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ABSTRAK 

 

Prayitno, Johan Edy.  2017. Pengembangan Media Animasi Interaktif Berbasis 
Scratch untuk Materi Lensa. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. 

Sukiswo Supeni Edie, M.Si dan Isa Akhlis, S.Si., M.Si. 

 

Kata kunci: Media Animasi, Scratch, Lensa. 

 

Fisika adalah ilmu pengetahuan yang dalam proses mempelajarinya 

sering dituntut untuk mempelajari hal-hal yang abstrak, seperti gerak elektron, 

listrik, kemagnetan, maupun hal-hal abstrak lain yang tidak bisa dilihat secara 

langsung dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang bersifat abstrak salah satunya 

adalah pokok bahasan optik. Pokok bahasan optik akan sulit bagi guru dalam 

menjelaskan materi tersebut, apabila tidak didukung media pembelajaran yang 

memadai. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimana memecahkan permasalahan sinar-sinar istimewa lensa yang terasa 

abstrak bagi siswa dengan pengembangan media pembelajaran animasi berbasis 

Scratch ? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian R&D. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas XI MIA (IPA) di SMAN 1 Pecangaan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

angket. 

Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu pengembangan media 

animasi interaktif berbasis scratch untuk materi lensa di SMAN 1 Pecangaan,  

menunjukan uji coba yang dilakukan baik tahap pertama maupun tahap kedua 

dapat disimpulkan bahwa media animasi interaktif berbasis Scratch untuk materi 

lensa ini sudah memenuhi kriteria satisfactory (memuaskan). Sehingga dapat 

dikatakan penelitian pengembangan media ini berhasil dan media sudah layak 

digunakan sebagai media alternatif dalam pembelajaran fisika, hanya saja 

diperlukan perbaikan agar media lebih baik lagi. 
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ABSTRACT 
 
Prayitno, Johan Edy. 2017. Development of Interactive Animation Media Based 

Scratch for Lens Material. Final Project, Physics Departement, Mathematics and 

Natural Sciences Faculty, Semarang State University. Supervisor: Drs. Sukiswo 

Supeni Edie, M.Si and Isa Akhlis, S.Si., M.Si. 

 

Keywords: Media Animation, Scratch, Lens. 

 

Physics is a science that in the process of learning be often required to 

learn abstract things, such as electrons, electricity, magnetism, and other abstract 

things which it can not be seen directly in everyday life. One of abstract material 

subject is optics. The subject of optics is difficult for teachers to explain it, if they 

don’t use learning media. The main issues that will be discussed in this research is 

how to solve the problem special rays of lens abstractly for students with the 

development animation media based on Scratch? 

This research uses R & D method. The subjects of this study are students 

of class XI MIA (IPA) at SMAN 1 Pecangaan. The methods is used in this study 

use a questionnaire method. 

The results obtained from this research is the development of interactive 

animated media based on scratch for lens material at SMAN 1 Pecangaan, 

showing the experiments performed both first and second stage can be concluded 

that Scratch-based interactive animation media for this lens material get 

satisfactory criteria (satisfying). So, this media development research is successful 

and the media is feasible to be used as an alternative media in physics learning, it's 

just necessary to improve the media. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

x 

 

 
DAFTAR ISI 

Halaman 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... ii 

PENGESAHAN .................................................................................................... iii 

PERNYATAAN .................................................................................................... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ v 

PRAKATA ............................................................................................................ vi 

ABSTRAK .......................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... x 

DAFTAR  TABEL ............................................................................................. xiv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvii 

1. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 

1.2 Rumusan masalah ........................................................................................ 4 

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 4 

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 5 

1.5 Penegasan Istilah ......................................................................................... 5 

1.5.1 Media Pembelajaran ............................................................................. 5 



 

 

xi 

 

