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ABSTRAK 

 

 

STUDI PERBANDINGAN HASIL BELAJAR FISIKA SISWA ANTARA 

PENGGUNAAN GAMBAR BERGERAK DENGAN GAMBAR  

STATIS PADA MATERI GERAK MELINGKAR 

 

 

Oleh 

Dian Anggraini 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar fisika siswa 

berbantuan gambar bergerak dengan gambar statis dan mendiskripsikan masing-

masing hasil belajar. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA1 dan X 

MIPA5 SMA Negeri 3 Kotabumi. Penelitian dilakukan menggunakan Pre-

Eksperimental Design dengan tipe One-Group Pretest-Posttest Design. Data diuji 

dengan analisis N-gain, uji normalitas, uji homogenitas dan uji mann whitney. 

Hasil dari uji mann whitney, nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) kurang dari 0,05 yaitu 

0,014, maka dapat dinyatakan rata-rata N-gain hasil belajar berbantuan gambar 

bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata N-gain hasil belajar 

berbantuan gambar statis. Sehingga dapat dikatakan, terdapat perbedaan hasil 

belajar antara kedua kelas eksperimen. Seain itu, hasil belajar siswa berbantuan 

gambar bergerak, maupun gambar statis mengalami peningkatan dengan kategori 

sedang. Gambar bergerak maupun gambar statis dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

Kata kunci: gambar bergerak, gambar statis, hasil belajar 

 



STUDI PERBANDINGAN HASIL BELAJAR FISIKA SISWA ANTARA 

PENGGUNAAN GAMBAR BERGERAK DENGAN GAMBAR  

STATIS PADA MATERI GERAK MELINGKAR 

 

 

 

 

Oleh 

 

DIAN ANGGRAINI 

 

 

 

 

Skripsi 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada  

 

Program Studi Pendidikan Fisika 

Jurusan Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 







 



 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Pekalongan, pada tanggal 25 April 1995, sebagai anak kedua 

dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sukarno dan Ibu Sri Hartini. 

 

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2000 di TK Tunas Harapan 

Kotabumi. Pada tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar 

Negeri 4 Candimas, diselesaikan tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 1 Kotabumi hingga tahun 2010, kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kotabumi diselesaikan pada tahun 

2013. Pada tahun yang sama, penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa 

program studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan. 

 

Pada tahun 2016, penulis melaksanakan praktik mengajar melalui Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Bekri dan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) di Desa Kedatuan, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Pada 

tahun 2016 penulis melaksanakan penelitian di SMA Negeri 3 Kotabumi. 

 



 
 

 

 

MOTTO 

 

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 

lain dan hanya kepada Tuhan Mu’lah kamu berharap” 

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 

 

 

“Tuliskan rencana kita dengan sebuah pensil, tetapi berikan penghapusnya kepada 

Allah. Izinkan Dia menghapus bagian-bagian yang salah dan menggantikan 

dengan rencana-Nya yang indah di dalam hidup kita, karena Allah selalu tahu apa 

yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta, dan Allah tidak henti-hentinya 

memenuhi kebutuhan seseorang, selama ia memenuhi kebutuhan saudaranya.” 

(HR. Thabrani) 

 

 

 

 
 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang selalu melimpahkan 

nikmat-Nya dan semoga shalawat selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti nan 

tulus dan mendalam kepada: 

1. Orang tuaku tersayang, Bapak Sukarno dan Ibu Sri Hartini yang telah sepenuh 

hati membesarkan, mendidik, mengajari, dan mendo’akan semua kebaikan 

kepadaku. Semoga Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk membalas 

dan bisa selalu membahagiakan kalian;  

2. Kakakku Esti Patria yang telah memberikan doa dan semangatnya untuk 

keberhasilanku; 

3. Para pendidik yang telah mengajarkan banyak hal baik berupa ilmu 

pengetahuan mupun ilmu agama; 

4. Semua sahabat yang setia menemani dan menyemangati dengan segala 

kekurangan yang kumiliki; 

5. Almamater tercinta. 

 



 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Hasil 

Belajar Fisika Siswa Antara Penggunaan Gambar Bergerak Dengan Gambar Statis 

Pada Materi Gerak Melingkar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan FKIP Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Dr. Caswita, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA; 

3. Bapak Drs. Eko Suyanto, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Fisika; 

4. Bapak Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si. selaku Pembimbing Akademik sekaligus 

Pembimbing I atas kesediaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan, 

arahan dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini; 

5. Bapak Drs. Feriansyah Sesunan, M.Pd. selaku Pembimbing II atas kesediaan 

dan keikhlasannya memberikan bimbingan, arahan dan motivasi  yang 

diberikan selama penyusunan skripsi ini; 

6. Bapak Dr. Chadra Ertikanto, M.Pd. selaku Pembahas yang selalu memberikan 

bimbingan dan saran atas perbaikan skripsi ini; 



7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf  Program Studi Pendidikan Fisika dan Jurusan 

Pendidikan MIPA; 

8. Bapak Drs. Syamsi, M.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 3 Kotabumi yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian; 

9. Bapak Suhirman, S.Pd. selaku guru mata pelajaran fisika SMA Negeri 3 

Kotabumi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan 

penelitian; 

10. Siswa-siswi SMA Negeri 3 Kotabumi khususnya kelas X MIPA 1 dan X 

MIPA 5 atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian berlangsung; 

11. Keluarga besar penulis, Bapak, Ibu dan Mbak Esti atas doa, dukungan, dan 

motivasi yang telah diberikan selama masa kuliah. Kalian adalah sebaik-

baiknya karunia yang Allah berikan padaku. 

12. Deny Kurniawan atas bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan; 

13. Teman seperjuangan Nurul, Tiara M, Dina, Dini, Sara, Winda, Yeni, Uswatun, 

Nova, Sundari, Ningrum, Dede, Riky atas saran, kritik, doa dan bantuannya; 

14. Sahabat dalam suka dan duka di program studi pendidikan fisika’13: Ika, 

Anita, Fince, Yuni, Nuzul, Tika, Gita, Lulu, Clara, Isna, Safura, Melisa, Arwi, 

Reva, Radha, Soleha, Retno, Fadel, Oji, Nawawi, Ismal, Dwi, Deni M, Aday, 

Wanda, Herwin, Eka, Ila, Dewi, Khusnul, Tiya, Citra, Susi, Ais, Rofi, Ria, 

Intan, Maryanti, Nurlia, Septian, Yulia, Vita, Witri, Hesti, Kurnia,Tiara N, 

Alin, Adel, Manda, Sofia, Salma, Oki, Geo, Abi, Alex, Deni K, Dewa, Ardi, 

Nurhidayat, atas kebersamaan dan kekompakannya. Semoga kita menjadi 

generasi yang sukses; 



15. Kakak-kakak tingkat serta adik-adik tingkat yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu; 

16. Rekan-rekan KKN-PPL SMP Negeri 1 Bekri; 

17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Semoga Allah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta 

berkenan membalas kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat di kemudian hari. 

