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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO ANIMASI  

STOP MOTION UNTUK MATERI TEKS EKSPLANASI DI SMP  

KELAS VIII (Studi pada SMPN 03 Sekampung Udik) 

Oleh 

NI WAYAN IMA NOVIYANA 

Masalah dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang dipakai oleh 

pendidik Bahasa Indonesia di SMP kelas VIII belum menarik dan masih 

konvensional. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran 

video animasi stop motion sebagai media ajar untuk materi teks eksplanasi di 

SMP Kelas VIII dan menguji kelayakan desain produk media tersebut. 

 

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development/ R&D). Dalam penelitian ini digunakan enam dari 

sepuluh langkah pengembangan yang diadaptasi dari teori Borg and Gall oleh 

Sugiyono, yaitu: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 

4) validasi desain, 5) revisi desain, dan 6) produk akhir. Sumber data penelitian 

berupa media video animasi stop motion, sedangkan data dalam penelitian ini 

yaitu angket validasi ahli materi, ahli media dan praktisi.  Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara, observasi, dan 

angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif.  

 

Hasil penelitian telah memproduksi atau menghasilkan produk berupa media 

pembelajaran video animasi stop motion untuk materi teks eksplanasi di SMP 

kelas VIII.  Hasil uji kelayakan penelitian ini menunjukkan bahwa, 

pengembangan media pembelajaran video animasi stop motion untuk materi teks 

eksplanasi di SMP sangat layak digunakan. Hasil penilaian dari ahli materi 

diperoleh persentase 71,5% dengan kategori layak, penilaian ahli media diperoleh 

persentase 94,5% dengan kategori sangat layak, sedangkan penilaian dari praktisi 

diperoleh persentase 92,5% dengan kategori sangat layak. 

 

Kata kunci : Pengembangan, Media Video Animasi Stop Motion, Teks Eksplanasi 
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MOTTO 

 

 

 

Kau tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu, tapi jika kau tidak 

melakukan sesuatu, tentu tidak akan ada hasilnya. 

(Mahatma Gandhi) 

 

Bekerjalah seperti yang telah ditentukan sebab berbuat lebih baik daripada tidak 

berbuat, dan bahkan tubuh pun tak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. 

(Bhagavad Gita, III. 8) 

 

Lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna daripada 

dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik; lebih baik mati dalam tugas 

sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya. 

(Bhagavad Gita, III. 35) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah sebuah aktifitas menyampaikan dan menerima informasi 

yang dilaksanakan pendidik kepada peserta didik dalam rangka membangun 

pemahaman peserta didik. Sudjana (2012: 28) mengemukakan pembelajaran 

sebagai usaha sengaja yang dilaksanakan seorang atau sekelompok pendidik yang 

mengakibatkan terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. 

Selain Sudjana, Hernawan (2013: 9) mengatakan bahwa pembelajaran adalah 

sebuah metode hubungan timbal balik antara peserta didik dengan pendidik, 

ataupun antara peserta didik dengan peserta didik yang lain, sebagai upaya 

menggapai maksud yang telah ditetapkan. 

Berdasar pada definisi pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli di atas, 

maka disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah kegiatan komunikasi yang 

yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara peserta didik dengan 

pendidik, ataupun antara peserta didik satu sama lain, yang menyebabkan kegiatan 

belajar. Sebuah proses pembelajaran dapat dikatakan sukses atau berhasil jika 

dalam proses pembelajaran peserta didik secara aktif ikut terlibat, baik itu terlibat 

secara mental maupun terlibat secara fisik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Upaya yang pendidik lakukan dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik 

sangat penting, karena hal tersebut menjadi penentu proses pengajaran. Tercapai 
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atau tidaknya pemahaman peserta didik terhadap pelajaran juga didukung oleh 

peran komponen pembelajaran. Unsur-unsur dalam komponen pembelajaran 

mencakup: (1) kurikulum, (2) tujuan, (3) Pendidik, (4) peserta didik, (5) 

metode/desain, (6) materi, (7) media atau alat, dan (8) evaluasi pembelajaran.  

 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih akan mempengaruhi sistem 

pembelajaran di dunia pendidikan. Penerapan teknologi dalam proses 

pembelajaran dapat dicapai melalui penggunaan media interaktif yang inovatif 

untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Pendidik saat ini sudah 

diharuskan untuk menggunakan media dalam menyampaikan pembelajaran, 

karena media termasuk dalam komponen pembelajaran yang sangat penting. 

Gerlach & Ely dalam Arsyad (2011: 3) memberikan definisi media sebagai 

sebuah materi atau fenomena yang menjadikan peserta didik memiliki 

kemampuan mendapat ilmu pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Media 

pembelajaran dijadikan alat bantu pendidik untuk memberikan pesan yang 

disampaikan kepada peserta didik sebagai penerima pesan. Jenis media 

pembelajaran bermacam-macam bentuk, diantaranya media dapat berbentuk 

suara, gambar, video, serta jenis media lainnya yang disesuaikan dengan konteks 

dalam proses pembelajaran.  

 

Kemampuan pendidik untuk menyusun sebuah media pembelajaran merupakan 

suatu hal yang memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah kegiatan 

pembelajaran. Media belajar yang disampaikan kepada peserta didik oleh 

pendidik, sudah seharusnya disesuaikan dengan kompetensi dasar di dalam 

kurikulum yang saat ini berlaku. Selain itu, dalam menentukan penyusunan media 
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pembelajaran hal yang harus diperhatikan oleh pendidik adalah pemilihan materi 

pembelajaran. Pemilihan materi juga sangat diperlukan untuk menyesuaikan 

dengan media yang akan dikembangkan.  

 

Di antara materi pembelajaran yang dipakai pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

di Sekolah Menengah Pertama adalah Teks Eksplanasi. Pembelajaran teks 

eksplanasi tersebut terdapat pada KD 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks 

eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan 

atau dibaca, dan K.D 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses 

terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. 

Kosasih (2017: 129) memberikan definisi teks eksplanasi sebagai teks yang 

memberikan penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu atau hubungan setiap 

peristiwa yang terjadi. Teks eksplanasi dapat diartikan sebagai teks yang 

menceritakan sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi. Secara umum, dapat 

diartikan teks eksplanasi sebagai sebuah teks yang memberikan penjelasan 

mengenai proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena alam yang 

penyusunannya meliputi pernyataan umum, deret penjelasan, serta penafsiran atau 

interpretasi.  

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pendidik mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekampung Udik, 

mengenai media seperti apa yang dipakai pada saat pembelajaran, pendidik hanya 

memakai media yang disediakan oleh pemerintah, seperti buku cetak dan LKS. 

Pendidik Bahasa Indonesia di SMP N 3 Sekampung Udik menyampaikan 

pelajaran teks eksplanasi memakai media konvensional dalam bentuk LKS dan 
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buku cetak dengan metode penugasan dan tanya jawab. Pendidik Bahasa 

Indonesia di SMP N 3 Sekampung Udik mengatakan belum pernah menggunakan 

video dan media berbasis multimedia, khususnya animasi stop motion dalam 

pembelajarannya. Jika pembelajaran disampaikan dengan media konvensional 

saja, maka peserta didik terbatas dalam proses pengenalan terhadap teknologi 

yang berkembang. Dalam kaitannya terhadap permasalahan tersebut, peneliti 

menganggap penting untuk mengembangkan produk berupa media pembelajaran 

video animasi stop motion untuk digunakan sebagai media ajar pada materi Teks 

Eksplanasi di SMP.  

 

Adi (2017: 121), berpendapat bahwa stop motion digambarkan sebagai suatu cara 

manipulasi gerak video dalam suatu komposisi gambar yang memberikan bentuk 

seperti komposisi gambar tersebut berbentuk video. Pembuatan video ini 

membutuhkan banyak frame atau foto yang nantinya bisa membuat ilusi optik 

seperti membentuk sebuah cerita. Setiap gerakannya direkam dengan 

menggunakan kamera dan hasil rekamannya disusun berurutan, sehingga seolah-

olah bergerak dan hidup. Media pembelajaran video animasi stop motion bisa 

menghemat biaya karena mampu menyajikan berbagai jenis media yang disimpan 

ke dalam flashdisk/CD seperti gambar, tulisan, dan animasi.  