1.5.2 Pengembangan ..................................................................................... 6 

1.5.3 Animasi ................................................................................................ 6 

1.5.4 Scratch .................................................................................................. 6 

1.5.5 Lensa .................................................................................................... 7 

1.6 Sistematika Skripsi ...................................................................................... 7 

1.6.1 Bagian Pendahuluan ............................................................................. 7 

1.6.2 Bagian Isi.............................................................................................. 8 

2. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................... 9 

2.1 Media Pembelajaran .................................................................................... 9 

2.2 Pembelajaran Berbantuan Komputer (Computer Assisted Instruction) .... 10 

2.3 Pengembangan Media Pembelajaran......................................................... 11 

2.3.1 Aspek dan Penilaian Media Pembelajaran ......................................... 11 

2.4 Animasi dan Simulasi ................................................................................ 13 

2.4.1 Animasi .............................................................................................. 13 

2.4.2 Simulasi .............................................................................................. 14 

2.5 Scratch ....................................................................................................... 15 

2.5.1 Bahasa Pemrograman Scratch ............................................................ 15 

2.5.2 Prinsip Utama Scratch Programming ................................................. 15 

2.5.3 Pemrograman Scratch di Dunia Pendidikan....................................... 19 

3. METODE PENELITIAN .............................................................................. 22 



 

 

xii 

 

3.1 Jenis Penelitian .......................................................................................... 22 

3.2 Subyek Penelitian ...................................................................................... 22 

3.3 Prosedur Penelitian .................................................................................... 23 

3.3.1 Tahap Pendefinisian ........................................................................... 25 

3.3.2 Tahap Perancangan ............................................................................ 26 

3.3.3 Tahap Pengembangan ........................................................................ 27 

3.3.4 Tahap Penyebaran .............................................................................. 29 

3.4 Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 29 

3.4.1 Metode Angket ................................................................................... 29 

3.4.2 Metode Dokumentasi ......................................................................... 30 

3.5 Instrumen Penelitian .................................................................................. 30 

3.5.1 Instrumen Validasi terhadap Aspek Desain Komunikasi Visual ....... 30 

3.5.2 Instrumen Validasi terhadap Aspek Rekayasa Perangkat Lunak ....... 31 

3.5.3 Instrumen Validasi terhadap Aspek Substansi Materi ....................... 31 

3.5.4 Instrumen Uji Coba Kualitas Media................................................... 31 

3.5.5 Instrumen Respons Siswa terhadap Media......................................... 31 

3.6 Metode Analisis Data ................................................................................ 32 

3.7 Indikator Keberhasilan .............................................................................. 33 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............................................. 34 

4.1 Hasil Penelitian ......................................................................................... 34 



 

 

xiii 

 

4.1.1 Hasil Analisis Masalah dan Pengumpulan Data ................................ 34 

4.1.2 Hasil Pengembangan Media ............................................................... 37 

4.1.3 Hasil Pengujian Tahap Pertama ......................................................... 43 

4.1.4 Hasil Revisi Media Tahap Pertama .................................................... 47 

4.1.5 Hasil Pengujian Tahap Kedua ............................................................ 47 

4.1.6 Hasil Revisi Media Tahap Kedua....................................................... 50 

4.2 Pembahasan ............................................................................................... 51 

5. PENUTUP ....................................................................................................... 55 

5.1 Simpulan .................................................................................................... 55 

5.2 Saran .......................................................................................................... 57 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 58 

 

 

 

 

  

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR  TABEL 

Tabel  Halaman 

Tabel 3.1 Rentang Persentase Angket ......................................................................... 33 

Tabel 4.1 Perbandingan Editor Scratch Versi 1.4 dengan Versi 2.0 ........................... 36 

Tabel 4.2 Hasil Validasi terhadap Aspek Rekayasa Perangkat Lunak ........................ 43 

Tabel 4.3 Hasil Validasi terhadap Aspek Desain Komunikasi Visual ........................ 45 

Tabel 4.4 Hasil Validasi terhadap Aspek Substansi Materi ........................................ 46 

Tabel 4.5 Hasil Uji Kualitas Media oleh Dosen .......................................................... 48 

Tabel 4.6 Hasil Uji Kualitas Media oleh Guru Fisika SMA ........................................ 49 

Tabel 4.7 Hasil Respons Siswa terhadap Media .......................................................... 50 