 

Bandar Lampung, 28 Februari 2017 

Penulis, 

 

Dian Anggraini 

 



xiii 
 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

DAFTAR ISI .............................................................................................    xiii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................    xvi 

DAFTAR TABEL ....................................................................................   xvii 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .................................................................        1 

B. Rumusan Masalah ...........................................................................        4 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................              4 

D. Manfaat Penelitian ..........................................................................               4 

E. Ruang Llingkup Penelitian .............................................................        5 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis ...........................................................................              7 

 

1. Teori Belajar.............................................................................              7 

2. Hasil Belajar .............................................................................            10 

3. Media Visual ............................................................................            13 

4. Gambar Bergerak .....................................................................            18 

5. Gambar Statis ...........................................................................            23 

 

B. Kerangka Pemikiran .......................................................................            27 

C. Anggapan Dasar ..............................................................................            30 

D. Hipotesis Peneliti ............................................................................            30 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ...............................................................................            31 

B. Populasi Penelitian ..........................................................................            31 

C. Sample Penelitian ...........................................................................            31 

D. Desain Penelitian ............................................................................            31 



xiv 
 

E. Variabel Penelitian  .........................................................................            32 

F.. Instrumen Penelitian .......................................................................            32 

G. Analisis Instrumen ..........................................................................            33 

H. Teknik Pengumpulan Data ..............................................................            36 

I. . Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis ...............................            37 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ...............................................................................            41 

 

1. Tahap Pelaksanaan ...................................................................            41 

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian .................................................            48 

3. Data Kuantitatif Hasil Penelitian  ............................................            51 

4. N-gain Hasil Belajar  ................................................................            54 

5. Hasil Uji Normalitas ................................................................            55 

6. Hasil Uji Homogenitas .............................................................            55 

7. Hasil Uji Hipotesis dengan Uji Mann-Whitney U ....................            56 

 

B. Pembahasan  ...................................................................................            57 

 

V. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan .....................................................................................            67 

B. Saran  ..............................................................................................            67 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

1. Silabus Kelas Eksperimen Gambar Bergerak ......................................            74 

2. Silabus Kelas Eksperimen Gambar Statis ............................................            78 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen Gambar  

Bergerak ...............................................................................................            82 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen Gambar 

Statis  ....................................................................................................            97 

5. Rencana Penggunaan Gambar Bergerak Dan Gambar Statis ..............          112 

6. Kisi-Kisi Pretest  ..................................................................................          127 

7. Kisi-Kisi Posttest  ................................................................................          129 

8. Soal Pretest  .........................................................................................          131 

9. Soal Posttest  ........................................................................................          142 



xv 
 

10. Kunci Jawaban Pretest dan Posttest  ...................................................          153 

11. Data Uji Soal  .......................................................................................    154 

12. Uji Validitas Soal  ................................................................................      156 

13. Tabel Hasil Uji Validitas Soal  ............................................................          161 

14. Uji Reliabilitas Soal  ............................................................................          162 

15. Uji Daya Beda Soal ..............................................................................          163 

16. Tabel Hasil Uji Daya Beda Soal ..........................................................          164 

17. Uji Tingkat Kesukaran Soal .................................................................          165 

18. Tabel Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal .............................................          166 

19. Data Hasil Pretest Kelas Eksperimen Gambar Bergerak .....................          167 

20. Data Hasil Posttest Kelas Eksperimen Gambar Bergerak ...................          169 

21. Data N-Gain Hasil Belajar Kelas Eksperimen Gambar Bergerak .......          171 

22. Data Hasil Pretest Kelas Eksperimen Gambar Statis ..........................          173 

23. Data Hasil Posttest Kelas Eksperimen Gambar Statis .........................          175 

24. Data N-Gain Hasil Belajar Kelas Eksperimen Gambar Statis  ............          177 

25. Data Hasil Belajar Siswa ......................................................................          179 

26. Hasil Uji Normalitas N-Gain Hasil Belajar .........................................          181 

27. Hasil Uji Homogenitas N-Gain Hasil Belajar ......................................          182 

28. Hasil Uji Mann-Whitney U N-Gain Hasil Belajar................................          183 

29. Surat Keterangan Melakukan Penelitian ..............................................          184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar  Halaman  

2.1 Kerangka Pemikiran .............................................................................   29 

3.1 One-Group Pretest-Posttest Design .....................................................   32 

4.1 Rata-Rata Hasil Belajar  .......................................................................   58 

4.2 Rata-Rata N-Gain Hasil Belajar ...........................................................   60 

4.3 Kategori N-Gain Hasil Belajar .............................................................   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel Halaman  

3.1 Kriteria Koefisien Reliabilitas...........................................................   34 

4.1 Hasil Uji Reliabilitas Soal .................................................................   49 

4.2 Hasil Uji Daya Beda Soal .................................................................   49 

4.3 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal.....................................................   50 

4.4 Hasil Analisis Instrumen Tes ............................................................   51 

4.5 Data Rata-Rata Hasil Pretest Siswa ..................................................   52 

4.6 Data Rata-Rata Hasil Posttest Siswa ................................................    52 

4.7 Data Persentase Pencapaian Indikator dengan Media Gambar  

Bergerak dan Gambar Statis..............................................................   53 

4.8 Data Rata-Rata N-Gain Hasi Belajar ................................................   54 

4.9 Data Kategori N-Gain Hasil Belajar Siswa .......................................   54 

4.10 Hasil Uji Normalitas N-Gain Hasil Belajar ......................................   55 

4.11 Hasil Uji Homogenitas N-Gain Hasil Belajar ...................................   56 

4.12 Hasil Uji Hipotesis ............................................................................   56 

 

 



 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara individu yang 

satu dengan individu lainnya ataupun antara individu dengan lingkungannya. 

Interaksi tersebut menghasilkan perubahan tingkah laku pada individu sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Perubahan tingkah laku tersebut dipengaruhi 

oleh kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan, kegiatan pokoknya adalah 

kegiatan pembelajaran. Artinya, kegiatan pembelajaran menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dalam 

pendidikan. Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, mutu kegiatan 

pembelajaran harus selalu ditingkatkan.  

 

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang tujuan 

penyelenggaraannya adalah untuk melatih serta mendidik siswa agar dapat 

menguasai pengetahuan, konsep fisika dan prinsip-prinsip fisika. Fisika 

merupakan ilmu yang memerlukan lebih banyak pemahaman bukan 

penghafalan. Fisika memiliki karakteristik yaitu bersifat konkrit, dimana fisika 

didasarkan pada kegiatan dan peristiwa sehari-hari. Namun, fisika juga bersifat 

abstrak. Hal inilah yang menyebabkan siswa di sekolah mengalami kesulitan 

dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep fisika. 
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Pada kenyataannya pelajaran fisika yang membutuhkan pemahaman ini, di 

sekolah kurang disukai sehingga dianggap sulit oleh siswa. Hal tersebut 

menyebabkan rendahnya hasil belajar fisika siswa. Dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa dan pemahaman konsep fisika pada siswa harus terlebih 

dahulu meningkatkan mutu pembelajaraannya. Mutu kegiatan pembelajaran 

dapat ditingkatkan dengan menggunakan media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang digunakan dapat membantu meningkatkan pemahaman 

siswa dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Djamarah dan Zain (2010:120) yaitu dalam proses 

belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. 

 

Guru memiliki tugas untuk memilih media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran, yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. Pemilihan dan penggunaan media dalam proses pembelajaran 

dilakukan demi meningkatkan mutu pembelajaran serta tercapainya tujuan 

pendidikan.  Hal tersebut didukung oleh pernyataan Sakti dkk (2012: 2) yaitu 

media pendidikan adalah media yang penggunaanya diintegrasikan dengan 

tujuan dan isi pembelajaran dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu 

mengajar dan belajar. Media pembelajaran dapat digunakan untuk 

menghubungkan antara materi pelajaran yang akan disampaikan dengan siswa. 

Setiap materi pelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu 

sisi terdapat materi pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di sisi 

lain terdapat materi pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa media 

pembelajaran seperti garis, gambar dan sebagainya. Keberadaan media  
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pembelajaran sangatlah penting, karena dengan penggunaan media 

pembelajaran akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar 

siswa.  

 

Inovasi dalam kegiatan pembelajaran untuk membuat proses belajar lebih 

menarik dan bermakna dapat dilakukan dengan menggunakan gambar-gambar. 

Dalam kegiatan pembelajaran guru dapat menggunakan media gambar 

bergerak dan juga gambar statis. Guru dapat menggunakan media gambar 

bergerak untuk menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa. Dalam 

meyampaikan materi pelajaran fisika, pada beberapa materi pembelajaran 

penggunaan gambar bergerak dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

fisika yang akan disampaikan, siswa dapat mengamati setiap tahapan dari 

gambar bergerak yang diperlihatkan. 

 

Pada beberapa materi pelajaran fisika juga dapat digunakan media gambar 

statis. Penggunaan gambar statis dalam kegiatan pembelajaran juga dapat 

menarik perhatian siswa, dan memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui perbandingan antara hasil belajar yang diperoleh siswa 

dengan menggunakan media gambar bergerak dengan media gambar statis 

dengan judul “Studi Perbandingan Hasil Belajar Fisika Siswa Antara 

Penggunaan Gambar Bergerak Dengan Gambar Statis Pada Materi Gerak 

Melingkar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa berbantuan media 

gambar bergerak dengan gambar statis pada materi gerak melingkar?  