 

Media pembelajaran video animasi stop motion dapat memberi efek positif 

terhadap peserta didik, yaitu berupa peserta didik yang lebih aktif dalam proses 

belajar dan perhatian mereka akan terfokus pada gambar yang ditampilkan dalam 

media video animasi stop motion. Alasan peneliti memilih media video animasi 

stop motion sebagai media pembelajaran, karena dalam pembuatan video animasi 
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stop motion dapat dikatakan sangat sederhana. Selain itu, belum ada penelitian 

yang menggunakan media pembelajaran video animasi stop motion untuk materi 

teks eksplanasi di SMP. Peneliti lain hanya menggunakan media video animasi 

dalam pengembangan media pembelajaran dengan materi teks eksplanasi. 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Syahriah (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Syahriah berjudul 

“Pengembangan Media Video Animasi dalam Pembelajaran Menulis Teks 

Eksplanasi Berbasis Psysichowriting Kelas VIII B MTs Ihyaul Ulum Dukun 

Gresik”. Penelitian oleh Syahriah sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu 

sama-sama mengembangkan sebuah media untuk pembelajaran teks eksplanasi 

dan sama-sama menggunakan metode R&D. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Syahriah dalam media yang digunakan peneliti adalah media video 

animasi stop motion, sedangkan penelitian Syahriah hanya menggunakan video 

animasi yang berbasis pada psychowriting. Hasil dari penelitian Syahriah 

menunjukkan media video animasi sangat layak digunakan.  

 

Penelitian lain yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukakan kali ini yaitu 

penelitian dari Sabrinatami (2018) dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Video Animasi Stop Motion Pembuatan Kue dari Tepung Beras 

pada Mata Pelajaran Kue Indonesia di SMK N 4 Yogyakarta”. Penelitian yang 

sudah dilakukan ini memiliki persamaan variabel dengan penelitian yang 

dilakukan penulis, yaitu video animasi stop motion. Akan tetapi, terdapat 

perbedaan pada materi pembelajaran yang dipilih. Sabrinatami membuat media 

video animasi stop motion pada  mata pelajaran Kue Indonesia, sedangkan 
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penelitian yang dilakukan ini membuat video animasi stop motion pada materi 

teks eksplanasi.  

 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka pengembangan media pembelajaran video 

animasi stop motion yang diteliti dianggap perlu dilakukan pengembangan. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Video Animasi Stop Motion untuk Materi Teks Eksplanasi di 

SMP Kelas VIII”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran video animasi stop motion 

untuk materi teks eksplanasi di SMP Kelas VIII?  

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran video animasi stop motion  untuk 

materi teks eksplanasi di SMP Kelas VIII? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Mengembangkan media pembelajaran video Animasi Stop Motion yang 

dimanfaatkan untuk materi teks eksplanasi di SMP kelas VIII. 

2. Mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran video animasi stop 

motion untuk materi teks eksplanasi di SMP kelas VIII. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam materi teks eksplanasi 

di SMP, baik itu manfaat teoretis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah tentang media video animasi 

stop motion sebagai media ajar pada materi teks eksplanasi; 

b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai media pembelajaran 

video animasi stop motion pada materi teks eksplanasi.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian peserta didik dan 

mendorong peserta didik agar termotivasi dalam mempelajari materi teks 

eksplanasi.   

b. Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif untuk penggunaan 

media pembelajaran video animasi stop motion dalam pembelajaran 

khususnya pada materi teks eksplanasi di SMP kelas VIII. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian pengembangan dengan materi pelajaran yang 

berbeda.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran video 

animasi stop motion untuk materi teks eksplanasi di SMP kelas VIII.  

2. Media yang telah dihasilkan diujicobakan kepada ahli materi, ahli media, dan 

ahli praktisi yang berkompeten pada bidangnya. 

3. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 03 Sekampung Udik, Lampung Timur 

Tahun pelajaran 2020/2021.  

4. Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2021.  

 

  



 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Media Pembelajaran 

Pada bab materi ini penulis menyajikan teori yang terkait dengan topik penelitian. 

Materi media pembelajaran terdiri atas pengertian media pembelajaran, ciri-ciri 

media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, kedudukan media dalam 

pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya media pembelajaran, 

prinsip dan kriteria media pembelajaran, dan jenis-jenis media pembelajaran. 

Berikut ini uraian lengkap materi media pembelajaran. 

 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Medius (bahasa latin) adalah asal kata dari media, dimana secara harfiah 

memiliki arti pengantar, perantara, atau tengah (Arsyad, 2011: 3). Association of 

Education and Communication Tevhnology (1986: 43) mendefinisikan media 

sebagai sebuah bahan dan peralatan (sistem transmisi) yang memiliki fungsi 

sebagai penyampai pesan tertentu. Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 2011: 4) 

menyatakan bahwa media pembelajaran mencakup secara fisik alat yang 

digunakan sebagai penyampai isi pembelajaran diantaranya buku, foto, gambar, 

grafik, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, salindia (gambar 

bingkai), televisi, dan komputer. Media disebut juga sebagai mediator. Mediator 

merupakan alat yang turut mencampuri atau penyebab pada dua pihak dan 
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mendamaikannya (Fleming (dalam Arsyad, 2011: 3). Dengan kata lain, dalam 

pengertian mediator, media memainkan peran sebagai pengatur hubungan efektif 

diantara dua aspek utama isi pelajaran dan proses belajar peserta didik.  

 

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut dapat ditarik simpulan yaitu, media 

merupakan sebuah peraga berbentuk alat atau perantara yang dipergunakan 

sebagai penyampai isi pelajaran. Media pembelajaran dapat berupa buku, foto, 

gambar, grafik, televisi, film, video, maupun komputer. Dalam hal ini dapat 

disebut sebagai media apabila tiap-tiap sistem pembelajaran yang dilakukan 

terdapat peran mediasi.  

 

2.1.2 Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Terdapat tiga ciri dari media pembelajaran menurut Gerlach & Ely (dalam 

Arsyad, 2011: 12). Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri fiksatif memberikan gambaran kemampuan media dalam merekam, 

menyimpan, melestarikan, serta merekonstruksi sebuah objek atau peristiwa. 

Ciri fiksatif bagi pendidik tergolong cukup penting, sebab peristiwa ataupun 

benda yang direkam dan disimpan melalui media yang bisa dibuka dan 

dipakai kapan saja.  

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Peristiwa yang berlangsung berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun dapat 

ditampilkan dalam hitungan menit. Kemampuan manipulatif media perlu 

ditanggapi dengan serius, karena jika terjadi kesalahan dalam menata ulang 
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urutan kejadian atau memotong bagian yang salah maka akan membuat 

kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Pada ciri manipulatif ini proses dapat 

diulang-ulang dan kejadian yang berlangsung cepat pun dapat diperlambat. 

c. Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri ini menunjukkan peristiwa atau objek dapat disebarkan dengan mudah ke 

tempat lain melalui penggunaan media pembelajaran. Peristiwa di daerah 

yang sulit dikunjungi oleh peserta didik dapat dihadirkan di ruang kelas, 

tanpa perlu banyak usaha keras. Sebuah peristiwa atau objek dapat 

ditransformasikan bersama-sama ditampilkan kepada peserta didik dengan 

stimulus pengalaman yang sama. 

 

2.1.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Kemp & Dayton (dalam Arsyad, 2011: 21) ada delapan dampak positif 

dan manfaat menggunakan media pembelajaran. Dampak-dampak tersebut 

diantaranya: 

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku.  

Melalui penggunaan media, peserta didik dapat memperoleh pesan yang sama 

meski pendidik menjelaskan pelajaran menggunakan cara berbeda. 

2. Pembelajaran dapat lebih menarik. 

Media dalam hal ini diposisikan untuk daya tarik agar peserta didik 

memberikan perhatian yang tetap pada pelajaran. 

3. Pembelajaran jadi lebih interaktif sebab diterapkannya prinsip penguatan dan 

teori belajar umpan balik. 
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4. Mempersingkat waktu dilaksanakannya pembelajaran, sebab sebagian besar 

media hanya perlu waktu yang relatif pendek untuk menyampaikan pesan dan 

isi pelajaran. 

5. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik. 

6. Saat diperlukan untuk penggunaan secara pribadi, pembelajaran dapat 

dilaksanakan dimana dan kapan saja.  

7. Proses belajar serta sikap positif peserta didik pada materi pembelajaran dapat 

ditingkatkan. 

8. Peran pendidik bisa berubah lebih positif. Pendidik hanya dapat berperan 

sebagai fasilitator dan konsultan. 

 

2.1.4 Kedudukan Media dalam Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sistem yang tersusun atas berbagai macam komponen, 

meliputi tujuan, bahan atau materi, media, strategi serta evaluasi (Musfiqon, 

2011:35). Begitu pentingnya kedudukan media dalam proses pembelajaran, 

diantaranya sebagai penunjang berhasilnya sebuah pembelajaran. Tidak hanya 

sebagai alat dan peraga, media juga merupakan bagian yang sangat dibutuhkan 

dalam pembelajaran. Kemampuan pendidik dalam memilih dan merancang media 

yang sesuai sangat mempengaruhi posisi media dan posisi media telah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Pendidik yang profesional pasti 

akan menciptakan sumber belajar dan media pembelajaran agar peserta didik 

dapat lebih cepat memahami materi tersebut. Lebih jelasnya digambarkan pada 

gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Kedudukan Media dalam Pembelajaran 

 

 

 

2.1.5 Faktor-faktor yang Memengaruhi Lahirnya Media Pembelajaran 

Ada beberapa faktor penyebab lahirnya media pembelajaran yaitu faktor eksternal 

dan internal. Musfiqon (2012:47) menjelaskan faktor penyebab lahirnya media 

sebagai berikut: 

1. Faktor eksternal 

a. Perkembangan dunia industri. 