 

 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

Gambar 2.1 Block command structure dalam pemrograman scratch ................................ 15 

Gambar 2.2 Antarmuka aplikasi Scratch ........................................................................... 18 

Gambar 2.3 Distribusi penggunaan Scratch ...................................................................... 19 

Gambar 2.4 Galeri Scratch ................................................................................................ 21 

Gambar 3.1 Diagram alir model 4D .................................................................................. 24 

Gambar 4.1 Tampilan layar animasi scratch...................................................................... 38 

Gambar 4.2 Tampilan animasi teropong bintang. .............................................................. 38 

Gambar 4.3 Desain Layout Website .................................................................................. 39 

Gambar 4.4 Tampilan headerwebsite. ............................................................................... 40 

Gambar 4.5 Tampilan sidebarwebsite. .............................................................................. 40 

Gambar 4.6 Tampilan konten untuk halaman home disertai carousel............................... 41 

Gambar 4.7 Tampilan halaman single pagewebsite .......................................................... 42 

Gambar 4.8 Tampilan detail media, embed code, dan materi lensa. ................................. 42 

Gambar 4.9 Bayangan maya tidak ditampilkan dalam animasi lensa cembung. ............... 46 

Gambar 4.10   Revisi animasi bayangan maya pada lensa cembung................................... 47 

 



 

 

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran Halaman 

MODUL PENGEMBANGAN MEDIA..............................................................60 

Hasil Rekap Data Siswa ...................................................................................... 80 

Validasi angket oleh Dosen ................................................................................. 82 

Validasi angket oleh Guru .................................................................................. 90 

Surat Keputusan ................................................................................................. 94 

Surat bukti penelitian ......................................................................................... 95 

Foto Penelitian ..................................................................................................... 96 



 

1 

 

BAB I 

3. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Kegiatan pembelajaran fisika di sekolah memiliki banyak unsur. Menurut 

Arsyad (2009) dua unsur yang amat penting dalam pembelajaran adalah metode 

mengajar dan media pembelajaran. Kedua unsur ini saling berkaitan. Pemilihan 

media pembelajaran ditentukan berdasarkan metode mengajar yang akan 

digunakan guru. Pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan aspek 

tertentu, seperti tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respons siswa yang 

diharapkan setelah pembelajaran berlangsung. Tujuan utama media adalah sebagai 

alat bantu mengajar. 

Perkembangan media sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

(Susilana & Riyana, 2009). Pada saat ini, perkembangan teknologi komputer 

semakin pesat dan harga komputer semakin terjangkau, hal ini mendorong guru 

untuk memilih media yang berbasis komputer. Media berbasis komputer lebih 

dipilih oleh guru karena media ini dapat menarik perhatian siswa serta lebih baik 

dalam menggambarkan suatu bentuk atau proses dibandingkan media gambar 

cetak yang terdapat dalam buku kertas, tetapi pembuatan media berbasis komputer 

haruslah didasari dengan kreativitas dan penguasaan ilmu komputer yang 

memadai, agar media yang dihasilkan benar secara materi dan dapat menarik 

minat siswa serta tidak terkesan monoton. 
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Ada banyak program yang dapat digunakan untuk membuat media 

pembelajaran, di antaranya adalah Power Point, Flash, Prezi, Construct dan 

Scratch. Saat ini Power Point dan Flash sudah populer di kalangan pengajar 

Fisika, karena dapat menampilkan penggambaran materi abstrak dan mikro. 

Program Flash unggul dalam penggambaran gerak kompleks, sedangkan Power 

Point lebih dipilih banyak pengajar karena kemudahannya dalam pembuatan 

media untuk menampilkan gambar. 

 Perkembangan dunia teknologi memberikan semakin banyak aplikasi 

yang menawarkan berbagai kemudahan untuk membuat dan mendesain suatu 

pemodelan atau simulasi. Salah satu di antaranya adalah Scratch, sebuah program 

yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology(MIT). 

