
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Animasi Multimedia

Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Sardiman,

2005:6). Apabila media membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu

disebut media pembelajaran (Arsyad, 2002:4). Media pembelajaran dapat

digunakan untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa.

Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar

mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas.  Media pembelajaran

mengandung aspek-aspek alat dan teknis yang berhubungan dengan metode

mengajar.

Dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran

di kelas antara lain :

1. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku.

2. Pembelajaran menjadi lebih menarik.

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkan teori belajar dan

perinsip-prinsip psikologi yang diterima dalam hal partisipasi siswa,

umpan balik dan penguatan.

4. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat.
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5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan

gambar sebagai media terorganisasi dengan baik, spesifik dan jelas.

6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau

diperlukan.

7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses

belajar dapat ditingkatkan.

8. Peran guru dapat berubah ke arah yeng lebih positif (Arsyad, 2002:21).

Multimedia pembelajaran adalah paket multimedia interaktif di mana di

dalamnya terdapat langkah-langkah instruksional yang didisain untuk

melibatkan pengguna secara aktif di dalam proses pembelajaran. Multimedia

merupakan suatu istilah umum bagi suatu media yang menggabungkan

berbagai macam media.  Keragaman media ini meliputi teks, audio, animasi,

video, bahkan simulasi (Pramono, 2008:1-4).

Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam

merubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi, dan

menyesuaikan informasi.  Multimedia juga menyediakan peluang bagi

pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga mendapatkan

hasil yang maksimal. Demikian juga bagi siswa, dengan multimedia

diharapkan mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi, karena

tidak terfokus pada teks dari buku (Rakim, 2008:1).  Multimedia mampu

memberi kesan yang besar dalam komunikasi dan pendidikan karena bisa

mengintegrasikan teks, grafik, animasi, audio dan video.  Multimedia telah

mengembangkan proses pembelajaran ke arah yang lebih dinamik.

Menurut Reiber (1994, dalam Rakim 2008:4) salah satu bagian penting pada
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multimedia adalah animasi.  Animasi merupakan rangkaian gambar yang

membentuk sebuah gerakan.  Visualisasi pada proses pembelajaran

berkembang dalam bentuk gambar bergerak (animasi) yang dapat

ditambahkan suara (audio). Sajian audio visual atau lebih dikenal dengan

multimedia diharapkan membuat visualisasi lebih menarik (Rakim, 2008:11).

Salah satu komponen pendukung animasi multimedia adalah komputer.

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi informasi

yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan

perhitungan sederhana dan rumit (Arsyad, 2002:53).  Komputer dewasa ini

memiliki kemampuan untuk menggabungkan dan mengendalikan peralatan

lainnya, seperti CD Player, video tape dan audio tape. Di samping itu,

komputer dapat merekam, menganalisis, dan memberi reaksi kepada

tanggapan yang diinput oleh pemakai atau siswa.

B.  Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing

Pembelajaran merupakan strategi belajar dengan siswa sebagai anggota

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda (Ainy, 2000:11).

Menurut Holubec (Nurhadi, Yasin dan Senduk, 2004:60) pengajaran koperatif

memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil

siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam

mencapai tujuan belajar.  Dalam menyelesaikan kelompoknya, setiap siswa

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk

memahami bahan pelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai bila

satu teman dalam kelompok belum mengusai bahan pelajaran.
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Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam

kelompok (Lie, 2002 : 28).  Begitu halnya juga Roger dan Johnson (Lie, 2002:

30) mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap

pembelajaran kooperatif.  Ada lima unsur pembelajaran kooperatif yang

membedakan dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan, yaitu :

(1) Saling ketergantungan positif, (2) Tanggung jawab perseorangan, (3) Tatap

muka, (4) Komunikasi antar anggota, (5) Evaluasi proses kelompok.

Johnson dan Johnson (Nurhadi, Yasin dan Senduk, 2004:63) mengemukakan

manfaat dari pembelajaran kooperatif bagi siswa, yaitu : (1) Memudahkan

siswa melakukan penyesuaian sosial, (2) memungkinkan siswa saling belajar

mengenai sikap, keterampilan, informasi dan perilaku sosial serta pandangan,

(3) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois dan atau

egosentris, (4) Menimbulkan perilaku rasional di masa remaja, (5)

meningkakan keterampilan metakognitif, (6) meningkatkan keyakinan

terhadap ide atau gagasan sendiri, (7) Mengembangkan kesadaran

bertanggung jawab dan saling menjaga perasaan, (8) Meningkatkan sikap

tenggang rasa, (9) Meningkatkan motivasi belajar instrinsik, (10)

Meningkatkan kemampuan berpikir divergen atau berpikir kreatif.

Pada pembelajaran kooperatif, terdapat beberapa tipe salah satunya yaitu tipe

Kancing Gemerincing dikembangkan oleh Spancer Kagan pada tahun 1992.

Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua usia

anak didik.



15

Model Kooperatif tipe kancing gemerincing dalam kegiatannya masing-

masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan

kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran orang lain.

Keunggulan teknik Kancing Gemerincing yaitu untuk mengatasi hambatan

pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok.  Karena dalam

kerja kelompok sering ada anggota yang terlalu dominan bicara, sementara

anggota lain pasif.  Artinya pemerataan tanggung jawab dalam kelompok tidak

tercapai, karena anggota yang pasif akan terlalu menggantungkan diri pada

rekannya yang dominan.  Teknik belajar mengajar Kancing Gemerincing

memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berperan

serta (Lie, 2005; 63).