Munculnya berbagai mesin baru mempelopori lahirnya media pendidikan 

dalam dunia industri. Misalnya, komputer, laptop, dan peralatan lainnya 

yang kemudian dipergunakan juga pada proses pembelajaran di sekolah. 

b. Perkembangan komunikasi. 

Media komunikasi yang sering ditemukan yaitu berupa internet, televisi, 

telepon serta radio. Perkembangan media komunikasi berpengaruh 

terhadap perkembangan media belajar. 
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2. Faktor Internal 

a. Berkembangnya pendekatan pembelajaran. 

Dalam dinamika ini, dibutuhkan pengembangan media terbaru atau 

mendesain ulang media agar selaras dan sejalan dengan pendekatan 

pembelajaran yang saat ini dikembangkan. 

b. Perkembangan teknologi pembelajaran.  

Teknologi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan media 

pembelajaran. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Penyebabnya yaitu situasi teknologi yang semakin canggih, sehingga 

membutuhkan kemunculan media baru pada proses pembelajaran.  

 

2.1.6 Prinsip dan Kriteria Pemilihan Media 

1. Prinsip Pemilihan Media 

Dibutuhkan analisis secara mendalam dalam memilih media pembelajaran yang 

tepat, dengan memperhitungkan berbagai macam aspek serta prinsip agar 

pemilihan media dapat lebih sesuai dan tepat. Berikut ini merupakan prinsip 

utama yang menjadi acuan pendidik pada proses pememilihan media 

pembelajaran (Musfiqon, 2013:116). 

a. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi 

Efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan pembelajaran pada tahap 

tercapainya tujuan sesudah proses pembelajaran dilakukan. Efisiensi 

merupakan tercapainya tujuan pembelajaran atas penggunaan waktu 

seminimal mungkin, biaya, serta sumber daya. Media yang terpenuhi aspek 
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efektifitas dan efisiensi sudah pasti akan meningkatkan minat belajar peserta 

didik serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. 

b. Prinsip Relevansi  

Terdapat dua macam relevansi, yaitu relevansi ke dalam dan ke luar. 

Relevansi ke dalam merupakan pemilihan media pembelajaran dengan 

pertimbangan kesesuaian serta sinkronisasi strategi, tujuan, isi, dan evaluasi 

materi pembelajaran. Relevansi ke luar merupakan pemilihan media 

berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan yang terjadi di tengah 

masyarakat. Fungsi dan manfaat media akan meningkat apabila terdapat 

peningkatan relevansi secara internal dan eksternal. Banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan oleh pendidik supaya dapat memilih media yang relevan 

tersebut. 

c. Prinsip Produktivitas 

Dipahami sebagai tercapainya tujuan dari sebuah proses pembelajaran 

menggunakan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya 

ataupun sumber daya alam tersedia. Pendidik dituntut mampu melakukan 

analisis terkait media yang akan dipakai dapat memberi peningkatan capaian 

tujuan pembelajaran. Pendidik harus menggunakan media produktif dalam 

pembelajaran. Kecepatan dan ketepatan tercapainya tujuan dari sebuah 

pembelajaran berbanding lurus dengan tingkat produktifitas media yang 

digunakan.  
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2. Kriteria/syarat Pemilihan Media Pembelajaran 

Hal yang perlu menjadi perhatian pada pemilihan media adalah topik yang 

dimasukkan harus disesuaikan dengan kurikulum serta memiliki manfaat yang 

banyak. Berikut merupakan kriteria yang dikemukakan oleh Musfiqon (2012: 

118). 

a. Kesesuaian dengan tujuan 

Biasanya pemilihan media berdasar pada salah satu ataupun penggabungan 

dari dua atau tiga ranah afektif, kognitif, serta psikomotorik. 

b. Ketepatgunaan 

Pemilihan media sudah berdasarkan kegunaannya. Apabila media tersebut 

tidak tepat serta belum berguna, maka tidak perlu dipilih dan dipergunakan 

pada proses pembelajaran. 

c. Keadaan peserta didik 

Dilakukan penyesuaian dengan keadaan psikologis, sosiologis, maupun 

filosofis peserta didik. 

d. Ketersediaan 

Jika pendidik tidak bisa melakukan produksi media, maka dipilih media 

alternatif yang tersedia di sekolah sebagai penjelasan materi pelajaran. 

e. Biaya kecil 

Hendaknya benar-benar seimbang dengan biaya yang keluar untuk 

mendapatkan dan menggunakan media beserta hasil yang akan dicapai. 
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f. Keterampilan pendidik 

Media apa pun yang dipilih, pendidik hendaknya bisa menggunakan pada 

proses pelaksanaan pembelajaran. Manfaat dan nilai media sangat bergantung 

pada kemampuan pendidik yang menggunakannya.  

g. Mutu teknis 

Hendaknya media yang dipilih dan digunakan dalam pembelajaran memiliki 

mutu yang bagus. 

 

2.1.7 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Ada beberapa jenis media yang bisa dipakai pendidik dalam menyampaikan 

pembelajaran. Pengklasifikasian media tersebut berbentuk film, TV, foto, radio, 

video, gambar, salindia, bahan-bahan cetakan, dan lain-lain dapat dikatakan media 

komunikasi. Sementara itu, media yang berisi pesan atau informasi yang 

mengandung maksud dan tujuan pembelajaran disebut media pembelajaran. 

Musfiqon (2012:70) membagi media menjadi dua jenis, yang terlihat dari 

tampilan dan penggunaannya. Ditinjau dari segi tampilan media dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu suara (audio), media visual, dan media gerak (kinestesik). 

Ditinjau dari segi penggunaan, ada dua jenis media yaitu media proyeksi dan 

nonproyeksi.  
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Berikut adalah jenis media ditinjau dari segi penggunaannya. 

1. Jenis Media Ditinjau dari Tampilan 

1) Media Visual 

Media jenis visual ini memiliki keterkaitan terhadap indera penglihatan. 

Bentuk dari media visual dapat berupa gambar/foto, diagram, sketsa, peta, 

grafik, bagan, poster, kartun, papan buletin dan papan flanel. 

2) Media Audio 

Media audio merupakan media yang dalam penggunaannya ditekankan 

pada aspek pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dari media audio 

akan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (bahasa 

lisan) maupun nonverbal. Media audio terdiri atas beberapa jenis, yaitu: 

radio, tape rekorder, dan laboratorium bahasa.  

3) Media Kinestesik 

Media kinestesik adalah media yang penggunaan dan fungsinya 

memerlukan kontak antara pendidik dan peserta didik atau membutuhkan 

emosi yang dalam supaya pesan yang hendak disampaikan dalam 

pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. Jenis media 

yang bisa dikatakan kinestesik, yaitu demonstrasi, dramatisasi, simulasi 

dan permainan, field trip atau karya wisata, kemping dan survey di tengah 

masyarakat. 
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2. Jenis Media ditinjau dari Penggunaan 

Media ditinjau dari penggunaanya terbagi dua, yaitu media proyeksi dan 

nonproyeksi (Musfiqon, 2012:102). 

1) Media Proyeksi 

Media proyeksi merupakan media yang menggunakan proyektor sehingga 

gambar nampak pada layar (Musfiqon, 2012:102). Macam-macam media 

proyeksi, antara lain: proyektor transparansi/ over head proyektor (OHP), film 

rangkai (strip), dan proyektor yang tidak tembus pandang. 

2) Media Nonproyeksi 

Media nonproyeksi adalah media yang penggunaannya tidak memerlukan 

bantuan alat proyektor. Jenis-jenis  media nonproyeksi, yaitu wallsheets, buku 

cetak, dan papan tulis. 

 

Arsyad (2011: 82) juga menyebutkan beberapa macam media dalam 

pembelajaran, di antaranya sebagai berikut. 