2. Bagaimana hasil belajar fisika siswa yang berbantuan gambar bergerak dan 

gambar statis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini 

sebagai berikut 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar fisika siswa berbantuan media gambar 

bergerak dengan gambar statis pada materi gerak melingkar. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar fisika siswa yang berbantuan gambar 

bergerak dan gambar statis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

diantaranya: 

1. Manfaat bagi siswa 

Membantu dan mempermudah siswa dalam memahami suatu konsep fisika, 

meningkatkan hasil belajar fisika siswa dalam ranah kognitif, serta 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna. 
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2. Manfaat bagi guru 

Sebagai masukan bagi para guru fisika dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran di kelas untuk menggunakan media dengan gambar bergerak 

atau gambar statis sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika 

siswa. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Melatih kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran, menambah wawasan dengan terjun langsung ke lapangan 

dan memberikan pengalaman belajar serta memberikan gambaran 

mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan media dengan 

gambar bergerak dan gambar statis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penilitian yang digunakan untuk membatasi dan memberikan 

arah yang jelas dalam penelitian, sebagai berikut 

1. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambar 

bergerak dan gambar statis. 

2. Gambar bergerak yang digunakan dalam pembelajaran adalah animasi dan 

video tanpa suara. 

3. Gambar statis yang digunakan dalam pembelajaran adalah gambar dan 

foto. 

4. Dalam pembelajaran, gambar bergerak maupun gambar statis ditampilkan 

dalam bentuk powerpoint dan diproyeksikan. 

5. Hasil belajar fisika siswa yang dimaksud adalah hasil belajar dalam aspek 

kognitif pada materi gerak melingkar. 
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6. Materi pokok dalam penelitian ini adalah gerak melingkar. 

7. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Kotabumi 

semester ganjil, tahun ajaran 2016/2017 dengan materi gerak melingkar. 

 

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Teori Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Terdapat banyak teori belajar, 

setiap teorinya memiliki konsep atau prinsip sendiri tentang belajar yang 

mempengaruhi bentuk atau model penerapannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan teori behaviorostik, dalam kegitan pembelajaran, 

kejadian yang mendukung kegiatan belajar akan memberikan pengalaman 

pada seseorang. Menurut Warsita (2008: 66) 

 

Manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam 

lingkungannya yang akan memberikan pengalaman-pengalaman 

belajar. 

 

Lingkungan beserta kejadian yang terjadi disekitar, mempengaruhi seseorang 

dalam bentuk memberikan pengalaman-pengalaman baru. Dapat dikatakan 

jika dalam teori behavioristik ini, adanya stimulus dan respon itu merupakan 

hal yang penting. Dimana stimulus sebagai masukan dan respon sebagai 

keluarannya. Hal ini didukung oleh pendapat dari Budiningsih (2012: 20) 

 

Berdasarkan teori behavioristik belajar merupakan perubahan 

tingkah laku sebagai dari akibat adanya interaksi antara stimulus 

dan respon. Menurut teori ini bagian yang terpenting adalah 

masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output 

yang berupa respon. 
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Proses belajar yang baik merupakan kegiatan dimana siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran dan materi disusun secara logis. Dalam pembelajaran 

mengenai materi gerak melingkar, siswa akan mendapatkan penjelasan materi 

yang disertai dengan gambar-gambar  peristiwa yang mendukung kegiatan 

belajar sebagai stimulus yang mengahasilkan respon siswa. Hal ini didukung 

oleh pendapat Warsita (2008: 67) 

 

Prinsip teori behaviorisme sebagai berikut: 

1. Proses belajar dapat terjadi dengan baik bila peserta didik ikut 

terlibat aktif didalamnya. 

2. Materi pelajaran disusun dalam urutan yang logis supaya 

peserta didik mudah mempelajarinya dan dapat memberikan 

respon tertentu 

3. Tiap-tiap respon harus diberi umpan balik secara langsung 

supaya peserta didik dapat mengetahui apakah respon yang 

diberikan telah benar 

4. Setiap kali peserta didik memberikan respon yang benar perlu 

diberi penguatan. 

 

Berdasarkan teori kognitif, proses belajar merupakan hal yang penting. Hal ini 

didukung oleh pendapat Budiningsih (2012: 20) yaitu teori belajar kognitif 

lebih mementingkan proses dari pada hasil belajarnya. Dalam teori belajar 

kognititf, adanya perubahan pemikiran dan pemahaman merupakan hal 

penting. Menurut Warsita (2008: 69) 

 

Prinsip teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan 

pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku. 

Teori ini menekankan pada gagasan bahwa bagian-bagian suatu 

situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara 

keseluruhan. 

 

Proses belajar akan menjadi kegiatan yang baik jika dalam pembelajarannya 

siswa mendapatkan pengalaman tertentu. Dalam pembelajaran yang baik, 
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siswa mendapatkan pemahaman mengenai suatu konsep yang berkaitan 

dengan materi melalui pengalaman ataupun pengamatan. Konsep dari materi 

dapat ditemukan pula di berbagai peristiwa yang terjadi sehari-hari. Hal ini 

didukung oleh pendapat Budiningsih (2012: 41) 

 

Teori Bruner yang disebut free discoveri learning menyatakan 

bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh 

yang dijumpai dalam kehidupannya. 

 

Terdapat tahapan dalam perkembangan kognitif siswa. Perkembangan 

tersebut, didasarkan pada cara siswa melihat lingkungannya. Dalam 

pembelajaran peserta didik melakukan aktivitas untuk mendukung 

pemahamannya. Digunakan pula gambar-gambar yang merupakan visualisasi 

dari informasi yang akan disampaikan. Dalam materi gerak melingkar, 

penggunaan gambar-gambar digunakan untuk menampilkan peristiwa gerak 

yang telah divisualisasikan. Menurut Warsita (2008: 71) 

 

Berdasarkan teori kognitif Bruner, perkembangan kognitif 

seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya 

melihat lingkungan. 

1. Tahap pertama adalah tahap enaktif, peserta didik melakukan 

aktivitas-aktivitasnya dalam usaha memahami lingkungan. 

2. Tahap kedua adalah tahap ikonik, peserta didik melihat dunia 

melalui gambar-gambar dan visualisai verbal 

3. Tahap ketiga adalah tahap simbolik, peserta didik mempunyai 

gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan 

logika serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem 

simbol. 

 

Menentukan materi dari yang sederhana ke yang kompleks dalam kegiatan 

pembelajaran  merupakan hal yang penting dan melakukan pembelajaran 
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sesuai dengan urutan tahapan dari pembelajaran kognitif. Menurut Warsita 

(2008: 72) 

 

Langkah pembelajaran dalam teori kognitif Bruner yaitu: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran 

2. Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan 

awal, minat, gaya belajar dan sebagainya) 

3. Memilih materi pembelajaran 

4. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari peserta didik 

secara induktif 

5. Mengambangkan bahan belajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik 

6. Mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari tahap 

enatik, ikonik sampai ke simbolik 

7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. 

 

Proses belajar dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang terjadi dilingkungan 

sekitar. Dimana, kejadian tersebut akan memberikan pengalaman belajar. 

Pengalaman-pengalaman dari kejadian dilingkungan mengakibatkan 

perubahan tingkah laku. Berdasarkan teori kognitif, proses pembelajaran 

merupakan hal penting. Dalam proses pembelajaran siswa bisa mendapatkan 

konsep maupun pemahaman suatu materi, melalui peristiwa yang terjadi 

dalam kehidupan. Siswa dapat melihat peristiwa yang mendukung materi 

tersebut memalui gambar-gambar ataupun visualisai verbal. 

 

2. Hasil Belajar 

Keberhasilan dari proses belajar yang telah dilakukan dapat diukur dengan 

tolak ukur hasil belajar yang diperoleh siswa. Hasil belajar dapat berupa hasil 

tes maupun perubahan tingkah laku dan bertambahnya informasi yang 

diterima. Hal tersebut didukung oleh pendapat Hamalik (2004: 30) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan bila seseorang telah belajar akan 
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terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan tidak mengerti menjadi mengerti. 

