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kurang tertarik mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam karena metode 

pembelajaran yang diterapkan guru. Jadi metode pengajaran guru sangat 

mempengaruhi minat belajar siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. 

Salah satu cara untuk membuat suasana belajar menarik dan menimbulkan 

minat belajar siswa yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang sangat signifikan pada 

bentuk dan jenis media pembelajaran3. Dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan unsur penting dalam proses belajar mengajar. Bertolak dari masalah di atas 

Penelitian ini berusaha mengkongkritkan materi fisika yang abstrak, ada banyak cara 

mengkonkritkan materi yang abstrak tersebut salah  satunya dengan memanfaatkan 

media animasi. Media animasi fisika sebenarnya sudah tidak asing lagi karena ada 

beberapa mahasiswa FSM Pendidikan Fisika UKSW yang telah membuat media animasi

dan dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas. Penelitian ini melengkapi yang sudah 

ada.

Topik induksi elektromagnetik dipilih karena merupakan materi yang abstrak 

bagi peserta didik dan guru juga merasa kesulitan dalam mengajarkan konsep fisikanya.

Hubungan antara arus induksi dengan medan magnet pada percobaan Faraday dan 

hukum Lenz tidak dapat dilihat langsung oleh mata, jadi dengan media animasi guru 

dapat menjelaskan pergerakan elektron, medan magnet dan arah arus induksi yang 

dihasilkan6. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini

“bagaimana desain pembelajaran menggunakan media animasi fisika tentang induksi 

elektromagnetik untuk membantu guru dalam menjelaskan proses terjadinya induksi 

elektromagnetik?”.

Tujuan penelitian ini adalah membuat animasi fisika untuk topik induksi 

elektromagnetik menggunakan program Macromedia Flash, mendesain pembelajaran

menggunakan media animasi yang telah dibuat dan mengujicobakan desain 

pembelajaran yang dibuat tersebut pada pembelajaran di kelas.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi pembaca khususnya para

guru adalah membantu dalam penyampaian materi induksi elektromagnetik dan sebagai 

referensi model pembelajaran yang baru. Bagi siswa sendiri membantu dalam melihat, 

mengamati dan memahami peristiwa fisika yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata, 

dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar.
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2. Tinjauan Pustaka

2.1 Media Pembelajaran

Media pembelajaran yaitu semua benda yang boleh dimanfaatkan untuk 

membantu dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran diklarifikasi oleh Edgar 

Dale dari yang paling konkrit ke yang paling abstrak, yaitu; pengalaman langsung, 

observasi, partisipasi, demonstrasi, wisata, tv, film, radio, visual, simbol visual, dan 

verbal. Media itu sendiri menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education 

Association) adalah segala bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media pembelajaran, selain membantu proses pembelajaran juga 

berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Proses komunikasi dalam 

pembelajaran diperlihatkan dalam skema di bawah3:

        Gambar 1. Skema proses komunikasi dalam pembelajaran

2.2 Pengertian Animasi

Animasi adalah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar 

statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Salah satu program komputer yang 

berfungsi dalam membuat animasi adalah Macromedia. Macromedia Flash ada 

bermacam-macam ada Flash MX 2004, Flash MX Professional 2004, Flash 8. Tetapi 

tujuannya sama saja. Animasi dengan program Macromedia Flash dapat dibuat dalam 

beberapa cara misalnya frame to frame, tweening, dan action script4.
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2.3 Induksi elektromagnetik

Induksi elektromagnetik adalah peristiwa perubahan medan magnet yang dapat 

menimbulkan arus listrik. Arus listrik yang ditimbulkan oleh medan magnet dibuktikan 

oleh Michael Faraday dan Yoseph Hendry. Dari percobaan Faraday diperoleh bahwa 

jarum galvanometer menyimpang ketika magnet bergerak terhadap koil. Hanya gerakan 

relatifnya yang menentukan ada atau tidaknya penyimpangan. Menyimpangnya jarum 

galvanometer menunjukkan bahwa ada arus yang melewati galvanometer1. Arus yang 

terjadi disebut juga arus listrik induksi. Perpindahan muatan listrik dapat terjadi jika ada 

beda potensial. Beda potensial yang demikian dinamakan gaya gerak listrik induksi. 

Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik induksi ( ) di dalam 

sebuah rangkaian adalah sama (kecuali tanda negatifnya) dengan kecepatan perubahan 

fluks yang melalui rangkaian tersebut. Di dalam bentuk persamaan besarnya  ditulis 

seperti persamaan (1).

ε = -N …………………………………………………………… (1)    

Dimana  adalah gaya gerak listrik induksi, N adalah banyaknya lilitan koil, dan

adalah kecepatan perubahan fluks magnet. Fluks magnet  berhubungan dengan jumlah 

garis gaya yang menembus suatu luasan. Garis gaya magnet adalah cara melukiskan 

medan magnet dengan ketentuan bahwa vektor medan magnet di suatu titik pada garis 

medan, berarah menurut garis singgung pada garis medan di titik tersebut. Jika garis 

gaya magnet dilukiskan sedemikian rupa sehingga jumlahnya yang menembus satuan 

luasan secara tegak lurus adalah sama dengan nilai medan magnet setempat. 

Untuk menentukan arah gaya gerak listrik induksi dapat menggunakan prinsip 

kekekalan tenaga yang diambil dari hukum Lenz, yang direduksi oleh Heinrich Friedrich 

Lenz (1804 - 1865) yang mengatakan bahwa arus listrik induksi akan muncul dengan 

arah sedemikan rupa sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang melawan 

perubahan garis gaya yang menghasilkannya1. Tanda minus pada persamaan 1 

menunjukkan bahwa arus listrik induksi melawan perubahan yang menghasilkan arus 

listrik induksi tersebut.
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3. Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimana guru 

bertindak sebagai peneliti dengan jenis pembelajarannya metode discovery, dimana 

peneliti membuat animasi democard dan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP)  dan siswa kelas XII IPA SMA Theresiana Salatiga sebagai sampel. Penelitian ini 

mengambil materi SMA kelas XII dengan topik induksi elektromagnetik.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah: Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, media pembelajaran berupa soft file animasi democard, lembar 

observasi, lembar post test dan lembar kuisioner.

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan 

dan tahap analisis. Pada tahap persiapan hal-hal yang dilakukan adalah menentukan 

animasi yang akan dibuat kemudian membuat animasi fisika materi induksi 

elektromagnetik menggunakan software macromedia flash, selanjutnya membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi, lembar kuisioner, dan lembar 

post test. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, lembar observasi diisi oleh observer tujuannya untuk mengetahui reaksi 

siswa terhadap pembelajaran menggunakan media animasi saat mengikuti KBM 

(Kegiatan Belajar Mengajar). Setelah KBM selesai, siswa diberi lembar post test dan 

lembar kuisioner. Lembar post test bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

memahami materi yang sudah disampaikan sedangkan lembar kuisioner untuk 

mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran menggunakan media animasi 

fisika. Tahap yang terakhir adalah tahap analisis. Pada tahap ini, semua data yang 

didapat dari lembar kuisioner, lembar observasi dan lembar post test direkap dan 

dianalisis. Lembar observasi dan kuisioner dianalisis secara kualitatif sedangkan lembar 

post test dianalisa secara kuantitatif. Pembelajaran dengan menggunakan animasi fisika 

dikatakan berhasil apabila minimal 80 % siswa mendapatkan nilai minimal 70.

4. Hasil dan analisa data

4.1 Proses pembelajaran

KBM diawali dengan motivasi. Guru bercerita; setelah Oersted menemukan 

bahwa listrik dapat menghasilkan magnet para ahli listrik berusaha mencari agar magnet

bisa menghasilkan arus listrik, kemudian Hendry dan Faraday membuktikan bahwa 
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medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Faraday membuktikannya melalui 

percobaan seperti  animasi pada gambar 2:

                                      Gambar 2. Animasi percobaan Faraday

Kemudian guru bertanya kepada siswa: “ketika magnet diam bagaimana jarum 

galvanometernya dan ketika magnet bergerak  bagaimana jarum galvanometernya?”. 

Sebagian besar siswa menjawab jarum galvanometer diam ketika magnet diam dan 

menyimpang ketika magnet bergerak. Kemudian guru bertanya lagi “apa artinya  ketika 

jarum galvanometer menyimpang?” sebagian siswa menjawab jarum galvanometer 

menyimpang berarti ada arus listrik yang mengalir. Selanjutnya guru menginformasikan 

bahwa menyimpangnya jarum galvanometer karena ada beda potensial di kedua ujung 

kumparan akibat perubahan garis gaya magnet (Ф ) pada kumparan, beda potensial 

yang demikian dinamakan gaya gerak listrik induksi (GGL induksi). Arus listrik yang 

terjadi juga disebut arus listrik induksi.