1. Media Berbasis Manusia 

Manusia disebut juga media yang dipakai untuk mengirimkan dan 

mengomunikasikan pesan atau informasi. Media berbasis manusia meliputi 

pendidik, instruktur, main peran, dan kegiatan kelompok. Faktor penting yang 

terdapat dalam pembelajaran berbasis manusia yaitu rancangan pembelajaran 

yang interaktif. Media ini sangat berguna jika tujuannya untuk mengubah 

sikap atau ingin berpartisipasi langsung dalam memantau pembelajaran 

peserta didik. 
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2. Media Berbasis Cetakan 

Media berbasis cetakan yang paling banyak digunakan adalah buku penuntun, 

buku teks, majalah, jurnal, serta lembaran lepas (Arsyad, 2011: 87). Teks 

pada media dengan basis cetak perlu memperhatikan elemen-elemen pada 

saat merancang, diantaranya konsistensi, organisasi, format, daya tarik, 

penggunaan spasi kosong dan ukuran huruf. 

3. Media Berbasis Visual 

Media visual berperan penting dalam pembelajaran. Memberi peningkatan 

pada minat belajar peserta didik serta materi pelajaran mudah dipahami. 

Arsyad (2011: 91) menyebutkan terdapat beberapa bentuk media visual, 

antara lain: (a) gambar representasi seperti gambar, lukisan atau foto, (b) 

diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, (c) peta yang 

menggambarkan keterkaitan antar ruang serta unsur-unsur dalam isi materi, 

(d) grafik berupa tabel dan bagan yang memberi gambaran/kecenderungan 

data, hubungan seperangkat gambar atau angka. 

4. Media Berbasis Audio-Visual 

Media audio-visual merupakan gabungan antara teks dan penggunaan suara. 

Media audio-visual biasanya berupa video atau film. Media ini mempunyai 

fungsi yang lebih baik, karena terdapat dua jenis media yaitu media audio dan 

media visual. Hal yang sangat perlu dalam media audio-visual yaitu naskah 

dan storyboard, kedua hal tersebut membutuhkan persiapan yang banyak, di 

antaranya persiapan berupa rancangan, serta penelitian.  
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5. Media Berbasis Komputer 

Proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer-Assisted 

Instruction (CAI) merupakan proses belajar yang dikelola oleh komputer.  

Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan 

pelatihan. Komputer juga dapat bertindak sebagai asisten dalam 

pembelajaran. Tujuannya termasuk menyajikan informasi tentang konten 

subjek, latihan, atau keduanya. Komputer bisa menyajikan informasi serta 

tahap-tahap dalam pembelajaran lain yang disampaikan bukan melalui media 

komputer.  

 

2.2 Media Pembelajaran Video 

Pada subbab materi pembelajaran video terdapat beberapa subbab yang akan 

dibahas yaitu, pengertian video, prosedur pengembangan video pembelajaran, 

kekurangan serta kelebihan media video pembelajaran, karakterisik media video 

pembelajaran, dan bentuk-bentuk video. Berikut ini merupakan penjabaran secara 

lengkap dari subbab materi media pembelajaran video. 

 

2.2.1 Pengertian Video 

 

Video berasal dari Bahasa Latin, video-vidisium yang berarti melihat (mempunyai 

daya penglihatan) video termasuk jenis media audio visual. Media video 

merupakan semua hal yang memungkinkan dapat dikombinasikannya sinyal audio 

dengan gambar bergerak secara sekuensial (Daryanto, 2016: 106).  Menurut 

Arsyad (2011: 49) video merupakan gambaran sebuah objek bergerak secara 

bersamaan dengan audio atau suara alami yang sesuai. Video sebagai media 
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efektif dalam membantu berjalannya sebuah proses pembelajaran, baik 

pembelajaran individual, kelompok, ataupun massal (Daryanto, 2016: 104). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, media video dapat diartikan sebagai suatu 

sinyal audio yang dikombinasikan dengan objek yang bergerak bersama-sama 

dengan suara yang sesuai, sehingga efektif digunakan untuk membantu proses 

pembelajaran.  

 

Program video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat 

memberikan pengalaman yang tidak terduga pada peserta didik. Video juga dapat 

dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk 

mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu. Video yang dibuat untuk 

menyampaikan pembelajaran dirancang secara sistematis, berpedoman pada 

kurikulum yang berlaku, dan memuat prinsi-prinsip pembelajaran sehingga 

peserta didik dapat mencermati pelajaran secara lebih mudah dan menarik.  

 

2.2.2 Prosedur Pengembangan Video Pembelajaran 

Daryanto (2016: 122) menjelaskan tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam 

membuat media video, sebagai berikut. 

1. Menentukan ide 

Langkah pertama adalah menentukan ide. Ide biasanya muncul ketika ada 

permasalahan. Sesuatu dapat dikatakan bermasalah ketika terdapat 

kesenjangan antara kenyataan dengan seharusnya. 

 

 



23 

 

 

2. Merumuskan tujuan 

Merumuskan tujuan yang dimaksud adalah membuat analisis kompetensi 

yang dituju, sehingga setelah menonton program ini peserta didik benar-benar 

menguasai kompetensi yang diharapkan. 

3. Lakukan Survei (Mengumpulkan Bahan Materi)  

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh dan mendapatkan 

informasi dan materi  pendukung dari program yang akan dibuat. 

4. Membuat Garis Besar Isi 

Informai/data yang diperoleh dari pelaksanaan survei harus disesuaikan pada 

rumusan tujuan pembelajaran.  

5. Membuat Sinopsis 

Sinopsis yaitu ringkasan karangan atau cerita yang menggambarkan isi 

program secara ringkas dan masih bersifat secara umum.  

6. Membuat  flowchart 

Flowchart merupakan pengembangan yang lebih terperinci dari sinopsis yang 

telah disusun sebelumnya.  

7. Membuat Storyboard  

Story board ini di dalamnya memuat unsur-unsur visual maupun audio, juga 

istilah-istilah yang terdapat dalam video. 

8. Menulis Naskah 

Naskah ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan story board. Pada 

penulisan naskah ini, urutan penyajian visualisasi maupun audionya sudah 

pasti dan peraturannya sudah bersifat lebih rinci. 
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2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Video Pembelajaran 

Daryanto (2016:108) menjelaskan kelebihan dan kelemahan penggunaan media 

video, sebagai berikut. 

Kelebihan menggunakan media video, antara lain: 

1) Ukuran tampilan fleksibel dan dapat di atur sesuai kebutuhan; 

2) Termasuk jenis bahan ajar non cetak yang kaya informasi; 

3) Dapat disampaikan langsung kehadapan peserta didik; 

4) Memperoleh suatu sudut pandang baru terhadap pembelajaran. 

Kekurangan menggunakan media video, antara lain: 

1) Media tayangnya belum dapat menampilkan objek sampai yang sekecil-

kecilnya dengan sempurna; 

2) Gambar yang ditampilkan biasanya berbentuk dua dimensi; 

3) Membutuhkan alat proyeksi untuk menampilkan gambar yang ada di 

dalamnya; 

4) Media video membutuhkan biaya yang cukup banyak. 

 

2.2.4 Karakteristik Media Video Pembelajaran 

Menurut Cheppy Riyana (2007:8-11) video pembelajaran  memiliki karakteristik 

yang harus diperhatikan. Karakteristik video pembelajaran yaitu: 

1. Clarity of Massage (kejelasan pesan) 

Melalui media video informasi dapat diterima secara utuh dan peserta didik 

dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna, sehingga dapat 

tersimpan jangka panjang dalam memori. 
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2. Stand Alone (berdiri sendiri) 

Video yang dikembangkan tidak bergantung dengan bahan ajar lain. 

3. User Friendly (bersahabat/akrab dengan pemakainya) 

Menggunakan Bahasa yang sederhana, umum dan dapat dengan mudah 

dipahami. Informasi yang ditampilkan bersahabat dan dapat membantu 

penggunanya, misalnya memudahkan dalam merespon serta memberikan 

akses sesuai keinginan pemakai. 

4. Representasi Isi 

Media pembelajaran video bukan sekadar menjadikan teks pada buku dan 

modul menjadi media video, namun materi dipilih secara representatif untuk 

dibuat video. 

5. Visualisasi dengan Media 

Materi dimuat dalam format multimedia yang meliputi animasi, teks, suara, 

serta video. Materi bersifat aplikatif, sulit dijangkau, dan mempunyai 

keakurasian tingkat tinggi. 

6. Menggunakan Kualitas Resolusi yang Tinggi 

Berupa tampilan grafis dimana video diproduksi melalui teknologi rekayasa 

digital dengan resolusi yang tinggi. 

7. Digunakan secara Klasikal atau Individual 

Video pembelajaran yang baik adalah dapat digunakan oleh peserta didik 

secara individual dan materi dapat digunakan berkali-kali sesuai kehendak 

pengguna. Jumlah peserta didik maksimal 50 orang dapat digunakan secara 

klasikal. 
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2.2.5 Bentuk-Bentuk Video 

Menurut Pujiriyanto (2012:164), video dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 

dengan beberapa bentuk. Bentuk-bentuk video tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Virtual field trips merupakan bentuk video yang tidak dapat diperoleh dengan 

cara datang langsung kepada objek. 

