa selesai mengamati, guru
menjelaskan kembali jawaban dari pertanyaan bahwa :
Tiupan udara diatas permukaan zat cair dapat mengurangi jumlah kalor yang
diberikan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan zat cair akan
semakin lama menyebabkan proses penguapannya semakin lambat.
Pada kegiatan akhir guru menanyakan pertanyaan konsolidasi pada
pembelajaran, yaitu : mengapa pakaian yang dijemur ditempat yang teduh lebih
lambat kering dibandingkan dengan ditempat yang terkena sinar matahari?. Dari
pertanyaan yang diberikan akhirnya siswa dapat menjawab, bahwa kalor yang
diberikan berbeda. Hal ini menunjukkan siswa serius dalam melihat serta
memperhatikan animasi pada saat pembelajaran berlangsung, siswa juga
memahami konsep fisika yang ada dalam animasi, sehingga pembelajaran fisika
dengan media animasi dapat merangsang minat siswa dalam belajar dan juga dapat
membantu siswa dalam memahami konsep-konsep fisika yang abstrak. 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.
Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas dan reaksi siswa selama proses
pembelajaran, tampak bahwa penggunaan animasi sebagai media pembelajaran
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dengan topik penguapan pada air yang dipanaskan dapat membuat siswa aktif
dalam mengikuti pembelajaran, hal itu ditunjukan dari keseriusan siswa dalam
mengikuti pembelajaran serta reaksi siswa dalam menjawab pertanyaan yang
diberikan pada saat pembelajaran berlangsung. Penggunaan animasi juga
memberikan pengaruh positif terhadap suasana kelas yaitu dapat membuat
pembelajaran lebih menarik, hal ini disiasati dengan gambar yang dapat bergerak
yang ditampilkan dalam animasi. Dengan animasi, siswa merasa lebih mudah dalam
memahami konsep-konsep fisika yang ada saat pembelajaran berlangsung, karena
dengan animasi siswa dapat melihat langsung proses yang terjadi.
b.
Pemahaman Siswa Tentang Konsep Penguapan Pada Zat Cair yang
Dipanaskan.
Setelah KBM berlangsung selanjutnya siswa diberi soal. Soal yang diberikan
berjumlah 12 nomor dengan bentuk soal adalah pilihan ganda dan waktu yang
diberikan untuk mengerjakan adalah selama 15 menit. Dari hasil evaluasi siswa
didapatkan nilai seperti tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2.Hasil Evaluasi Siswa

Nama
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Jawaban
Benar
Salah
10
10
11
11
9
9
10
10
9
10
10
9
11
12
11
11
10
10
9
10
10
10
10

NILAI
(

2
2
1
1
3
3
2
2
3
2
2
3
1
0
1
1
2
2
3
2
2
2
2

)
83,33
83,33
91,66
91,66
75,00
75,00
83,33
83,33
75,00
83,33
83,33
75,00
91,66
100,00
91,66
91,66
83,33
83,33
75,00
83,33
83,33
83,33
83,33
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Meninjau pada nilai ketuntasan siswa, maka persentase keberhasilan pembelajaran
adalah 100%. Berdasarkan persentase keberhasilan yang diperoleh, pembelajaran
dengan menggunakan animasi sebagai media pembelajaran dikatakan berhasil
karena hasil yang didapatkan sudah memenuhi standar nilai tingkat keberhasilan
yang sudah ditentukan.
c.

Tanggapan Siswa Mengenai Media Pembelajaran dengan Animasi
Tanggapan siswa mengenai media pembelajaran dengan animasi untuk
menentukan faktor-faktor yang dapat menentukan cepatnya penguapan pada zat
cair yang dipanaskan terangkum dalam tabel 3.
Tabel 3. Tanggapan siswa mengenai media pembelajaran dengan animasi
(lembar kuisioner)

No

Pertanyaan

1

Bagaimana
pendapat anda
tentang model
pembelajaran
dengan media
animasi yang telah
kalian ikuti?
(Apakah menarik
atau tidak?)

2

Apakah metode
pembelajaran
dengan media
animasi yang anda
ikuti dapat
membantu anda
memahami
pelajaran yang
diberikan?

Jumlah
(orang)

Jawaban siswa

23

Menarik

Tidak menarik

Alasan

Dengan
animasi
lebih mudah
dipahami,
menarik,
dan
tidak
membosan
kan.

0
23

Dapat
membantu

Tidak
membantu

0

16

Persentase
(%)

100%

0%
Dengan
animasi
dapat
diamati
proses
terjadinya.

100%

0%

No

3

4

Pertanyaan

Apakah kegiatan
belajar mengajar
dengan
menggunakan
media animasi
merupakan hal
yang baru bagi
anda?

Apakah dengan
penggunaan
media animasi
dalam
pembelajaran,
anda semakin
termotivasi untuk
belajar fisika?

Jawaban siswa

Jumlah
(orang)

Alasan

Belum pernah

Baru

Persentase
(%)

13%

3

20
Bukan hal baru

15
Termotivasi

8

Pembelajaran
dengan
menggunakan
media animasi
sudah pernah
mereka
dapatkan
sebelumnya
Belajar dengan
media animasi
lebih
menyenangkan
dan tidak
membosankan

87%

65,2%

Baik dengan
34,8%
animasi atau
Tidak
tidak mereka
termotivasi
tetap giat
belajar fisika
Secara garis besar dapat disimpulkan, bahwa penggunaan animasi sebagai
media pembelajaran untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempercepat
penguapan pada zat cair yang dipanaskan dapat membuat siswa termotivasi dalam
belajar dan dapat membantu siswa memahami pelajaran.
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5.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
pembuatan animasi dengan menggunakan Software Macromedia Flash 8 sebagai
media pembelajaran fisika dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan
pemahaman siswa terhadap konsep-konsep fisika yang abstrak, serta
meningkatkan minat siswa dalam belajar. Media animasi juga memberikan
pengaruh positif terhadap pembelajaran yang berlangsung, dampak positif yang
muncul adalah sikap keseriusan siswa dalam belajar serta interaksi antara siswa
dengan pengajar lebih terlihat. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
telah didesain dapat diimplementasikan di kelas. Tanggapan siswa terhadap
pembelajaran menggunakan media animasi adalah sangat senang dan bersemangat
dalam belajar fisika, siswa merasa tidak bosan dalam belajar fisika, siswa lebih
mudah memahami materi pembelajaran dengan animasi, dan siswa dapat melihat
langsung proses dari fisikanya.
Adapun saran yang diberikan peneliti adalah masih banyak materi-materi
fisika yang sifatnya abstrak untuk dibuat menjadi lebih konkret dengan animasi
untuk pembelajaran.
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