 

Setelah seseorang melalui proses belajar maka akan terjadi pula perubahan 

terhadap sikap serta keterampilan seseorang tersebut dikarenakan 

bertambahnya pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan selama proses 

belajar. Menurut Hamalik (2004: 31) 

 

Hasil hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas dan 

keterampilan. Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila 

memberi kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna 

baginya. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian 

pengalaman-pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan 

pertimbangan yang baik. 

 

Hasil belajar menyebabkan perubahan keterampilan intelektual dan 

keterampilan motorik. Kemampuan intelektual sebagai hasil belajar sangat 

penting karena dengan kemampuan intelektual yang semakin baik maka akan 

mampu untuk menganalisis suatu peristiwa yang mendukung materi pada saat 

kegiatan belajar berlangsung.  Hal ini didukung oleh pendapat Gagne dalam 

Thobroni (2015:20) 

 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar 

berupa hal-hal berikut: 

1. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tertulis. 

Kemampuan merespon secara spesifik terhadap rangsangan 

spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi 

symbol, pemecahan masalah, maupun penerapan aturan. 

2. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Kemampuan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengaregorisasi, kemampuan analitis sintetis 
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fakta, konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

3. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitifnya. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam pemecahan masalah. 

4. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi 

sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasi eksternalisasi nilai-nilai. Sikap 

merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar 

perilaku. 

 

Perubahan yang terjadi sebagai hasil dari proses belajar tersebut mencakup 

tiga aspek diantaranya yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik. Hal ini didukung dengan pendapat Susanto (2013: 5) 

 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

 

Pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilihat melalui hasil belajar siswa 

setelah proses belajar berlangsung. Hasil belajar dapat diketahui dengan 

melihat hasil tes yang diperoeh siswa. Menurut Bloom dalam Dimyati dan 

Mudijono (2010: 26-28) 

 

Ada tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis perilaku 

dan kemampuan internal akibat belajar yaitu: 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku, yaitu: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 
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2. Ranah Afektif 

Ranah afektif  terdiri dari lima perilaku yaitu penerimaan, 

partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan 

pembentukan pola hidup. 

3. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor terdiri dari tujuh jenis perilaku, yaitu 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, 

gerakan kompleks, penyesuaian gerakan, dan kreativitas. 

 

Hasil belajar merupakan hasil akhir yang telah diperoleh setelah siswa 

melakukan proses belajar dan mendapatkan  pengetahuan, dimana hasil 

belajar yang diperoleh  mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian ini, dari tiga ranah yang ada pada hasil belajar 

akan diambil satu ranah saja yaitu pada ranah kognitif. 

 

3. Media Visual 

Media dalam pembelajaran merupakan alat–alat grafis, fotografis atau 

elektronis untuk menangkap, memproses serta menyusun kembali informasi. 

Menurut Sukiman (2012: 28) media sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang 

dipergunakan untuk kegiatan tersebut. 

 

Fisika memiliki konsep yang sulit untuk dipahami tanpa pengalaman langsung 

ataupun contoh nyata. Untuk memberikan gambaran pada siswa mengenai 

contoh kejadian nyata yang sejalan dengan materi fisika yang disampaikan 

dapat digunakan media. Penggunaan media tersebut membantu siswa 

memahami konsep fisika. Hal tersebut didukung oleh pendapat Whitwort dan 

Chiu (2013: 18)  
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Science concepts are often abstract and difficult to understand for 

students. Visualizations have been shown to help students develop 

scientific conceptions. 

 

Pengguaan media visual dalam pembelajaran terdapat dua bentuk. Dapat 

digunakan gambar statis (diam) dapat pula digunakan gambar bergerak. 

Dalam penggunaan media visual, indra pengelihatan siswa sangat diandalkan. 

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 124) 

 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan 

pengelihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar 

diam seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai), foto, 

gambar, atau lukisan dan cetakan. Ada pula media visual yang 

menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu. 

 

Media visual (gambar) dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam 

penyampaian informasi pada siswa saat proses belajar berlangsung. Media 

visual ini dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan yang sulit untuk 

diungkapkan secara lisan maupun dicontohkan secara langsung. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Maghfiroh (2011: 18) 

 

Media gambar adalah alat bantu pembelajaran yang berbentuk 

gambar dan  mewakili dari benda sebenarnya, sehingga siswa tidak 

perlu mendatangi tempat yang jauh untuk mengetahui kondisi dan 

situasi di tempat lain. Selain itu, media gambar juga dapat 

mewakili media sebenarnya yang jumlahnya terlalu banyak untuk 

dibawa oleh guru, serta juga dapat menggambarkan suatu peristiwa 

yang memungkinkan untuk dilihat pada saat pembelajaran. 

 

Media visual (gambar) ini tentunya sangat berguna, menggantikan benda 

ataupun peristiwa yang tidak dapat ditampilkan secara langsung, seperti 

peristiwa yang jarang terjadi namun mendukung kegiatan belajar. Hal tersebut 

didukung  oleh pendapat Sukiman (2012: 40) 
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Kegunaan media pendidikan adalah untuk mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu dan daya indera, seperti: 

1. Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan 

langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, 

slide, realita, film, radio atau model. 

2. Objek atau benda yang telalu kecil yang tidak tampak oleh 

indra dapat disajikan dengan mikroskop, film, slide atau 

gambar. 

3. Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali 

dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, 

film, foto, slide disamping secara verbal. 

4. Objek atau proses yang sangat rumit seperti peredaran darah 

dapat ditampilkan melaui film, gambar, slide atau simulasi 

komputer. 

5. Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat 

disimulasikan dengan media seperti komputer, film dan video. 

6. Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau 

proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti 

proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dalam 

teknik-teknik rekaman time-lapse untuk film, video, slide atau 

simulasi komputer. 

 

Pada materi gerak melingkar, terdapat penjelasan gerak melingkar beraturan 

beserta besaran-besarnnya dan hubungan antara roda-roda baik roda-roda 

sepusat, roda-roda bersinggungan maupun roda-roda yang dihubungkan 

dengan tali. Untuk mendukung penjelasan materi tersebut digunakan video 

maupun animasi tanpa suara mengenai gerak melingkar beraturan dan 

hubungan roda-roda. Digunakannya video maupun animasi tanpa suara karena 

termasuk dalam media untuk menjelaskan peristiwa. 

 

Penggunaan media visual memiliki manfaat karena media visual memiliki 

fungsi untuk menarik perhatian siswa dalam belajar, mempermudah siswa 

mengingat informasi serta membantu siswa dalam memahami informasi. 

Menurut Arsyad (2014: 19) pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 
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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 pembelajaran dan penyampaian isi pembelajaran saat itu. 

Hal tersebut didukung oleh Sukiman (2012: 38) 

 

Media visual pendidikan memiliki empat fungsi yaitu: fungsi 

atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif dan fungsi kompensatoris. 

1. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi 

pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.  

2. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat 

keminatan peserta didik dalam belajar teks yang bergambar. 

3. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan 

peneliti yang mengungkap bahwa lambang visual atau 

gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam 

gambar. 

4. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks 

untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali. 

 

Dalam proses pembelajaran digunakan media visual untuk mendukung 

kegiatan belajar demi meningkatnya mutu dan hasil belajar. Media visual yang 

digunakan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar 

tersebut dapat berupa foto, gambar, grafik, sketsa. Hal ini didukung oleh 

pendapat Arsyad (2014: 89) 

 

Media visual (gambar) memiliki peranan yang sangat penting 

dalam proses belajar. Media berbasis visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan, visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberi hubungan antara isi 

materi pelajaran dengan dunia nyata. Bentuk dari media visual 

dapat berupa: 
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1. Gambar representatif, seperti gambar lukisan atau foto  

2. Diagram, yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, 

organisasi dan struktur materi 

3. Peta, yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antar 

unsur-unsur  dalam isi materi 

4. Grafik, seperti tabel, grafik dan bagan yang menyajikan 

gambaran/kecenderungan data. 

 

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Sukiman (2012: 85) 

 

Media pembelajaran berbasis visual dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu media grafis dan media cetak. Media grafis antara 

lain meliputi media foto, gambar, sketsa, bagan, grafik, papan tulis, 

flannel dan bulletin, poster dan kartun, peta dan globe. Media cetak 

meliputi OHT dan modul. 