2. Documenter, merupakan bentuk video yang dapat mengabadikan atau 

mendokumentasikan kejadian penting yang dikenal sebagai documenter. 

3. Video Storytelling yaitu peserta didik dilatih kreativitasnya melalui latihan 

memproduksi video, mengekspresikan ide atau gagasan, mengembangkan 

keterampilan menulis, dan melek visual. 

4. Dramatisasi   

Dramatisasi merupakan peristiwa yang disajikan dalam drama kehidupan dan 

dapat memberikan pengaruh emosi peserta didik. 

5. Video Pembelajaran 

Video ini berisi sebuah materi pembelajaran untuk memudahkan peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar. Video ini sangat efektif, karena bisa diulang 

kembali dan membuat peserta didik tidak mudah bosan. 

 

2.3 Animasi  

 

Pada subbab materi animasi terdiri atas beberapa materi pendukung yaitu 

pengertian animasi dan jenis-jenis animasi. Penjabaran subbab materi tersebut 

akan diuraikan secara lengkap di bawah ini. 
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2.3.1 Pengertian Animasi 

Animasi adalah kumpulan gambar yang tersusun berurutan. Pada saat rangkaian 

gambar tersebut ditampilkan menggunakan tingkat kecepatan memadai, maka 

rangkaian gambar tersebut akan terlihat bergerak (Hidayatullah dkk, 2011: 63). 

Munir (2013:317) mengatakan animasi merupakan serangkaian gambar visual 

yang tersusun secara urut dan dikenal juga sebagai frame, di dalam sebuah frame 

biasanya tersusun atas satu gambar.  Pendapat lain dikemukakan oleh Akmaludin 

(2013:2) menyebutkan animasi merupakan skuen gambar yang ditampilkan dalam 

jangka waktu tertentu, sehingga menciptakan suatu ilusi gambar yang bergerak, 

ilusi gerakan itu terjadi secara cepat, sekumpulan gambar yang memiliki gerakan 

secara bertahap oleh setiap bagian gambar tersebut.  Berdasarkan beberapa 

pendapat ahli yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa, animasi 

merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara berurutan yang berada dalam 

satu frame dan diekspos pada tenggang waktu tertentu, sehingga menciptakan 

sebuah ilusi gambar bergerak.  

 

2.3.2 Jenis-jenis Animasi 

Munir (2013:327), membagi animasi ke dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Animasi 2 Dimensi (2D) 

Animasi 2D merupakan suatu sketsa gambar yang digerakan sehingga 

mendekati aslinya. Perkembangan animasi 2D cukup revolusioner yaitu 

dengan dibuatnya film-film kartun. 
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2. Animasi 3D (3 dimensi) 

Animasi 3D merupakan perkembangan dari animasi 2D.  Pada animasi 3D 

objek yang dibuat akan memyerupai dengan aslinya dan seperti nyata. 

3. Stop Motion Animation  

Animasi ini lebih dikenal sebagai Claymation karena menggunakan tanah liat 

sebagai objek yang digerakkan. Animasi ini biasanya memakai plasticin atau 

bahan yang lentur seperti permen karet. Selain memakai plasticin, jenis 

animasi ini juga dapat dibuat menggunakan objek berupa boneka, model, atau 

gambar.  Setelah bahan-bahan itu dibentuk menjadi sebuah tokoh, kemudian 

di foto gerakan per gerakan. Selanjutnya, foto-foto tersebut digabungkan 

sehingga seolah-olah bergerak seperti video. 

4. Animasi Jepang (anime) 

Animasi Jepang/anime  merupakan sebutan untuk film animasi yang berasal 

dari Jepang.  Tokoh-tokoh yang digunakan dalam anime ini biasanya 

menggunakan karakter unik yang dibuat menggunakan tangan dan juga 

komputer.  

5. Animasi GIF 

Animasi ini merupakan animasi dengan teknik yang sederhana, yaitu berupa 

foto-foto yang digabungkan dalam durasi berberapa detik sehingga seperti 

bergerak. 

 

2.4 Animasi Stop Motion 

 

Animasi stop motion terdiri atas beberapa subbab materi pendukung yaitu 

pengertian animasi stop motion, kelebihan dan kelemahan animasi stop motion, 
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dan tahapan pembuatan video animasi stop motion. Di bawah ini akan diuraikan 

penjabaran dari masing-masing subbab materi animasi stop motion. 

 

2.4.1 Pengertian Animasi Stop Motion 

Animasi stop motion merupakan manipulasi gerakan objek 2 dan 3 dimensi yang 

direkam secara frame per frame. Adi (2017: 121) mengemukakan stop motion 

adalah suatu cara manipulasi gerak video atas suatu komposisi gambar, kemudian 

memberi bentuk seakan komposisi gambar tersebut bagaikan sebuah video. 

Gambar digerakkan dengan durasi cepat. Animasi juga dapat diartikan sebagai 

seni menggerakkan gambar, berbagai gerakan penciptaan ilusi dengan cara 

menampilkan deretan gambar dengan cepat. Terdapat perbedaan sedikit antar 

setiap gambar, sehingga dapat menjadikan objek seakan bergerak dan hidup, 

sedangkan pada asalnya tidak hidup dan tidak bergerak.  

 

Berdasarkan pengertian video animasi stop motion di atas, dapat dipahami 

animasi stop motion adalah sebuah video animasi yang terbuat dari kumpulan 

beberapa gambar sehingga menjadikan seolah objek tersebut bergerak. Objek 

digerakkan sedikit demi sedikit di setiap frame yang akan difoto, sehingga dapat 

memunculkan sebuah ilusi seolah objek tersebut bergerak seperti video. 

 

2.4.2 Kelebihan dan Kelemahan Animasi Stop Motion 

Felisitas dalam Lestari (2016), mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan dan 

kelebihan dari animasi stop motion. 
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a.  Kelebihan animasi stop motion adalah: 

1) Dapat dibuat oleh siapapun; 

2) Untuk membuatnya tidak perlu bahan yang mewah; 

3) Minimal memerlukan hanya dua peralatan yaitu tripot dan kamera. 

b.  Kelemahan animasi stop motion adalah: 

1) Lamanya proses pengerjaan; 

2) Konsep harus matang; 

3) Perlu ketekunan dan teliti; 

4) Gerak objek yang terbatas. 

 

2.4.3 Tahapan Pembuatan Video Animasi Stop Motion 

Adi (2017 : 122) berpendapat bahwa pada proses pembuatan video stop motion 

perlu dilaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut:  

1) Mempersiapkan gambar. 

Gambar yang dipersiapkan pada saat akan membuat stop motion harus 

disesuaikan berdasarkan urutan yaitu dimulai dari gambar 1, 2, 3, dan 

seterusnya. 

2) Setelah selesai mempersiapkan gambar, langkah selanjutnya import media 

sesuai dengan urutan dan masukkan pada track. Selanjutnya atur speed 

duration lebih cepat dari durasi normal. Terakhir tambahkan backsound/ 

audio atau suara pendukung untuk video stop motion. 
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3)  Rendering video stop motion  

Video stop motion yang telah selesai dibuat dapat disimpan dengan format 

seperti AVI, MP4, dan lainnya disesuaikan folder penyimpan. Selanjutnya, 

proses renderin video pada format yang telah dipilih lalu tunggu sesaat 

sehingga proses selesai.  

 

2.5 Teks Eksplanasi 

Pada subbab materi teks eksplanasi terdiri atas beberapa pembahasan materi yaitu 

pengertian teks eksplanasi, struktur kebahasaan teks eksplanasi, ciri-ciri teks 

eksplanasi, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Subbab materi teks eksplanasi 

akan diuraikan secara lengkap di bawah ini. 

 

2.5.1 Pengertian Teks Eksplanasi 

Kosasih (2017: 129) menuturkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang 

memberi penjelasan terkait dengan hubungan sebuah peristiwa atau proses-proses 

terjadinya suatu kejadian. Kosasih (2018:114), mengemukakan teks eksplanasi 

adalah teks yang memberikan penjelasan sesuatu peristiwa baik alam, sosial, 

maupun peristiwa budaya. Peristiwa alam contohnya adalah proses meletusnya 

gunung berapi atau banjir. Peristiwa sosial/budaya contohnya proses upacara adat 

yang ada di tengah masyarakat, penerimaan peserta didik baru, dan proses 

melaksanakan ibadah ataupun ritual keagamaan. Kemudian peristiwa pribadi 

dapat berupa sebuah kegiatan yang dilaksanakan/dialami oleh seseorang.  
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat dikatakan teks eksplanasi 

adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa yang 

melibatkan peristiwa alam, peristiwa sosial/budaya, dan peristiwa pribadi. Teks 

eksplanasi merupakan teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap 

topik tertentu dan di dalamnya terdapat argumen atau pendapat penulis.  