Keunggulan dari perangkat lunak (software) Scratch adalah freeware sehingga 

tidak membebani biaya penggunaan bagi penggunanya ataupun para pembuat 

program turunannya dan dapat di-embed ke dalam file HTML yang merupakan 

bahasa program yang digunakan pada internet. Keunggulan lain dari Scratch 

adalah kemampuan dan kompatibilitas yang dimiliki pada berbagai platform 

Sistem Operasi misalnya Windows, Mac, dan Linux. 

Program Scratch memiliki kelebihan  dapat menghasilkan media 

pembelajaran setara kualitas program Flash dan dalam proses pembuatannya 

cukup mudah seperti menggunakan program Power Point yang tidak 

mengharuskan menulisscript (coding). Saat ini pembelajaran fisika menggunakan 

media berbasis Scratch belum banyak dilakukan, namun pada penelitian 

pembelajaran Fisika oleh Martanti (2013) pada materi kinetik gas yang termasuk 
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dalam materi abstrak dan mikroskopis, berhasil disimpulkan bahwa program 

Scratch ternyata mampu membantu siswa untuk memahami konsep fisika lebih 

baik, dan dapat menarik  perhatian siswa dengan animasi dua dimensi berbasis 

Scratch. 

Pembelajaran Fisika adalah pembelajaran yang membutuhkan pemahaman 

yang dapat dibuktikan secara fisis. Suatu teori yang telah lama dipakai sekalipun 

dapat digugurkan jika tidak dapat dibuktikan secara fisis. Fisika adalah salah satu 

cabang ilmu pengetahuan yang dalam proses mempelajarinya kita sering dituntut 

untuk mempelajari hal-hal yang abstrak, seperti gerak elektron, listrik, 

kemagnetan, maupun hal-hal abstrak lain yang tidak bisa kita lihat secara 

langsung dalam kehidupan sehari - hari. Tanpa menggunakan alat bantu seperti 

media animasi atau simulasi, siswa hanya bisa berimajinasi untuk memahami 

konsep-konsep fisika yang abstrak ini. Dengan menggunakan media komputer, 

hal-hal abstrak tersebut dapat divisualisasikan dengan menggunakan animasi atau 

simulasi. Sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep fisika yang 

diajarkan. 

Penelitian yang dilakukan Ferrer et al. (2012) menunjukkan bahwa dari 41 

peserta didik, 76,5 % sependapat bahwa pembelajaran dengan media animasi 

scratch menyenangkan, jadi program Scratch dapat membantu siswa dalam 

memahami materi – materi yang bersifat abstrak, mikroskopis lebih baik dan 

proses pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan. 

Materi yang bersifat abstrak dapat dijumpai dalam pembelajaran fisika , 

salah satunya adalah pokok bahasan Optik. Akan sulit bagi guru dalam 
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menjelaskan materi optik jika tidak didukung media pembelajaran yang memadai. 

Dengan media Scratch, beberapa materi optik yang abstrak tersebut dapat 

divisualisasikan dengan menggunakan animasi atau simulasi berbasis Scratch. 

Sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep fisika yang 

diajarkan. 

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, dalam penelitian ini akan 

dilakukan penggunaan program Scratch sebagai media animasi visualisasi dalam 

pokok bahasan optik khususnya penggambaran sinar – sinar istimewa pada lensa. 

Serta dari hasil observasi awal yang ditujukan di SMA Negeri 1 Pecangaan bahwa 

sarana pembelajaran berbasis komputer telah dimiliki sekolah tersebut serta guru 

fisika disana tertarik menggunakan media animasi berbasis scratch dalam 

pembelajarannya. 

1.2   Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

masalah sebagai berikut: Bagaimana memecahkan permasalahan sinar-sinar 

istimewa lensa yang terasa abstrak bagi siswa dengan pengembangan media 

pembelajaran animasi berbasis Scratch ? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: memecahkan permasalahan sinar-sinar istimewa 

lensa yang terasa abstrak bagi siswa dengan pengembangan media pembelajaran 

animasi berbasis Scratch. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan masalah di atas, manfaat penelitian yang diharapkan 

sebagai berikut: 

(1) Bagi guru 

Media pembelajaran ini digunakan untuk mempermudah dalam 

menjelaskan materi Lensa dan membantu guru dalam memperoleh dan 

mengembangkan ide dalam proses pengembangan media pembelajaran. 