 

Selain dalam bentuk foto, gambar, grafik, sketsa, media visual juga dapat 

berupa model tiga dimensi, simulasi, animasi, video, diagram serta ilustrasi. 

Media-media tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut 

Vavra dkk (2011: 22) 

 

Visualization objects can be pictures, three dimensional models, 

schematic diagrams, geometrical illustrations, computer-generated 

displays, simulations, animations, videos and so on. Objects can be 

displayed in a variety of media formats, including paper, slides, 

computer screens, interactive whiteboards or videos, and may be 

accompanied by sound and other sensory data. 

 

Dalam pembelajaran gerak melingkar juga digunakan media visual untuk 

mendukung proses belajar. Media visual yang digunakan yaitu gambar 

representatif berupa arah kecepatan linear dan kecepatan sudut, arah 

percepatan sentripetal dan arah perputaran roda-roda yang dihubungkan.  

 

Media visual merupakan media yang memberikan informasi melalui 

pengelihatan. Media visual dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran 
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demi tercapainya tujuan pembelajaran. Media yang dapat digunakan berupa, 

gambar, grafik, foto, sketsa, maupun video dan animasi tanpa suara.  

 

4. Gambar bergerak 

Proses belajar yang baik merupakan proses belajar yang menggunakan media 

visual sehingga akan diperoleh pemahaman siswa terhadap apa yang sedang 

dipelajari. Menurut David Hyerle, Visual Tools for Constructing Knowledge 

dalam Arsyad (2014)  

 

Penggunaan alat visual menimbulkan pergeseran dalam dinamika 

ruang kelas dari pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif dan 

interaktif yang dapat dilihat. 

 

Gambar bergerak merupakan gabungan dari gambar statis yang berubah 

secara pelahan yang membuat gambar terlihat bergerak. Menurut Sukiman 

(2012: 88) 

 

Gambar/foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 

Gambar yang baik tidaklah menunjukkan objek dalam keadaan 

diam tetapi memperlihatkan aktivitas tertentu. 

 

Gambar bergerak merupakan media yang tepat untuk digunakan dalam proses 

belajar. Media dengan gambar bergerak ini akan menarik perhatian siswa serta 

mempermudah siswa memahami isi dari informasi yang disampaikan pada 

saat proses belajar berlangsung.  Hal ini didukung oleh  pendapat Arsyad 

(2014) yang menyatakan bahwa gambar gerak (GG) sebagai media yang 

dimuati pesan pembelajaran dapat dianggap sebagai media yang strategis 

untuk digunakan, mengingat media ini sangat praktis, dapat menimbulkan 
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keingintahuan seseorang dan mudah dioperasikan dimana-mana dengan 

bantuan listrik. 

 

Media berupa gambar bergerak diperlukan untuk memberikan pengalaman 

baru dan memperoleh informasi. Gambar bergerak ini dapat memberikan 

pengalaman tentang peristiwa yang sulit untuk dilakukan secara langsung. Hal 

tersebut didukung oleh pendapat Arsyad (2014)  

 

Pengetahuan seseorang dimulai dari pengalaman langsung 

(konkrit), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, 

kemudian mulai meniru sampai pada lambang verbal abstrak. 

Semakin ke atas kerucut pengalaman itu semakin abstrak 

materinya dan semakin diperlukan media penyampaian berupa 

gambar gerak. 

 

Gambar bergerak yang dapat digunakan dalam pembelajaran dapat berupa 

animasi maupun video yang memuat informasi mengenai materi yang sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran tercapai. 

Animasi merupakan gabungan dari gambar-gambar statis (diam) yang dibuat 

menjadi gambar bergerak. Menutut Sutopo (2012: 108) 

 

Animasi berarti gerakan image atau video, seperti gerakan orang 

yang sedang melakukan suatu kegiatan dan lain-lain. Konsep dari 

animasi adalah menggambarkan sulitnya menyajikan informasi 

dengan satu gambar saja, atau sekumpulan gambar.  

 

Menggunakan animasi sebagai gambar bergerak dalam pembelajaran dapat 

memberikan pengalaman pada siswa. Dalam pembelajaran, ditampilkan 

proses ataupun peritiwa yang mendukung pembelajaran yang tidak dapat 

disaksikan secara langsung oleh siswa menggunakan video ataupun animasi. 

Hal tersebut terjadi karena salah satu keunggulan gambar bergerak adalah 
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dapat menampilkan proses suatu peristiwa. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat  Zainur dan Sudarisman (2011: 284)  

 

Media animasi atau gambar bergerak merupakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dimanfaatkan 

dalam dunia pendidikan. Kelebihan dari media animasi adalah 

dapat menghadirkan sebuah proses kejadian yang tidak mungkin 

dihadirkan secara nyata menjadi hal yang dapat diamati dan 

dipelajari dengan jelas. 

 

Gambar bergerak yang berupa animasi dapat menggambarkan proses serta 

peristiwa dan dapat meningkatkan ketertarikan siswa, minat serta motivasi 

untuk belajar. Gambar animasi menggambarkan informasi secara detail 

mengenai suatu peristiwa. Hal tersebut didukung oleh Immaniar dkk (2014: 

389) bahwa animasi lebih menarik, dan membantu dalam memperoleh 

informasi detail. Pengguaan gambar bergerak juga dapat mempermudah 

menyampaikan informasi dan memperjelas materi pembelajaran dengan 

memvisualisasikan informasi. Hal tersebut didukung oleh  Soendari dkk 

(2012: 2) 

 

Animasi memiliki kelebihan yang mendukung pada pembelajaran 

sains diantaranya:  

1. Mendorong minat dan motivasi belajar anak tunagrahita. 

Tampilan yang menarik akan meningkatkan minat dan motivasi 

siswa untuk mengikuti kegiatan belajar.  

2. Meningkatkan konsentrasi dan perhatian siswa terhadap proses 

pembelajaran. Meningkatkan perhatian dan konsentrasi 

merupakan satu nilai lebih dari penggunaan media animasi ini 

dalam proses pembelajaran sains. 

3. Program animasi ini mampu memvisualisasikan materi-materi 

pelajaran yang sulit disajikan melalui pengalaman langsung 

siswa. 

4. Penggunaan gambar, cerita yang ditampilkan dalam animasi 

komputer tersebut dapat membantu memperjelas penyampaian 

pesan. 
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5. Animasi yang disajikan merupakan sarana untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar yang 

kondusif sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, karena animasi  komputer ini  dapat mendukung 

kepada pencapaian tujuan belajar yang ditetapkan. 

 

Gambar bergerak yang digunakan dapat berupa animasi dan juga video tanpa 

suara sebagai gambar bergerak dalam pembelajaran gerak melingkar. 

Penggunaan video dalam pembelajaran memiliki keunggulan, yaitu dengan 

menggunakan video dapat menampilkan gambar-gambar yang nyata dan 

bergerak. Dengan menggunakan video juga dapat menjelaskan suatu prosedur 

atau peristiwa terjadi secara real. Hal tersebut didukung oleh pendapat Arsini 

(2015: 299) 

 

Video memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

1. Video mampu menampilkan gerak. Gambar yang bergerak 

efektif untuk mengajarkan hal-hal yang terkait dengan suatu 

prosedur 

2. Video mampu menampilkan sutu operasi tertentu, misalnya 

mampu menampilkan proses eksperimen sains 

3. Reallife experiences, video memungkinkan peserta didik 

mampu mengamati (observation) berbagai fenomena yang 

tidak bisa dilihat secara langsung karena faktor bahaya atau 

jarak yang jauh 

4. Repetition, video memungkinkan para pembelajar untuk 

mengulang-ulang tayangannya sehingga mereka mampu 

menangkap pesan dengan mudah. 

 

Gambar bergerak dalam penggunaannya sebagai media pembelajaran dikelas 

akan digunakan dengan cara ditayangkan di depan kelas. Dalam 

penayangannya, kecepatan gerak gambar belum tentu sesuai dengan yang 

dibutuhkan siswa untuk memahami gambar tersebut. Hal tersebut merupakan 

kekurangan dari gambar bergerak, menurut Utami (2011: 48) 
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Animasi yang tidak dilengkapi sistem kontrol memiliki kelemahan, 

bisa jadi animasi terlalu cepat, pengguna tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk memperhatikan detail tertentu karena tidak ada 

fasilitas untuk pause dan zoom in. 