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam teks eksplanasi, berikut ini. 

1. Isi teks eksplanasi terkait dengan kejelasannya. Penjelasan mengenai sebuah 

peristiwa atau kejadian dalam teks eksplanasi sudah seharusnya dibuat 

dengan sangat jelas. Tujuannya agar memudahkan pemahaman mengenai 

terjadinya suatu fenomena. 

2. Kalimat dalam teks eksplanasi harus berkaitan serta mengikuti struktur teks 

eksplanasi, yaitu dengan diawali pernyataan peristiwa atau kejadian, 

selanjutnya penjelasan, kemudian diakhir terdapat kesimpulan.  

 

2.5.2 Struktur Kebahasaan Teks Eksplanasi  

Teks eksplanasi terbentuk atas beberapa struktur. Kosasih (2018: 115), 

menyebutkan ada tiga struktur kebahasaan teks eksplanasi, sebagai berikut:  

1. Pernyataan Umum, di dalamnya terdapat penjelasan awal berupa latar 

belakang, keadaan umum atau tema yang akan disampaikan. 

2. Deretan Penjelas yang berupa rangkaian kejadian/peristiwa, baik disusun 

secara kausalitas ataupun berdasarkan kronologis. 

3. Interpretasi, berbentuk penafsiran, pemberian makna, ataupun memberi 

simpulan terhadap serangkaian peristiwa yang sebelumnya digambarkan dan 

diceritakan.  
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2.5.3 Ciri-ciri Teks Eksplanasi 

Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut.  

1. Teks eksplanasi terdiri atas tiga unsur yang meliputi sebuah pernyataan 

umum, deretan penjelas, dan interpretasi. 

2. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. 

3. Informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. 

4. Teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa dan jenis teks yang informatif. 

 

2.5.4 Kaidah Kebahasaan Teks Eksplanasi 

Kosasih (2018:115), menyebutkan kaidah kebahasaan teks eksplanasi sebagai 

berikut. 

1. Kronologis (memakai konjungsi hubungan waktu), seperti pada waktu itu, 

ketika, ketika itu, sebelum, dan akhirnya. Juga banyak menggunakan 

penyebaban atau konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena serta karena itu.  

2. Menggunakan kata kerja tindakan, seperti berwisata, bepergian, mengajak, 

berjalan-jalan, dan berkunjung. Kata kerja yang mengikuti objek orang yang 

nantinya berbeda dengan yang objek alam ataupun fenomena sosial atau 

budaya. 

3. Menggunakan kata benda umum apabila objek penceritaannya berupa alam, 

seperti gunung, hujan, awan, dan sungai. 

4. Menggunakan istilah teknis yang berkaitan sesuai dengan tema yang dibahas. 
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2.5.5 Jenis-jenis Teks Eksplanasi 

Menurut NWS Departement school and Education (2012) terdapat empat jenis 

teks ekspalanasi sebagai berikut: 

1. Eksplanasi  Sekuensial 

Memberi penjelasan secara rinci tahapan sebuah fenomena, contohnya 

pengurutan siklus dalam hidup rantai makanan. 

2. Eksplanasi Kausal 

Memberi penjelasan tentang penyebab perubahan sesuatu hal secara berurutan, 

contohnya proses terjadi hujan dan tanah longsor. 

3. Eksplanasi Teoretis  

Berisi spekulasi kemungkinan apa saja yang dapat terjadi dibalik suatu 

fenomena alam, contohnya letusan gunung merapi yang memungkinkan 

menjadi pemicu terjadinya bencana alam dahsyat lainnya. 

4. Eksplanasi Faktorial 

Memberi penjelasan tentang akibat dan hasil dari sebuah proses, contohnya 

efek terjadinya penjajahan atau kolonialisasi. 

 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan atau dalam Bahasa Inggrisnya  Research and Development 

(R&D). R&D merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan 

sebuah produk dan mempelajari efektifitas dari produk tersebut (Sugiyono, 

2017:297). Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan menguji 

suatu produk yang telah dikembangkan.  

 

Dikemukakan oleh Sugiyono (2017:297) bahwa untuk menghasilkan sebuah 

produk dapat dilaksanakan penelitian yang bersifat analisis berdasarkan 

kebutuhan. Produk yang dihasilkan tersebut diuji keefektifannya untuk 

mengetahui fungsinya bagi masyarakat luas. Jadi, penelitian dan pengembangan 

merupakan metode yang digunakan dalam rangka menghasilkan sebuah produk 

tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada serta menguji efektifitas 

produk tersebut 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 

 

Menurut Sugiyono (2017:298), terdapat sepuluh tahapan pada penelitian dan 

pengembangan dimulai dari adanya potensi dan masalah, pengumpulan data, 

desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji 
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coba pemakaian, revisi produk, dam produksi masal. Sepuluh langkah penelitian 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode Research and Development 

(R&D). 

 

Borg dan Gall dalam Sugiyono (2017: 299), memberikan penjelasan mengenai 

langkah-langkah dalam R&D seperti gambar yang telah ditsebutkan di atas. 

Namun, langkah penelitian dan pengembangan yang dikemukakan Sugiyono 

tidak mengharuskan menggunakan kesepuluh langkah penelitian. Penelitian ini 

disesuaikan dengan adanya keterbatasan dalam hal waktu dan biaya yang dimiliki 

peneliti. Oleh karena itu, peneliti hanya menggunakan enam langkah 

pengembangan. Keenam tahapan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Potensi dan masalah  

Potensi merupakan segala sesuatu yang didayagunakan akan memiliki sebuah 

tambahan nilai. Selain itu, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara 

yang diharapkan dengan yang terjadi. Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengamatan langsung ke sekolah tempat penelitian untuk mengetahui potensi 

Potensi dan 

masalah 

Pengumpul-

an Data 

Produksi Masal 

Desain 

Produk 

Validasi 

Desain 

Revisi 

Desain 

Uji Coba 

Produk 
Revisi 

Produk 

Uji Coba 

Pemakaian 

Revisi 
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dan masalah yang ada di sekolah tersebut. Peneliti juga menggunakan teknik 

wawancara sebagai langkah awal untuk mengetahui kebutuhan yang akan 

dilakukan dalam penelitian pengembangan.  

 

2. Pengumpulan Data 

Setelah melakukan studi pendahuluan untuk menemukan potensi dan masalah 

yang ada, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data 

atau informasi ini dapat dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang 

nantinya dipakai sebagai bahan pembuatan desain dari produk yang akan 

peneliti kembangkan.  

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu: 

a. Meninjau kompetensi dasar (KD) dan kompetensi inti (KI) untuk 

kemudian ditentukan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dalam proses pembelajaran.  

b. Melakukan studi pustaka untuk menentukan materi yang akan digunakan. 

c. Pembuatan Instrumen Penilaian 

Lembar observasi, pedoman wawancara, dan lembar validasi adalah 

instrumen penelitian yang akan dibuat oleh peneliti. Lembar observasi 

dan pedoman wawancara dipergunakan untuk menggali informasi 

mengenai produk yang akan dikembangkan. Lembar validasi digunakan 

untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran video animasi stop 

motion berdasarkan penilaian dari ahli media, ahli materi dan praktisi.   

3. Desain Produk  

Pada langkah ini, desain mulai dirancang dan peneliti mulai membuat produk 

media pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan. Hasil akhir dari 
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kegiatan berbentuk produk berupa produk yang telah dikembangkan dan 

sudah dilakukan uji kelayakkan terhadap ahli dan praktisi. Adapun tahapan 

dalam membuat produk media pembelajaran video animasi stop motion 

terdiri atas tiga tahap, yaitu tahapan sebelum produksi, tahapan saat produksi, 

dan tahapan setelah produksi.  

1) Tahap Sebelum Produksi (Praproduksi) 

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipakai 

membuat video animasi stop motion. Alat yang digunakan yaitu android, 

laptop, kertas karton, tripod, dan lampu penerang. Bahan yang digunakan 

yaitu menyiapkan naskah media, menyiapkan frame by frame yang akan 

digunakan, membuat flowchart dan storyboard. Flowchart merupakan 

gambaran keseluruhan alur dari media yang akan dibuat, sedangkan 

storyboard dapat dikatakan sebagai pengembangan dari flowchart yang 

berisi garis besar pada setiap alur media. Flowchart dapat memudahkan 

programmer dalam membuat video animasi stop motion. 

2) Tahap Produksi 

Peneliti mulai membuat media pembelajaran video animasi stop motion 

dengan beberapa langkah yang akan peneliti paparkan di bawah ini. 