Pada kegiatan inti, kegiatan pertama yang dilakukan adalah menentukan faktor-

faktor yang mempengaruhi besar arus listrik induksi. Guru memperlihatkan animasi 

seperti gambar 3. Pengaruh banyak lilitan terhadap besar arus listrik induksi.
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                     Gambar 3. Pengaruh banyak lilitan terhadap besar arus listrik induksi

Kemudian guru bertanya kepada siswa: “jika lilitan A < lilitan B untuk gerakan magnet 

yang sama bagaimana simpangan jarum galvanometer A dan B, sama atau berbeda?” .

Sebagian besar siswa menjawab simpangannya berbeda, jarum galvanometer B 

menyimpang lebih jauh dari jarum galvanometer A. Kemudian guru bertanya mengenai 

pengaruh banyak lilitan terhadap besar arus listrik induksi, hingga sebagian besar siswa 

dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak lilitan arus yang dihasilkan juga semakin 

besar. Kemudian guru memperlihatkan animasi seperti gambar 4. Pengaruh kecepatan 

magnet mendekati dan menjauhi kumparan terhadap besar arus listrik induksi.
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        Gambar 4. Pengaruh kecepatan magnet terhadap arus listrik induksi

Kemudian guru bertanya kepada siswa: “jika magnet A lebih cepat dari magnet B untuk 

lilitan yang sama bagaimana simpangan jarum galvanometernya, sama atau berbeda?” . 

Sebagian besar siswa menjawab simpangannya berbeda, jarum galvanometer A 

menyimpang lebih jauh dari jarum galvanometer B. Kemudian guru bertanya mengenai 

pengaruh kecepatan magnet menjauhi dan mendekati kumparan terhadap besar arus 

listrik induksi, hingga sebagian besar siswa dapat menyimpulkan bahwa semakin besar 

kecepatan magnet mendekati dan menjauhi kumparan arus yang dihasilkan semakin 

besar. Kemudian guru memperlihatkan animasi seperti gambar 5. Pengaruh kuat magnet 

yang digunakan terhadap besar arus listrik induksi.
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                       Gambar 5. Pengaruh kuat magnet terhadap besar arus listrik induksi

Kemudian guru bertanya kepada siswa: “jika magnet A lebih kuat dari magnet B untuk 

lilitan dan kecepatan yang sama bagaimana simpangan jarum galvanometernya, sama 

atau berbeda?”. Sebagian besar siswa menjawab simpangannya berbeda, jarum 

galvanometer A menyimpang lebih jauh dari jarum galvanometer B. kemudian guru 

bertanya mengenai pengaruh kuat magnet yang  digunakan terhadap besar arus listrik 

induksi, sebagian besar siswa dapat menyimpulkan bahwa semakin kuat magnet yang 

digunakan arus listrik yang dihasilkan semakin besar.

Kegiatan terakhir ialah menentukan hubungan antara medan magnet di sekitar 

kawat berarus listrik ( iB ) dengan medan magnet ( mB ) tujuannya untuk memahami 

pengertiah dari hukum Lenz yang berbunyi: arus listrik induksi akan muncul dengan arah 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet ( iB ) yang menentang 

perubahan garis gaya ( mB ) yang menghasilkannya. Pada awal kegiatan guru 

memperlihatkan animasi seperti gambar 6.
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        Gambar 6. Arah arus listrik induksi ( iI ), iB dan mB

Kemudian guru bertanya kepada siswa:” bagaimana iB terhadap mB ?”. untuk 

membantu siswa menjawabnya guru memperlihatkan animasi seperti gambar 7. Kutub 

utara magnet digerakkan mendekati kumparan. 

      Gambar 7. Kutub utara magnet mendekati kumparan
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Setelah siswa mengamati, guru membantu siswa menggambarkan mB , iB , iI , dan arah 

jarum galvanometer seperti gambar 8.