 

Penggunaan media gambar bergerak berupa animasi dalam pembelajaran 

menunjukkan dampak dalam hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian yang 

dilkukan oleh Kusyanti (2013) penggunaan animasi sebagai media gambar 

bergerak yang diharapkan dapat membantu peningkatan pemahaman konsep, 

justru dapat menjerumuskan siswa jika isi animasi tidak sesuai dengan konsep 

fisika yang benar. Pengguna animasi sebagai media visual dalam 

pembelajaran perlu mencermati isi animasi sebelum digunakan agar tidak 

menjerumuskan siswa, bahkan mungkin dapat memanfaatkan animasi yang 

tidak benar tersebut untuk menanamkan konsep yang benar dengan 

menunjukkan kesalahan dari animasi tersebut. Sedangkan menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Samawi (2014) penggunaan media 

animasi sebagai media gambar bergerak meningkatkan hasil belajar siswa. 

Ketuntasan belajar siswa yang awalnya berada pada kategori cukup meningkat 

sehingga berada pada kategori baik setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan media tersebut.  

 

Gambar bergerak merupakan gabungan dari gambar statis yang berurutan dan 

berhubungan, gambar yang berubah secara beraturan sehingga menyatu. 

Gambar bergerak dapat berupa animasi maupun video yang dibuat tanpa 

suara. Gambar bergerak dapat memberikan suatu informasi tertentu dengan 

tampilan yang menarik dan memberikan pengalaman yang sulit didapatkan 

secara langsung.  
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Pembelajaran materi gerak melingkar dikelas, gambar bergerak digunakan 

untuk menampilkan peristiwa. Peristiwa gerak melingkar, hubungan roda-roda 

dan pemanfaatan gerak melingkar dalam teknologi ditampilkan menggunakan 

animasi dan video guna mendukung proses belajar. Jadi, gambar bergerak 

yang digunakan berupa video dan animasi tanpa suara yang menggambarkan 

peristiwa gerak melingkar.  

 

5. Gambar statis  

Proses belajar dengan menggunakan media gambar dengan ukuran dan warna 

yang sesuai tentunya akan lebih menarik siswa untuk memperhatikan dan 

memahami apa yang mereka pelajari. Menurut Sutopo (2012: 106) 

 

Gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan 

informasi. 

 

Penggunaan gambar statis dalam menyampaikan informasi cukup penting 

karena gambar statis akan mendukung informasi yang disampaikan secara 

lisan. Menurut Sukiman (2012: 86) 

 

Gambar/foto merupakan salah satu media pembelajaran yang amat 

dikenal dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan 

kesederhanaan tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu 

diproyeksikan untuk mengamatinya. 

 

Penggunaan gambar statis dalam kegiatan pembelajaran akan memudahkan 

menyampaikan informasi yang berhubungan materi. Gambar statis dapat 

memberikan informasi mengenai objek maupun peristiwa yang mendukung 

materi saat proses belajar berlangsung. Hal ini didukung oleh pendapat 
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Maghfiroh (2011: 19) yaitu gambar diam merupakan bahan visual  berupa 

foto, gambar representatif yang dapat mendeskripsikan suatu objek, proses 

maupun peristiwa tertentu dan dapat menterjemahkan pesan atau informasi 

yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. 

 

Gambar statis (diam) yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan 

dalam  kegiatan pembelajaran adalah gambar, foto, dan sketsa yang diam. Hal 

tersebut didukung oleh pendapat Maghfiroh (2011: 19) 

  

Gambar diam dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Gambar yang tidak diproyeksikan, misalnya foto, lukisan, 

stereograf, gambar diam. 

2. Gambar yang diproyeksikan untuk kelompok atau seluruh 

kelas, misalnya gambar-gambar dengan opaque proyektor, 

slide, film strip, mikroprojection. 

 

Penggunaan gambar statis berupa grafik juga diperlukan dalam pembelajaran 

mengenai gerak melingkar. Penggunaan grafik dimaksudkan untuk 

menggambarkan hubungan antara besaran gerak. Grafik juga digunakan untuk 

menyajikan data. Menurut Sutopo (2002: 218) gambar grafik merupakan 

sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi Karena manusia sangat 

berorientasi pada visual. Grafik merupakan gambar garis (line drawing ). Hal 

ini didukung oleh pendapat Sukiman (2012: 95) 

 

Grafik adalah alat penyajian data statistik yang tertuang dalam 

bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar maupun lambang. 

Grafik adalah media visual dalam bentuk gambar untuk 

menyajikan data. 

 

Gambar statis yang digunakan berupa gambar, foto, sketsa dan grafik, selain 

itu juga juga dapat menggunakan gambar garis, lingkaran dan gambar tiga 
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dimensi. Dimana gambar diam yang digunakan tersebut termasuk dalam jenis-

jenis gambar. Hal ini didukung oleh pendapat Arsyad (2014) 

 

Gambar dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : 

1. Bitmaps 

Bitmaps adalah jenis gambar yang cocok untuk foto dan 

gambar komplek yang membutuhkan detail gambar yang baik. 

Kelemahan dari gambar bitmaps adalah, ukuran file yang 

besar dan ketidakmampuan untuk mengubah skala gambar 

dengan mudah. 

2. Vector 

Vector adalah jenis gambar yang cocok untuk gambar garis, 

kotak, lingkaran, polygon dan bentuk gambar lain yang dapat 

diekspresikan dengan perhitungan matematika. 

3. 3D ( 3-Dimension ) 

3D adalah gambar yang memiliki kedalaman ( sumbu-z ). 

Untuk gambar 3 Dimensi, kedalaman dari sebuah gambar 

harus diperhitungkan sehingga perspektif dari sebuah gambar 

3D dapat dilihat oleh mata. 

 

Penggunaan gambar statis dalam kegiatan pembelajaran, tentunya 

mempermudah pemahaman dan menambah pengetahuan. Gambar statis 

memiliki kelebihan serta kekurangan dalam pemanfaatannya. Gambar statis 

dapat memperjelas suatu masalah dengan memanfaatkan visual, gambar statis 

juga dapat mengatasi keterbatasan visual namun gambar tersebut kurang 

bersifat realistis jika digunakan untuk menjelaskan fenomena, seperti yang 

disampaikan Maghfiroh (2011: 19) 

 

Berikut ini kelebihan dan kekurangan gambar diam, antara lain: 

1. Kelebihan penggunaan gambar diam adalah dapat digunakan 

untuk memperjelas suatu masalah, kemudian mudah diperoleh 

dan digunakan serta tidak memerlukan perlengkapan tambahan, 

seperti peralatan untuk menayangkan (slide film atau 

transparansi). 

2. Kekurangan penggunaan gambar diam adalah kurang bersifat 

realistis dan tidak bergerak. 
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Begitu pula menurut Sukiman (2012: 87-88) 

 

Keunggulan media gambar/foto antara lain: 

1. Media gambar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan 

visual kita.  

2. Foto dapat memperjelas masalah, dalam bidang apa saja dan 

untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahpahaman. 

3. Foto berharga murah dan gampang didapat dan digunakan, 

tanpa memerlukan peralatan khusus. 

Sementara itu, kelemahan media gambar/foto setidaknya ada tiga 

macam, yaitu: 

1. Gambar/foto hanya menekannkan persepsi indra mata. 

2. Gambar/foto benda yang kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran 

3. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

 

Penggunaan gambar statis dalam pembelajaran juga mempengaruhi imajinasi 

siswa. Hal tersebut didukung oleh Basuki dan Farida dalam Kaliti dkk (2014) 

bahwa gambar statis dapat meningkatkan kreativitas siswa, mengembangkan 

imajinasi, mengembangkan kemampuan visual dan membantu meningkatkan 

kemampuan anak terhadap hal-hal yang abstrak  atau peristiwa yang tidak 

mungkin dihadirkan di dalam kelas. Penggunaan gambar statis dalam 

pembelajaran dapat berupa gambar, selain itu juga dapat berupa grafik. 