(2) Bagi pengembang media pembelajaran 

Media animasi berbasis scratch materi lensa ini dapat dikembangkan 

lagi agar lebih sempurna dan lebih interaktif. Tidak hanya untuk 

pembelajaran fisika, namun dapat dikembangkan untuk pembelajaran lain. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan pengertian dan penegasan istilah untuk memberi gambaran yang 

sama terhadap judul penelitian, membatasi dan menjelaskan istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini: 

1.5.1 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu atau sarana 

pendukung komunikasi berupa alat-alat grafis atau elektronis di antara guru 

dengan siswa dalam proses belajar mengajar. 
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1.5.2 Pengembangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pengembangan 

adalah proses, cara dan perbuatan mengembangkan. Di dalam penelitian ini, yang 

dimaksud pengembangan adalah pembuatan media animasi dengan menggunakan 

software Scratch.  

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2010:407). 

1.5.3 Animasi  

Animasi merupakan gambar bergerak yang dihasilkan oleh pemasangan 

frame-frame secara tepat sehingga menimbulkan efek pergerakan. Jadi dapat kita 

simpulkan bahwa animasi sebenarnya terdiri dari frameframe atau gambar yang 

berganti dengan cepat sehingga tampak hidup atau bergerak. 

1.5.4 Scratch 

Scratch merupakan bahasa pemrograman dan komunitas online yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan game dan animasi. Scratch dapat menghasilkan 

output file yang dapat dieksekusi secara online maupun offline. Scratch dimaknai 

sebagai output dari Scratch yang ditempelkan ke halaman website dengan bantuan 

media yang disediakan oleh MIT. 

Scratch adalah bahasa pemrograman dan komunitas online di mana kita 

dapat membuat program dan berbagi media interaktif seperti cerita, permainan, 

dan animasi dengan orang-orang di seluruh dunia (http://scratch.mit.edu).  
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Scratch menggunakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. 

Penulisan kode atau algoritma menggunakan sistem seperti lego. Jadi 

pemrograman tidak dibuat dengan cara mengetik script, tetapi hanya dengan 

memasangkan balok- balok (block) menjadi sebuah algoritma. 

1.5.5 Lensa 

Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Dua 

bidang lengkung yang membentuk lensa dapat berbentuk silindris atau bola. 

Dalam penelitian ini, yang dikembangkan menjadi animasi adalah  lensa bola 

(lensa sferik) yang tipis. Lensa tipis adalah lensa dengan ketebalan yang dapat 

diabaikan terhadap diameter lengkung lensa, sehingga sinar-sinar sejajar sumbu 

utama hampir tepat difokuskan ke suatu titik, yaitu titik fokus (Kanginan, 2002: 

35). 

1.6 Sistematika Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu (1) bagian pendahuluan, 

(2) bagian isi, dan (3) bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan skripsi ini berisi halaman judul, pengesahan, motto 

dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar 

gambar dan daftar tabel. 
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1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu:  

(1) Bab I Pendahuluan, 

(2) Bab II Tinjauan Pustaka, 

(3) Bab III Metode Penelitian, 

(4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan 

(5) Bab V Penutup. 

Bagian bab I berisi (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan 

penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) penegasan istilah dan (6) sistematika skripsi.  

Bagian bab II berisi teori yang mendukung dan berkaitan dengan 

permasalahan, yang meliputi: dasar pemikiran dan metode pembelajaran yang 

dikembangkan. 

Bagian bab III berisi metode penelitian, yang meliputi: (1) jenis penelitian; 

(2) variabel penelitian; (3) lokasi, waktu, dan subjek penelitian; (4) prosedur 

penelitian; (5) metode pengumpulan data; dan (6) instrumen penelitian.  

Bagian bab IV berisi hasil-hasil penelitian yang diperoleh yang disertai 

dengan analisis data serta pembahasannya.  