  

Gambar 8. Kutub utara magnet mendekati kumparan

Kemudian guru bertanya kepada siswa arah arus listrik induksi pada sisi depan 

kumparan, arah mB dan arah iB . Pada awalnya siswa kebingungan menentukan arah 

arus listrik induksinya tetapi setelah guru menjelaskan bahwa arah arus litrik induksi 

dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan siswa menjawab bahwa arah arus listrik 

induksinya turun, sedangkan arah mB ke kiri dan arah iB ke kanan. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan menggiring bahwa ketika kutub utara magnet mendekati 

kumparan mB bertambah, karena arah mB dan iB berlawanan maka iB mengurangi 

mB . Kemudian guru bertanya hingga sebagian besar siswa dapat menyimpulkan bahwa 

iB mengurangi bertambahnnya mB atau iB melawan perubahan mB . Selanjutnya 

guru memperlihatkan animasi seperti gambar 9. Kutub utara magnet menjauhi 

kumparan.
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          Gambar 9. Kutub utara magnet menjauhi kumparan

Setelah siswa mengamati, guru membantu siswa menggambarkan mB , iB , iI , dan arah 

jarum galvanometer seperti gambar 10.

        

            Gambar 10. Kutub utara magnet menjauhi kumparan

Kemudian guru bertanya kepada siswa arah arus listrik induksi pada sisi depan 

kumparan, arah mB dan arah iB . Kemudian siswa menjawab bahwa arah arus listrik 

induksinya naik, arah mB ke kiri dan arah iB ke kiri. Kemudian guru memberikan 

pertanyaan menggiring bahwa ketika kutub utara magnet menjauhi kumparan mB
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berkurang, karena arah mB dan iB searah maka iB menambahi mB . Kemudian guru 

bertanya hingga sebagian besar siswa dapat menyimpulkan bahwa iB menambahi 

berkurangnya mB atau iB melawan perubahan mB . Selanjutnya guru memperlihatkan 

animasi seperti gambar 11. Kutub selatan magnet mendekati kumparan.

       Gambar 11. Kutub selatan magnet mendekati kumparan  

Setelah siswa mengamati, guru membantu siswa menggambarkan mB , iB , iI , dan arah 

jarum galvanometer seperti gambar 12.

        

       Gambar 12. Kutub selatan magnet mendekati kumparan
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Kemudian guru bertanya kepada siswa arah arus listrik induksi pada sisi depan 

kumparan, arah mB dan arah iB . Kemudian siswa menjawab bahwa arah arus listrik 

induksinya naik, arah mB ke kanan dan arah iB ke kiri. Kemudian guru memberikan 

pertanyaan menggiring bahwa ketika kutub selatan magnet mendekati kumparan mB

bertambah, karena arah mB dan iB berlawanan maka iB mengurangi mB . Kemudian 

guru bertanya hingga sebagian besar siswa dapat menyimpulkan bahwa iB mengurangi 

bertambahnnya mB atau iB melawan perubahan mB . Selanjutnya guru

memperlihatkan animasi seperti gambar 13. Kutub selatan magnet menjauhi kumparan.

        Gambar 13. Kutub selatan magnet menjauhi kumparan

Setelah siswa mengamati, guru membantu siswa menggambarkan arah mB , iB , iI , dan

jarum galvanometer seperti gambar 14.
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            Gambar 14. Kutub selatan magnet menjauhi kumparan

Kemudian guru bertanya kepada siswa arah arus listrik induksi pada sisi depan 

kumparan, arah mB dan arah iB . Kemudian siswa menjawab bahwa arah arus listrik 

induksinya turun, arah mB ke kanan dan arah iB ke kanan. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan menggiring bahwa ketika kutub selatan magnet menjauhi 

kumparan mB berkurang, karena arah mB dan iB searah maka iB menambahi mB . 

Kemudian guru bertanya hingga sebagian besar siswa dapat menyimpulkan bahwa iB

menambahi berkurangnya mB atau iB melawan perubahan mB .

4.2 Reaksi siswa saat KBM

Reaksi siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan media 

animasi fisika topik induksi elektomagnetik dirangkum dalam tabel 1.

Tabel 1. Reaksi siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran

No Kegiatan Reaksi siswa
1 Motivasi:

 Respon siswa saat guru memberikan 
pertanyaan prediksi

Siswa tampak berdiskusi 
saat guru memberikan 
pertanyaan prediksi

2 Perumusan masalah:
 Respon siswa saat guru memberikan 

perumusan masalah

Sebagian besar siswa 
memberikan pendapatnya 
dengan menjawab 
pertanyaan
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3 Kegiatan inti:
a. Kegiatan 1
Animasi 1 : menyelidiki apakah pengaruh 
banyak lilitan mempengaruhi besarnya arus 
induksi.
 Guru mengklik tombol play pada animasi. 