Dengan menggunakan grafik, memahami hubungan besaran akan lebih mudah 

karena grafik ditampilkan dengan ringkas. Menurut Sukiman (2012: 95) 

 

Kelebihan grafik sebagai media pendidikan adalah: 

1. Grafik bermanfaat sekali untuk mempelajari dan mengingat 

data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. 

2. Grafik dengan cepat memungkinkan kita melakukan analisis, 

interprestasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan 

baik dalam hal ukuran, jumlah, pertumbuhan dan arah. 

3. Penyajian data grafik: cepat, menarik, ringkas dan logis. 

4. Semakin ruwet data yang akan disajikan semakin baik grafik 

menampilkannya dalam bentuk statistik  yang cepat dan 

sederhana. 
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Kelebihan dari penggunaan media gambar tersebut berpengaruh pada hasil 

belajar siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnani dan Latifah 

(2015), penggunaan gambar dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media gambar 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa.  

 

Gambar statis merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi tertentu. Gambar statis dapat berupa gambar, foto, sketsa maupun 

garis. Dalam pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran gambar statis 

dapat menjelaskan informasi yang abstrak. Dalam pembelajaran gerak 

melingkar, gambar statis yang digunakan berupa gambar representatif berupa 

gambar dan foto. Gambar representatif digunakan untuk menggambarkan 

peristiwa pada gerak melingkar terutama gerak melingkar beraturan serta 

penerapan gerak melingkar dalam kehidupan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar, dipengaruhi oleh proses 

belajar serta pemilihan pengguaan media pada proses belajar tersebut. Dalam 

penelitian ini, peneliti  memilih menggunakan gambar bergerak dan gambar 

statis sebagai media dalam pembelajaran. Penelitian ini memiliki dua variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini yaitu 

gambar bergerak (X1) dan gambar statis (X2). Variabel terikat dalam penilitian 

ini adalah hasil belajar siswa (Y). Penelitian ini, dilakukan terhadap dua kelas, 

yaitu  dua kelas eksperimen. Kelas eksperimen pertama merupakan kelas yang 

pembelajarannya menggunakan gambar bergerak sedangkan kelas eksperimen 
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kedua adalah kelas yang pembelajarannya menggunakan gambar statis. Pada 

penelitian ini akan dihasilkan dua hasil belajar yang diproleh dari kelas 

eksperimen gambar bergerak dan hasil belajar kelas eksperimen gambar statis. 

Pada masing-masing kelas akan dilakukan pretest dan posttest untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dalam ranah kognitif. Kemudian menghitung 

N-gain dari pretest dan posttest dari masing-masing kelas dan 

membandingakan hasil N-gain untuk mengetahui hasil belajar dari 

penggunaan gambar bergerak dan gambar statis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Materi 

Gerak 

Lurus 

Kelas Eksperimen Gambar Bergerak Kelas Eksperimen Gambar Statis 

Pretest  Pretest  

Gambar statis 

Keunggulan: 
1. Menjelaskan materi 

2. Mudah digunakan  

3. Mengatasi 

keterbatasan visual 

4. Menarik 

5. Ringkas  

Kekurangan 
1. Kurang realistis 

2. Tidak bergerak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  bergerak 

Keunggulan: 
1. Realistis  

2. Menunjukkan proses 

yang sulit dilakukan 

langsung 

3. Efektif untuk 

mengajarkan prosedur 

4. Dapat menampilkan 

fenomena 

5. Meningkatkan minat  

6. Meningkatkan 

motivasi 

7. Memperjelas 

penyampaian pesan  

8. Memudahkan 

penyampaian pesan  

Kekurangan: 
1. Bergerak cepat jika 

tidak dilengkapi 

sistem kontrol 

 

Posttest  Posttest  

N-gain N-gain 

Hasil belajar berbantuan media gambar bergerak lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar berbantuan gambar statis  
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C. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu: 

1. Siswa yang dijadikan sampel penelitian, yaitu sampel untuk kelas 

ekperimen gambar bergerak dan sampel untuk kelas eksperimen gambar 

statis yang memiliki kemampuan yang sama. 

2. Setiap kelas sampel memperoleh materi pelajaran yang sama. Materi 

yang digunakan yaitu gerak melingkar berdasarkan kurikulum 2013. 

 

D. Hipotesis Peneliti 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu “Rata-rata N-gain hasil belajar siswa 

mengenai gerak melingkar berbantuan media gambar bergerak lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata N-gain hasil belajar siswa berbantuan media 

gambar statis.” 

 



 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi experiment. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan sampel. Penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang menghasilkan penemuan yang dicapai dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik untuk mencari hubungan variabel tertentu terhadap 

variabel lain dengan tujuan untuk mencari hubungan sebab akibat. 

 

B. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X SMA Negeri 3 

Kotabumi pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri atas 6  

kelas dengan peminatan MIPA yaitu X MIPA 1 sampai dengan X MIPA 6. 

 

C. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Berdasarkan populasi yang terdiri dari 6 kelas diambil 2 

kelas sebagai sampel. Kelas X MIPA 1 sebagai sampel untuk kelas 

eksperimen gambar bergerak dan kelas X MIPA 5 sebagai sampel kelas 

eksperimen gambar statis. 

 

D. Desain Penelitian 

Desain eksperimen pada penelitian ini menggunakan bentuk Pre-

Eksperimental Design dengan tipe One-Group Pretest-Posttest Design. 
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Penelitian dengan menggunakan desain ini, menggunakan Pretest dan 

Posttest. Pada desain ini dilakukan pretest sebelum diberikan perlakuan. 

Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui dengan akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 One-Group Pretest-Posttest Design 

Keterangan: 

O1 = Nilai pretest 

O2 = Nilai postest 

X1 = Pembelajaran dengan menggunakan gambar bergerak 

X2 = Pembelajaran dengan menggunakan gambar statis    

   (Sugiyono, 2011: 74-75) 

 

E. Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua bentuk variabel yaitu variabel bebas dan veriabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media gambar bergerak dan 

gambar statis, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar fisika siswa. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian  yang digunakan adalah soal pilihan jamak untuk 

menguji hasil belajar kognitif siswa pada saat pretest dan posttest. 

 

 

O1   X1  O2 

 

O1  X2  O2 
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G. Analisis Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan sebagai instrumen tes pada sampel penelitian, 

instrumen tersebut diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan 

uji reliabilitas. 

 

1. Uji Validitas 

Untuk menguji validitas instrumen digunakan teknik kolerasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

 

Dimana: 

rxy = koefien korelasi antar variable X dan variable Y 

(Arikunto, 2012: 87) 

 

Uji validitas menggunakan kolerasi product moment. Kriteria pengujian 

validitas berdasarkan rumus tersebut, dilakukan dengan membandingkan r 

hitung dengan r tabel di mana df = n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel < r 

hitung maka instrumen tersebut valid. 

(Sujarweni, 2014: 83) 

 

Nilai korelasi product moment dibawah 0,30 dapat disimpulkan bahwa 

butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau 

dibuang. 

(Maenani dan Oktova, 2015: 8) 
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2. Uji Reliabilitas 

Untuk  mencari realibilitas instrumen digunakan rumus Spearman-Brown 

dan digunakan metode belah dua. Rumus Spearman-Brown sebagai 

berikut: 

 

𝑟11 =
2 𝑟1/21/2

(1 + 𝑟1/21/2
)
 

 

Keterangan: 

𝑟11 = realibilitas yang akan dicari 

𝑟1/21/2
 = kolerasi antara skor-skor tiap belahan tes 

 (Arikunto, 2012: 106-108) 

 

Untuk uji reliabilitas yang menghasilkan nilai Cronbach’s  Alpha lebih 

dari 0,60, dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian tersebut reliabel. 