Menurut Lie (2005:64) langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik kancing

gemerincing adalah sebagai berikut:

1. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing gemerincing (bisa

juga benda-benda kecil lain, seperti kacang merah, biji kenari, potongan

sedotan, batang-batang lidi, sendok es krim dan lain sebagainya).

2. Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam masing-masing

kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kancing (jumlah kancing yang

dibagikan tergantung sukar tidaknya tugas yang diberikan).

3. Setiap kali seorang siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat, ia harus

menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah.

4. Jika kancing yang dimiliki seorang siswa habis, ia tidak boleh berbicara

lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan kancingnya.
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5. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok

boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi kancing lagi dan

mengulang prosedurnya kembali.

C. Penguasaan Materi

Menurut Slameto (1991:131) penguasaan materi merupakan hasil belajar dari

ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental

(otak).  Bloom (dalam Sudijono 1996:50) segala upaya yang menyangkut

aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif.  Dalam ranah kognitif

terdapat enam jenjang proses, mulai dari jenjang terendah sampai dengan

jenjang paling tinggi.  Keenam jenjang yang di maksud adalah: (1)

Pengetahuan/hapalan/ingatan (knowledge), (2) Pemahaman (comprehension),

(3) Penerapan (applycation), (4) Analisis (anlysis), (5) Sintesis (syntesis) dan

(6), Penilaian (evaluation).

Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat

kembali (recall) atau mengenal kembali tentang nama, istilah, ide, gejala,

rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk

meggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini adalah proses berpikir yang

paling rendah.

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.  Dengan kata

lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari

berbagai segi.  Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia

dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal
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itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.  Pemahaman merupakan

jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau

hafalan.

Penerapan atau aplikasi (application) adalah kesanggupan seseorang untuk

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tatacara ataupun metode-

metode, prinsip-prisip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi

yang baru dan kongkret.  Aplikasi atau penerapan ini merupakan proses

berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman.

Analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih

kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor

yang satu dengan faktor yang lainnya.  Jenjang analisis adalah setingkat lebih

tinggi ketimbang jenjang aplikasi.

Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan

dari proses berpikir analisis.  Sistesis merupakan suatu proses yang

memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma

menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Jenjang sintesis

kedudukannya setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang analisis.

Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation) adalah jenjang berpikir dalam

ranah kognitif menurut Taksonomi Bloom.  Penilaian atau evaluasi di sini

merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap

siatuasi, nilai atau ide, misalnya jika seseorang dihadapakan pada beberapa

pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan

patokan-patokan atau kriteria yang ada (Sudijono:1996:51).
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Dan menurut Arikunto (2008:117) keterangan ranah kognitif  adalah sebagai

berikut :

1) a. Mengenal (recognition)

Dalam pengenalan siswa diminta untuk memilih satu dari dua atau lebih

jawaban.

b. Mengungkapkan/mengingat kembali (recall)

Berbeda dengan mengenal, maka dalam mengingat kembali ini, siswa

diminta untuk mengingat kembali satu atau lebih fakta-fakta yang

sederhana.

2) Pemahaman (comprehension)

Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia

memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep

3) Penerapan atau apikasi (application)

Untuk penerapan atau aplikasi ini siswa dituntut memiliki kemampuan

untuk menyeleksi atau memilih suatu abstasi tertentu (konsep, hukum,

dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan secara benar.

4) Analisis (analysis)

Dalam tugas analisis ini siswa siswa diminta untuk menganalisis suatau

hubungan atau situasi baru yang komplek atas konsep-konsep dasar.

5) Sintesis (syntesis)

Pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk

menggabungkan atau menyusun kembali (recognize) hal-hal yang spesifik

agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkat dapat
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dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini siswa diminta untuk melakukan

generalisasi.

6) Evaluasi (evaluation)

Mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengatahuan dan

kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu kasus.

Sedangkan menurut Anderson, L.W dan Krathwohl, D. R ( 2000: 67-68 ),

ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai berikut :

1. Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari

dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu meliputi fakta, peristiwa,

pengertian, kaidah, teori, prinsip dan metode,

2. Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang

dipelajari,

3. Apply mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk

menghadapi masalah yang nyata dan baru,

4. Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.

Misalnya : mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil,

5. Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa

hal berdasarkan kriteria tertentu,

6. Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.

Menurut Arikunto (2003:115) penguasaan materi merupakan kemampuan

menyerap arti dari materi suatu bahan yang dipelajari.  Penguasaan bukan

hanya sekedar mengingat mengenai apa yang pernah dipelajari tetapi
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menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan berbagai proses kegiatan mental

sehingga lebih bersifat dinamis.

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan

evaluasi.  Thoha (1994:1) menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan

yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh

kesimpulan.  Instrumen atau alat ukur yang dapat digunakan dalam evaluasi

adalah tes.

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah postes atau

tes akhir.  Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru

mengadakan tes awal atau pretes.  Kegunaan tes ini ialah terutama untuk

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan

mutu pembelajaran (Daryanto, 1999:195-196).

Tingkat penguasaan materi oleh siswa dapat diketahui melalui pedoman

penilaian.  Bila nilai siswa ≥ 66 maka dikategorikan baik, bila 55 ≤ nilai

siswa < 66 maka dikategorikan cukup baik, dan bila nilai siswa < 55 maka

dikategorikan kurang baik (Arikunto, 2001:245).