Bagian bab V adalah bab akhir dari bagian isi. Bab ini berisi simpulan dari 

penelitian dan saran-saran. 

Bagian Akhir Skripsi Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan 

lampiran. Bagian ini terkait dengan bagian isi. Setiap pustaka atau lampiran yang 

ditulis telah dirujuk di dalam bagian isi. 
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BAB II 

4. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Media Pembelajaran 

Definisi media pembelajaran menurut Arsyad (2009: 3) adalah “kata 

media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti ‘tengah’, 

‘perantara’ atau ‘pengantar’.” Sedangkan di dalam dunia pendidikan, media 

diartikan sebagai “alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.” Menurut 

Arsyad (2009:4), apabila media itu mengandung maksud-maksud pengajaran 

maka media itu disebut media pembelajaran. 

Di dalam proses belajar mengajar, media seperti komputer, papan tulis, 

buku pelajaran, dan lain-lain menghubungkan antara siswa dengan isi pelajaran. 

Sehingga media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat yang digunakan di 

dalam proses belajar mengajar sebagai perantara yang menghubungkan antara 

siswa atau mahasiswa dengan isi pelajaran. Media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal 

(Arsyad, 2011:3). 

Heinich mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, bahan 

tercetak, komputer, dan instruktur. Contoh media tersebut dapat dipertimbangkan 

sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan dalam rangka mencapai 
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tujuan pembelajaran. Heinich juga mengaitkan hubungan antara media dengan 

pesan dan metode (Heinich et al., 2005:6). 

2.2 Pembelajaran Berbantuan Komputer (Computer Assisted Instruction) 

Menurut Arsyad (2009: 158), yang dimaksud dengan pembelajaran 

berbantuan komputer adalah sebagai berikut : 

... penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dikenal dengan 

nama pembelajaran dengan bantuan komputer (Computer-
assistedInstruction – CAI, atau Computer-assisted Learning (CAL). 

Dilihat dari situasi belajar di mana komputer digunakan untuk tujuan 

menyajikan isi pelajaran, CAI bisa berbentuk tutorial, drills and practice, 

simulasi, dan permainan. 

 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam 

dunia pendidikan. Dalam hal ini salah satunya adalah pembelajaran berbantuan 

komputer (Computer Assisted Teaching). Karamustafaoğlu dalam risetnya 

mengenai penggunaan metode Computer Assisted Teaching (Pembelajaran 

berbantuan Komputer ) dalam pembelajaran fisika menyatakan bahwa “ 

Researchfindings strongly supported that computer simulations might be used as 

an alternative instructional tool to help students develop their understanding of 

physics and CAT is more successful than traditional teaching methods”. 

Hasilpenelitian tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa simulasi komputer 

dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran fisika dan memberikan 

tingkat kesuksesan dalam pemahaman fisika lebih besar dibandingkan dengan 

metode pembelajaran tradisional. 

Menurut Arsyad (2009), yang dimaksud tutorial adalah seperti halnya 

sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Beberapa konsep tertentu 
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ditampilkan pada layar komputer dalam bentuk teks atau gambar agar dapat 

dipahami oleh siswa. Modus drills and practice dapat digunakan untuk latihan 

atau memperkuat penguasaan konsep. Komputer menampilkan serangkaian soal 

seperti halnya dalam buku/lembar kerja. Program simulasi dengan berbantuan 

komputer menyimulasikan suatu proses yang terjadi di dunia nyata. Sedangkan 

yang dimaksud permainan adalah permainan instruksional, yaitu permainan yang 

dirancang agar dapat memotivasi siswa dan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya. 