(Setyosari. 2012: 149) 

 

Kriteria koefisien reliabilitas sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria koefisien reliabilitas 

Koefisien reliabilitas Interprestasi 

0,00 ≤ r11 < 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ r11 < 0,40 Rendah  

0,40 ≤ r11 < 0,60 Sedang 

0,60 ≤ r11 < 0,80 Tinggi  

0,80 ≤ r11 < 1,00 Sangat tinggi 

 

(Maenani dan Oktova, 2015: 8) 
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3. Uji Daya Beda 

Untuk menguji daya beda instrumen digunakan rumus untuk menghitung 

indeks deskriminasi dan digunakan program Anates. Rumus untuk 

menentukan indeks diskriminasi sebagai berikut: 

 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 

Keterangan: 

𝐷   = Indeks diskriminasi  

𝐽𝐴   = Banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽𝐵   = Banyaknya peserta kelompok bawah 

𝐵𝐴 = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

𝐵𝐵 = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

𝑃𝐴  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝑃𝐵  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

 

Kriteria pengujian daya beda menggunakan nilai D (indeks diskriminasi), 

sebagai berikut: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek 

D = 0,21 – 0,40 = cukup 

D = 0,41 – 0,70 = baik 

D = 0,71 – 1,00 = baik sekali 

D = bernilai negatif berarti semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal 

yang memiliki nilai D negatif maka harus dibuang. 

(Arikunto, 2012: 226-232) 
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4. Uji Tingkat Kesukaran 

Untuk menguji tingkat kesukaran instrumen digunakan rumus pengujian 

tingkat kesukaran, dan juga dengan menggunakan program Anates. 

Pengujian tingkat kesukaran digunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Kritetia pengujian tingkat kesukaran: 

• Soal dengan P 0,00 sampai dengan 0,30 adalah soal sukar 

• Soal dengan P 0,31 sampai dengan 0,70 adalah soal sedang 

• Soal dengan P 0,71 sampai dengan 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto, 2012: 222-225) 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data hasil belajar fisika siswa dalam ranah kognitif dilakukan 

pada awal dan akhir penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar tes tertulis yang berupa 

soal pilihan jamak pada saat pretest dan posttest. Pemberian pretest dan 

posttest ini dilakukan terhadap kedua kelas eksperimen. Pretest dilakukan 

pada pertemuan pertama sebelum dimulai pembelajaran menggunakan gambar 

bergerak dan gambar statis, dilakukan untuk mengukur kemampuan awal yang 

dimiliki oleh siswa. Pada kedua kelas eksperimen, pretest dilakukan pada 
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pre

prepost

SS

SS
g






max

tanggal 17 november 2016, pukul 07.00 WIB untuk kelas eksperimen gambar 

bergerak dan kelas eksperimen gambar statis pada pukul 09.15 WIB. Pretest 

dilakukan selama 30 menit. Posttest dilakukan pada tanggal 24 November 

2016 pada kedua kelas eksperimen. Posttest dilakukan diakhir pembelajaran 

pada pertemuan terakhir, setelah pembelajaran mengunakan masing-masing 

gambar selesai. Posttest dilakukan dengan alokasi waktu 30 menit. Dengan 

begitu, maka diperoleh data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

melakukan pembelajaran menggunakan gambar bergerak maupun gambar 

statis. 

 

I. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Data 

Uji gain normalisasi dilakukan untuk melihat peningkatan nilai pretest dan 

posttest antara kelas yang menggunakan gambar bergerak dengan kelas 

yang menggunakan gambar statis. Untuk mengetahui peningkatan tes hasil 

belajar siswa digunakan skor gain yang ternormalisasi. N-gain diperoleh 

dari pengurangan skor postest dengan skor pretest dibagi oleh skor 

maksimum dikurang skor pretest. Jika dituliskan dalam persamaan adalah: 

 

 

Keterangan: 

g  = gainN   

postS  = Skor postest 

preS  = Skor posttest 

maxS  = Skor maksimum 
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Besarnya faktor g dikategorikan sebagai berikut: 

     Tinggi jika N-gain ≥ 0,7 

     Sedang jika 0,3   N-gain < 0,7 

     Rendah jika N-gain < 0,3 

                                                Jannah dkk (2012: 56) 

 

Untuk menganalisis peningkatan hasil belajar fisika siswa peneliti 

menggunakan skor pretest dan posttest. Skor skor pretest dan posttest  

tersebut dihitung nilai N-gainnya. Dimana akan diketahui peningkatan 

skor dari skor pretest ke skor posttest dari variabel tersebut merupakan 

indikator adanya peningkatan atau penurunan hasil belajar pada 

penggunaan gambar bergerak dan gambar statis. 

 

2. Pengujian Hipotesiss 

1. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

normal atau tidak, dilakukan uji yang dinamakan uji normalitas. Untuk 

menguji apakah data dari sampel penelitian merupakan jenis distribusi 

normal, dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov. Hipotesis pengujiannya yaitu: 

OH  : Data terdistribusi secara normal 

1H   : Data tidak terdistribusi secara normal 

 

Setelah data diuji dengan uji statistik Kolmogrov-Smirnov, selanjutnya 

membandingkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan α = 0,05.  Kriteria 

uji normalitas yaitu;  

• Jika Sig ≥ 0,05 = data berdistribusi normal 
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• Jika Sig < 0,05 = data tidak berdistribusi normal  

(Risnawaty dkk 2015: 15) 

 

2. Uji Hipotesis (Uji Mann-Whitney) 

Data yang diperoleh pada penelitian tidak terdistribusi normal, maka 

untuk menguji data dari dua sampel yang tidak berhubungan 

menggunakan Uji Mann-Whitney. 

Hipotesis: 

OH  : µg ≤ µs 

1H  : µg > µs 

Dimana: 

µg: N-gain hasil belajar menggunakan gambar bergerak 

µs: N-gain hasil belajar menggunakan gambar statis 

 

Terdapat 2 rumus yang digunakan untuk uji Mann-Whitney atau yang 

disebut dengan uji U, yaitu: 

 

𝑈1 = 𝑛1. 𝑛2 +
1

2
{𝑛1(𝑛1 + 1)} − 𝑅1 

𝑑𝑎𝑛 

𝑈2 = 𝑛1. 𝑛2 +
1

2
{𝑛2(𝑛2 + 1)} − 𝑅2 

Dimana: 

n1 = jumlah sampel 1 

n2 = jumlah sampel 2 

U1 = jumlah peringkat 1 

U2 = jumlah peringkat 2 

R1 = jumlah rangking pada sampel n1 

R2 = jumlah rangking pada sampel n2 
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Dari kedua rumus diatas dipilh nilai yang paling kecil. Harga U hitung 

yang paling kecil tersebut digunakan untuk pengujian dan 

dibandingkan dengan U tabel. Kriteria pengambilan keputusan  

• Jika p(U) ≤ α/2 maka H0 ditolak 

• Jika p(U) > α/2 maka H0 diterima 

(Sulaiman, 2005: 29-31) 

 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas. 

• Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas ≥ 0,05 maka 
OH  

diterima. 

• Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka OH  

ditolak. 



 

 

V. KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan antara hasil belajar fisika siswa berbantuan media 

gambar bergerak dengan hasil belajar fisika siswa berbantuan media 

gambar statis. 

2. Rata-rata N-gain hasil belajar berbantuan gambar bergerak lebih tinggi 

daripada rata-rata N-gain hasil belajar berbantuan gambar statis. Hasil 

belajar fisika siswa berbantuan gambar bergerak maupun gambar statis 

mengalami peningkatan dengan kategori sedang. Gambar bergerak 

maupun gambar statis dapat meningkatkan hasil belajar. Besar 

peningkatan hasil belajar tergantung pada karakteristik gambar. Untuk 

menjelaskan konsep yang sifatnya statis tidak diperlukan gambar bergerak. 

B. Saran  

Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran berlangsung dan juga analisis 

terhadap hasil belajar siswa, maka penulis memberikan saran sebagai berikut 

1. Pembelajaran dengan menggunakan gambar bergerak sebagai media 

pembelajaran dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru di sekolah 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Pada pengguaan gambar bergerak sebagai media pembelajaran, perlu 

diperhatikan kesesuaian gambar dengan  tujuan pembelajaran dan materi 
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pelajaran yang disampaikan. Kemudian, gambar bergerak yang digunakan 

harus memiliki kejelasan dan kualitas gambar yang baik. 

3. Agar kegiatan pembelajaran menggunakan media gambar bergerak 

menjadi pembelajaran yang bermakna. Sebaiknya gambar bergerak 

digunakan untuk mengajak siswa mengemukakan hipotesis setelah 

menganalisis dan untuk memberikan konfirmasi.  
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