1. Modeling  

Tahap ini merupakan tahap membuat naskah media pembelajaran yang 

akan dimasukkan ke dalam media video animasi stop motion. 

2. Shooting 

Shooting merupakan langkah pengambilan gambar atau proses 

merekam gambar-gambar yang telah dibuat menggunakan kamera. 
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Pengambilan gambar dilakukan untuk mendapatkan kumpulan gambar 

yang akan disusun berurutan, sehingga membentuk video. 

3) Tahap Setelah Produksi (Pascaproduksi) 

Pada tahap ini, kumpulan foto-foto dari tahap produksi akan dilakukan 

proses editing and compositing dan rendering. Aplikasi yang peniliti 

gunakan untuk tahap editing video yaitu adobe premiere pro CC di laptop. 

Media pembelajaran video animasi stop motion yang telah selesai 

melewati tahap editing, compositing, dan rendering, selanjutnya dilakukan 

validasi produk atau validasi desain oleh praktisi dan dosen ahli yang 

berkompeten dibidangnya.   

 

4. Validasi Desain  

Setelah selesai membuat desain media, langkah selanjutnya akan 

dilaksanakan validasi desain oleh dosen ahli dan praktisi. Validasi desain 

penting dilaksanakan supaya peneliti tahu kelayakkan dari media yang 

dikembangkan. Validasi desain dilaksanakan oleh dosen ahli beserta praktisi 

yang dianggap berkompeten dibidangnya.  

a. Dosen Ahli 

Pelaksanaan validasi oleh dosen ahli dilakukan untuk memperoleh 

masukkan berupa komentar, kritik dan saran dari dosen ahli yang sesuai 

dengan bidan kajiannya. Pada penelitian ini peneliti membutuhkan dua 

orang dosen ahli, yaitu dosen ahli media dan dosen ahli materi. Hasil uji 

dari dosen ahli media dan ahli materi dipergunakan sebagai revisi desain 
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produk sampai dengan didapatkan desain produk yang dinilai sudah 

sangat layak.  

b. Praktisi 

Validasi praktisi dilakukan untuk memperoleh penilaian terhadap 

produk yang dikembangkan. Penilaian dari praktisi masukan-masukan 

dalam bentuk kritik dan saran yang berguna sebagai bahan perbaikan 

desain produk sehingga dikatakan layak. 

 

5. Revisi Desain  

Pada tahap ini, dilakukan perbaikan produk berdasar pada hasil validasi dari 

ahli media, ahli materi, beserta praktisi. Revisi desain produk dilaksanakan 

untuk menyempurnakan bentuk produk agar sesuai dengan yang diharapkan, 

sehingga dikatakan sangat layak sebagai media pembelajaran.  

 

6. Produk Akhir 

Produk dalam penelitian ini berupa produk akhir atau final yang sudah 

melewati tahap validasi desain dan sudah di revisi berdasar saran dari dosen 

ahli dan praktisi.  

 

3.3 Data dan Sumber Data 

 

 

Pada penelitian ini data yang didapatkan berupa data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pendidik mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan observasi terkait dengan media pembelajaran 

yang digunakan oleh pendidik. Media tersebut kemudian menjadi acuan peneliti 
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untuk mengembangkan produk media pembelajaran video animasi stop motion. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pendidik mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di SMPN 03 Sekampung Udik. Data kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu hasil validasi yang diperoleh dari penilaian dosen ahli materi, 

ahli media, dan praktisi. Hasil tersebut didapat dari angket validasi yang 

dibagikan kepada ahli dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan untuk mengukur 

kelayakan produk yang dikembangkan. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini berupa lembar observasi pra 

penelitian, pedoman wawancara, dan angket. Lembar validasi untuk ahli madia, 

ahli materi, dan praktisi. Lembar observasi pra penelitian dan wawancara 

digunakan untuk memperoleh informasi produk yang akan dikembangkan. Angket 

digunakan untuk mengetahui kelayakan dan kedalaman materi dari media yang 

dikembangkan. Angket digunakan oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi untuk 

memberikan penilaian berupa kritik dan saran terhadap media video animasi stop 

motion. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan 

data, antara lain: 

a. Observasi, dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data atau keterangan tentang proses pembelajaran teks 
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eksplanasi. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan masalah 

dalam pembelajaran serta mengetahui media yang dibutuhkan oleh pendidik 

dan peserta didik.  

b. Setelah melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, peneliti juga 

melakukan tindakan wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data untuk 

mendapat informasi mengenai kebutuhan media dalam proses pembelajaran 

teks eksplanasi. Instrumen pedoman wawancara terhadap pedidik mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dapat di lihat di bawah ini. 

 

Tabel 3.1 Instrumen Pedoman Wawancara Praktisi 

No Pertanyaan 

1. Apakah bapak/ibu menyiapkan RPP sebelum pelaksanaan pembelajaran? 

2. Menurut bapak/ibu seberapa penting penggunaan media pembelajaran bagi 

pendidik dan peserta didik? 

3. Ketika menyampaikan materi, apakah bapak/ibu selalu menggunakan 

media pembelajaran? 

4. Media pembelajaran apa yang pernah bapak/ibu terapkan di kelas? 

5. Adakah kesulitan atau kendala yang bapak/ibu temui saat menerapkan 

media tersebut? 

6. Bagaimana reaksi dan hasil belajar peserta didik setelah bapak/ibu 

menerapkan media pembelajaran tersebut? 

7. Adakah perbedaan dari tingkah laku siswa saat menggunakan media 

pembelajaran maupun tidak menggunakan media? 

8. Media pembelajaran apa yang belum bapak/ibu terapkan di kelas? Jika 

ingin menerapkan, media yang seperti apa yang akan bapak/ibu terapkan? 
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c. Teknik terakhir adalah membuat angket. Arikunto (2010:194) 

mengemukakan bahwa angket di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan 

tertulis untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket dipakai untuk 

mendapatkan penilaian dari ahli media, ahli materi serta pendidik mengenai 

kelayakan media video animasi stop motion untuk materi teks eksplanasi 

yang akan dikembangkan. Cara memberikan penilaian pada angket penelitian 

ini yaitu dengan membubuhkan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai. 

Angket ini disusun menggunakan skala likert, yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono, 2017: 133). Alternatif jawaban menurut skala Likert dengan 

interval empat yaitu: 

 

Tabel 3.2 Sistem Penilaian Skala Likert 

 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Layak 4 

Layak 3 

Kurang Layak 2 

Tidak Layak 1 

 

Angket yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 

1) Angket Validasi untuk Ahli Materi 

Kisi-kisi instrumen  serta uraian lengkap penilaian ahli materi akan dijelaskan di 

bawah ini. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Ahli Materi 

 

 

No  Aspek 

Penilaian 
Indikator Penilaian 

Jumlah 

Butir 

Nomor 

Butir 

Soal 

1. 

Aspek 

Kedalaman 

Materi 

Kesesuaian materi yang disajikan dalam 

video stop motion  dengan kompetensi inti. 

3 1-3 

2. Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

dan indikator pembelajaran. 

3. Materi yang disampaikan sesuai dengan 

tujuan Pembelajaran. 

4. 

Aspek 

Kebahasaan 

Penggunaan Bahasa baku dan mudah 

dipahami. 

3 4-6 

5. Ketepatan ukuran gambar dengan komposisi 

ukuran tulisan 

6. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

tingkatan sekolah. 

7. 

Aspek 

Keterlaksana

an  

Media video animasi stop motion mendukung 

peningkatan kreatifitas dan membantu 

peserta didik memahami materi. 

3 7-9 

8. Kemudahan pengoperasian video animasi 

stop motion. 

9. Keefektifan media video animasi stop motion 

sebagai media belajar bagi peserta didik. 

10. 

Aspek 

Tampilan 

Video 

Kesesuaian gambar tiap scene dengan ukuran 

font/huruf, warna huruf, dan background 

(latar belakang). 

3 10-12 

11. Tipografi dan durasi video. 

12 Kesesuaian tampilan video dengan backsoud.  

13 

Aspek Audio 

Ketepatan penggunaan musik instrumen  

pada tiap scene dalam video. 

3 13-15 

14 Kejelasan audio dalam sajian contoh-contoh 

materi dan evaluasi. 

15 Suara musik dalam video tidak mengganggu 

konsentrasi peserta didik saat belajar.  

 Jumlah   

 Rata-rata  

 Persentase   

 Kategori  

Sumber: Diadaptasi dari Wardani (2018) 

Keterangan :  

Nilai 1 : Sangat Tidak Layak 

Nilai 2 : Tidak Layak 
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Nilai 3 : Layak 

Nilai 4 : Sangat Layak 

 

2)   Angket Validasi untuk Ahli Media 

Di bawah ini akan dijelaskan uraian kisi-kisi instrumen penilaian ahli media. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Ahli Media 

 

 

No  Aspek 

Penilaian 
Indikator Penilaian 

Jumlah 

Butir 

Nomor 

Butir 

Soal 

1. 
Aspek 

Kebahasaan 

Bahasa yang digunakan sesuai tingkatan 

sekolah.  