Setelah animasi berjalan guru memberikan 
pertanyaan menggiring mengamati

 Dari hasil pengamatan, guru memberikan 
pertanyaan menggiring menarik 
kesimpulan hingga siswa dapat menarik 
kesimpulan

Sebagian besar siswa aktif 
menjawab pertanyaan, 
siswa mengamati animasi 
dengan serius

Siswa tampak berdiskusi 
dan mengajukan jawaban 
menjawab pertanyaan 
menggiring menarik 
kesimpulan

4 Animasi 2 : menyelidiki  apakah kecepatan 
masuk dan keluar magnet dari kumparan 
mempengaruhi besarnya arus induksi.
 Guru mengklik tobol play kemudian 

menberikan pertanyaan menggiring 
mengamati.

 Dari hasil pengamatan guru memberikan 
pertanyaan menggiring menarik 
kesimpulan

Sebagian besar siswa serius 
mengamati animasi dan 
berdiskusi untuk menjawab 
pertanyaan menggiring 
mengamati

Siswa tampak aktif 
berdiskusi dan mampu 
menarik kesimpulan

5 Animasi 3 : menyelidiki apakah kuat megnet 
yang digunakan mempengaruhi besar arus 
listrik induksi.
 Guru mengklik tombol play. Kemudian 

memberikan pertanyaan menggiring 
mengamati

 Dari hasil pengamatan guru memberikan 
pertanyaan menggiring menarik 
kesimpulan

Siswa tampak aktif 
mengamati dan berlomba 
menjawab pertanyaan 
menggiring mengamati

Sebagian siswa aktif 
menjawab pertanyaan dan 
mampu menarik 
kesimpulan dengan benar

6 b. kegiatan 2
 guru menjalankan animasi seperti gambar 

6. Arah Ii, Bm dan Bi. Guru menjelaskan 
animasi 

 setelah siswa memahami animasi guru 
menanyakan hubungan arah Bi terhadap 
Bm

Sebagian siswa serius 
mengamati animasi dan 
memperhatikan dengan 
baik saat guru menjelaskan

Siswa aktif berdiskusi dan 
berlomba menjawab 
pertanyaan yang diberikan
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7 Guru mejalankan animasi kutub utara 
menjauhi dan mendekati kumparan seperti 
ambar 7 dan 9
 guru menugaskan siswa menggambarkan 

arah Ii, Bi, Bm dan kutub (+ dan -) pada 
galvanometer seperti gambar 8 dan 10

 guru memberikan pertanyaan menggiring 
menarik kesimpulan

Siswa yang ditugaskan 
mampu menggambarkan 
arah Ii, Bi, Bm dan kutub (+ 
dan -) pada galvanometer

Sebagian besar siswa aktif 
berdiskusi dan mampu 
menjawab pertanyaan 
menggiring menarik 
kesimpulan dengan benar

8 Guru menjalankan animasi kutub selatan 
magnet mendekati dan mejauhi kumparan 
seperti gambar 11 dan 13
 guru menugaskan siswa menggambarkan 

arah Ii, Bi, Bm dan kutub (+ dan-) pada 
galvanometer seperti gambar 12 dan 14

 guru memberikan pertanyaan mengiring 
menarik kesimpulan

Siswa yang ditugaskan 
mampu menggambarkan 
arah Ii, Bi, Bm dan kutub (+ 
dan -) pada galvanometer 
dengan benar

Sebagian besar siswa aktif 
berdiskusi dan mampu 
menjawab pertanyaan 
menggiring menarik 
kesimpulan

Dari KBM dan reaksi siswa. Siswa semula kesulitan menentukan arah arus listrik 

induksi (Ii) karena mereka berpikir bahwa Ii mengalir dari kutub positif ke kutub negatif.

Dengan melihat animasi yang diperlihatkan guru, siswa lebih memahami arah Ii bergerak 

ke arah tertentu karena pengaruh perubahan medan magnet (Bm) disekitar kumparan.