2 1-2 

2. Penggunaan Bahasa baku dan komunikatif. 

3. 

Aspek 

Tampilan 

Video 

Tipografi dan durasi video sesuai. 5 3-7 

4. Kesesuaian gambar tiap scene dengan ukuran 

font/huruf, warna huruf, dan background 

(latar belakang). 

5. Keefektifan dan kemenarikan animasi frame 

by frame yang digunakan. 

6. Kesesuaian tampilan video dengan backsoud. 

7. Kesesuaian dan keserasian komposisi warna 

background setiap scene. 

8. 

Aspek Audio 

Ketepatan penggunaan musik instrumen  

pada tiap scene dalam video. 

3 8-10 

9.   Kualitas dan Kejelasan audio dalam sajian 

contoh-contoh materi dan evaluasi. 

10. Suara musik dalam video tidak mengganggu 

konsentrasi peserta didik saat belajar. 

11. 

 

Aspek 

Keterlaksana

an 

Media video animasi stop motion mendukung 

peningkatan kreatifitas dan membantu 

peserta didik memahami materi. 

4 11-14 

12. Kemudahan pengoperasian video animasi 

stop motion. 

13. Keefektifan media video animasi stop motion 

sebagai media belajar bagi peserta didik. 

14. Kemampuan video animasi stop motion 

sebagai alat bantu pencapaian 

indikator/tujuan pembelajaran. 

 Jumlah  

 Rata-rata  

 Persentase  

  Sumber: Diadaptasi dari Wardani (2018) 
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Keterangan :  

Nilai 1 : Sangat Tidak Layak 

Nilai 2 : Tidak Layak 

Nilai 3 : Layak 

Nilai 4 : Sangat Layak 

 

3) Angket Validasi Media oleh Pendidik 

Kisi-kisi instrumen serta uraian lengkap penilaian ahli materi akan dijelaskan di 

bawah ini. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Media oleh Pendidik 

 

 

No  Aspek 

Penilaian 
Indikator Penilaian 

Jumlah 

Butir 

Nomor 

Butir 

Soal 

1. 
Aspek 

Kedalaman 

Materi 

 

 

Materi yang disampaikan sesuai dengan 

tujuan dan indikator pembelajaran.  

3 1-3 

2. Kessuaian isi materi yang disajikan dalam 

video animasi stop motion.  

3. Kesesuaian materi dengan KI, KD, dan 

Indikator pembelajaran.  

4.  

Aspek 

Kebahasaan 

Bahasa yang digunakan sesuai tingkatan 

sekolah.  

2 4-5 

5. Penggunaan Bahasa baku dan komunikatif. 

6. 

 

Aspek 

Tampilan 

Video  

Kesesuaian tampilan video dengan 

background. 

5 6-10 

7. Kesesuaian dan keserasian komposisi warna 

background setiap scene. 

8. Tipografi dan durasi video sesuai. 

9. Kesesuaian gambar tiap scene dengan ukuran 

font/huruf, warna huruf, dan background 

(latar belakang). 

  

10. Keefektifan dan kemenarikan animasi frame 

by frame yang digunakan. 

11. 

Aspek Audio 

Suara musik dalam video tidak mengganggu 

konsentrasi peserta didik saat belajar. 

3 11-13 

12. Kualitas dan Kejelasan audio dalam sajian 

contoh-contoh materi dan evaluasi. 

13. 

 

Ketepatan penggunaan musik instrumen  

pada tiap scene dalam video. 
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No  Aspek 

Penilaian 
Indikator Penilaian 

Jumlah 

Butir 

Nomor 

Butir 

Soal 

14. 

Aspek 

Keterlaksana

an 

Media video animasi stop motion mendukung 

peningkatan kreatifitas dan membantu 

peserta didik memahami materi. 

4 14-17 

15. Kemudahan pengoperasian video animasi 

stop motion. 

16. Kemampuan video animasi stop motion 

sebagai alat bantu pencapaian 

indikator/tujuan pembelajaran. 

17. Keefektifan media video animasi stop motion 

sebagai media belajar bagi peserta didik. 

 Jumlah   

 Rata-rata  

 Persentase   

 Sumber: Diadaptasi dari Wardani (2018) 

Keterangan :  

Nilai 1 : Sangat Tidak Layak 

Nilai 2 : Tidak Layak 

Nilai 3 : Layak 

Nilai 4 : Sangat Layak 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif.  

Data kualitatif dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil tanggapan, 

kritik, serta saran baik lisan maupun tertulis. Berbagai data tersebut diperoleh dari 

ahli media, ahli materi, dan pendidik. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan 

dengan cara menganalisis data berupa angka yang diperoleh dari angket validasi 

ahli. 
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Teknik analisis data yang dilakukan sebagai berikut. 

1. Hasil uji kelayakan dari ahli media, ahli materi, dan pendidik Bahasa 

Indonesia dicari rata-rata empirisnya dengan rumus, sebagai berikut. 

 

 

Keterangan :  

X = Skor Rata-rata 

X   = Jumlah Skor 

n       = Jumlah Responden 

 

 

Kemudian menghitung rerata persentase dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

2. Mengukur dan mengetahui kualitas produk media video animasi stop motion 

yang dikembangkan melalui proses pengumpulan data yang diperoleh dari 

angket serta tiap butir pertanyaan yang dibagi atas empat skala. Nilai atau 

skor yang didapat lalu diukur rerata persentasenya. Dalam penentuan skala 

yang berbentuk persentase mengadopsi cara Sukardi (2005: 157) dan 

Sudaryono, dkk (2013:41) sebagai berikut. 

 

 

 

 

�̅� = 𝛴𝑛
𝑥 

Rerata Persentase =  Skor Rata-rata 

     Skor Tertinggi 

 

X 100 % 
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100 % 

 75 % 

 50 % 

 25 % 

 0 % 

             Tidak Layak   Kurang Layak   Layak    Sangat Layak 

Keterangan: 

Angka 0% - 25% = Tidak Layak 

Angka 26% - 50% = Kurang Layak 

Angka 51% - 75% = Layak 

Angka 76% - 100% = Sangat Layak 

 

 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan media 

pembelajaran video animasi stop motion dalam materi pembelajaran teks 

eksplanasi di Sekolah Menengah Pertama kelas VIII (delapan) diperoleh simpulan 

sebagai berikut.  

1. Media pembelajaran Video animasi stop motion yang telah dikembangkan 

pada materi teks eksplanasi di Sekolah Menengah Pertama kelas VIII dengan 

menggunakan penelitian dan pengembangan berdasar pandangan Borg & Gall 

yang diadopsi oleh Sugiyono. Peneliti menggunakan 6 (enam) tahapan 

pengembangan, yang pertama yaitu mengetahui terlebih dahulu potensi dan 

masalah yang ada, kemudian melakukan pengumpulan data, desain produk, 

validasi produk, revisi produk, dan produk akhir. Pengembangan media 

pembelajaran video animasi Stop Motion sudah berhasil diproduksi dan sudah 

sangat layak dipergunakan dalam proses pembelajaran di sekolah.  

2. Hasil kelayakan produk yang dikembangkan, dalam hal ini media 

pembelajaran berbentuk video animasi stop motion pada materi teks 

eksplanasi di Sekolah Menengah Pertama kelas VIII yang sudah dilaksanakan 

uji validasi oleh para ahli media, ahli materi, serta praktisi (pendidik mata 

pelajaran Bahasa Indonesia) dinyatakan sangat layak digunakan. Hasil 

penilaian dari para ahli materi menunjukkan bahwa media pembelajaran 
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video animasi stop motion sudah layak untuk digunakan dengan rata-rata nilai 

yang diperoleh 2,86 dengan persentase 71,5% dikategorikan layak sebagai 

media pembelajaran. Rerata nilai yang didapatkan dari ahli media adalah 3,78 

dengan persentase 94,5%, maka termasuk dalam kategori sangat layak dan 

rata-rata nilai yang diperoleh dari praktisi adalah 3,70 dengan persentase 

92,5% juga dikategorikan sangat layak. 

 

5.2 Saran 

Berdasar atas hasil penelitian beserta pembahasan yang telah peneliti paparkan, 

peneliti menyarankan beberapa hal untuk pemanfaatan dan pengembangan media 

pembelajaran, sebagai berikut: 

1. Pendidik dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran video animasi stop motion yang sudah dilakukan 

pengembangan oleh peneliti untuk digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran teks eksplanasi. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan serta alternatif telaah pustaka 

ilmiah untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 
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