Dengan animasi siswa dapat melihat langsung arah gerak Ii berbeda dengan 

pembelajaran melalui praktikum ataupun ceramah yang arahnya cuma bisa dihayalkan 

saja. Begitu juga untuk arah medan magnet (Bm) dan medan magnet disekitar kawat 

berarus (Bi) siswa kesulitan menentukan arahnya. Mereka menganggap bahwa hukum 

Lenz itu, jika Bm bergerak ke kanan maka Bi bergerak ke kiri dan jika Bm bergerak ke kiri 

maka Bi bergerak ke kanan. Pada saat guru memperlihatkan animasi seperti gambar 7, 

9, 11 dan 13 dan dengan bantuan pertanyaan menggiring mengamati dan menarik 

kesimpulan siswa dapat menarik kesimpulan bahwa Bi mengurangi bertambahnya Bm 

pada saat magnet mendekati kumparan dan Bi menambahi berkurangnya Bm pada saat 

magnet menjauhi kumparan.
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Dari pernyataan diatas, pembelajaran dengan menggunakan media animasi 

dapat mengkongkritkan sesuatu yang abstrak.

4.3 Pemahaman siswa

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diberi soal evaluasi. Jumlah soal yang 

diberikan sebanyak tiga soal dengan tingkat kesulitan berbeda. Lembar jawaban siswa 

dikoreksi dan direkap seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Rekap nilai siswa

No Siswa Nilai
1 A 70
2 B 90
3 C 75
4 D 80
5 E 75
6 F 75
7 G 65
8 H 85
9 I 60

10 J 70

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa ada 8 siswa berhasil memperoleh nilai di atas 

standar kelulusan 70. Dengan demikian presentase keberhasilan pembelajaran tersebut 

adalah

X 100 % = 80 %

Berdasarkan presentasi yang di peroleh, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

menggunakan media animasi fisika berhasil membantu siswa memahami materi induksi 

elektromagnetik.

4.4 Tanggapan siswa

      Tabel 3. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan media animasi fisika

No Pertanyaan Tanggapan Presentase (%)

1

Bagaimana pendapat anda tentang 

model pembelajaran dengan media 

animasi yang telah anda ikuti ?

Menarik 100

Tidak menarik 0
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2

Apakah model pembelajaran dengan 

media animasi yang telah anda ikuti 

dapat membantu mempermudah 

anda memahami arah arus induksi 

dan hukum Lenz

Mempermudah 90

Tidak 

mempermudah
10

3

Apakah kegiatan belajar-mengajar 

dengan menggunakan media 

animasi merupakan hal yang baru 

bagi anda?

Hal yang baru 40

Bukan hal yang 

baru
60

4

Apakah dengan menggunakan 

media animasi dalam pembelajaran, 

anda semakin termotivasi untuk 

belajar fisika ?

Termotivasi 90

Tidak termotivasi 10

Berdasarkan tabel 3, ada 100 % dari siswa menanggapi bahwa model pembelajaran 

menggunakan media animasi adalah hal yang menarik dengan alasan pembelajaran 

lebih mudah dimengerti dan tidak membosankan. Sebanyak 90 % dari siswa menanggapi 

bahwa model pembelajaran dengan media animasi fisika membantu mempermudah 

memahami arah arus listrik induksi dan hukum Lenz dengan alasan dengan 

menggunakan media animasi lebih mudah memahami arah arus listrik induksi dan 

pengertian dari hukum Lenz. Sebanyak 60 % dari siswa menanggapi bahwa kegiatan 

pembelajaran menggunakan media animasi bukan hal baru dengan alasan guru yang 

mengajar bidang studi lain sering menggunakan animasi sebagai media pembelajaran.

Sisanya berpendapat bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan animasi fisika adalah 

hal baru, dengan alasan guru fisika mereka belum pernah menggunakan animasi sebagai 

media pembelajaran. Sebanyak 90 % siswa  menanggapi bahwa mereka termotivasi 

untuk belajar fisika setelah mengikuti pembelajaran menggunakan animasi fisika untuk 

materi induksi elektromagnetik.
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5. Kesimpulan

Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media animasi fisika 

tentang induksi elektromagnetik dapat membantu siswa dalam memahami materi 

induksi elektromagnetik yang abstrak dan meningkatkan minat belajar siswa dalam 

mempelajari fisika.

6. Saran penelitian

Penelitian ini membantu guru dalam menjelaskan materi induksi 

elektromagnetik, pembaca dapat mengembangkan pembuatan animasi lain guna 

membantu menjelaskan materi fisika lain yang abstrak.
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