2.3 Pengembangan Media Pembelajaran 

2.3.1 Aspek dan Penilaian Media Pembelajaran 

Dalam mengembangkan media pembelajaran, ada beberapa aspek yang 

harus diperhatikan. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk menilai seberapa baik 

kualitas media pembelajaran yang dikembangkan. Wahono (2006) 

mengategorikan aspek-aspek tersebut menjadi tiga aspek, yaitu: (1) aspek 

rekayasa perangkat lunak, (2) aspek instructionaldesign (desain pembelajaran), 

dan (3) aspek komunikasi visual. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang 

kriteria yang digunakan untuk mengukur ketiga aspek tersebut: 

2.3.1.1 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

(1) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media 

pembelajaran 

(2) Reliable (handal) 

(3) Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 
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(4) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya) 

(5) Ketepatan pemilihan jenis aplikasi / software / tool untuk pengembangan 

(6) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai 

hardware dan software yang ada) 

(7) Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi 

(8) Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi: petunjuk 

instalasi (jelas, singkat, lengkap), troubleshooting (jelas, terstruktur, dan 

antisipatif), desain program (jelas, menggambarkan alur kerja program) 

(9) Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajarandapat 

dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain). 

(10) Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi 

(11) Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 

2.3.1.2 Aspek Desain Pembelajaran 

(1) Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis) 

(2) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 

(3) Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran 

(4) Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 

(5) Interaktivitas 

(6) Pemberian motivasi belajar 

(7) Kontekstualitas dan aktualitas 

(8) Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 

(9) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

(10) Kedalaman materi 
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(11) Kemudahan untuk dipahami 

(12) Sistematis, runut, alur logika jelas 

(13) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan 

(14) Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran 

2.3.1.3 Aspek Komunikasi Visual 

(1) Komunikatif, sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan 

keinginan sasaran; 

(2) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan; 

(3) Sederhana dan memikat; 

(4) Audio; 

(5) Visual (layoutdesign, typography, warna); 

(6) Media bergerak (animasi, movie); dan 

(7) Layoutinteractive (ikon navigasi). 

2.4 Animasi dan Simulasi 

2.4.1 Animasi 

Animasi Definisi animasi dijelaskan oleh Betrantcourt & Tversky 

sebagaimana dikutip oleh Betrancourt (n.d.: 288), bahwa: 

 “computer animation refers to any application which generates a series of 
frames, so that each frame appear as an alteration of the previous one, and where 
the sequence of frames is determined either by the designer or the user”.  

 

Definisi ini hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Diartono (2008: 

160), bahwa animasi merupakan gambar bergerak yang dihasilkan oleh 

pemasangan frame-frame secara tepat sehingga menimbulkan efek pergerakan. 
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Jadi dapat kita simpulkan bahwa animasi sebenarnya terdiri dari frameframe atau 

gambar yang berganti dengan cepat sehingga tampak hidup atau bergerak. 

Definisi di atas berdasarkan pada cara pembuatan animasi frame by frame. 

Padahal teknik pembuatan animasi bermacam-macam. Definisi animasi yang lebih 

umum dijelaskan oleh Xie (2013: 3) bahwa “An animation is a rapid display of a 

sequence of images of 1D, 2D or 3D artwork or model positions in order to create 

an illusion of movement. It is an optical illusion of motion due to the phenomenon 

of persistence of vision, and can be created and demonstrated in a number of 

ways”. Menurut Diartono (2008: 160), animasi yang dihasilkan oleh komputer 

dinamakan “Computer Based Animation”. Animasi jenis ini terbagi menjadi 

animasi dua dimensi dan animasi tiga dimensi. 

2.4.2 Simulasi 

Simulasi adalah sesuatu menggambarkan tiruan terhadap suatu keadaan 

nyata. Perbedaan mendasar antara simulasi dan animasi terletak pada tingkat 

interaktifitas dengan pengguna. Pengguna simulasi dapat menentukan pilihan dari 

berbagai kondisi tertentu pada simulasi sehingga menghasilkan gambaran yang 

berbeda bergantung pada kondisi yang dipilih oleh pengguna. Sedangkan, 

gambaran yang dihasilkan oleh animasi selalu sama dan tidak memiliki 

pengaturan kondisi. Membangun simulasi yang berkaitan dengan fisika bermakna 

sesuatu akan berperilaku sesuai dengan kenyataannya sesuai dengan kondisi yang 

diatur (Ramtal et al. , 2014:6). 
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2.5   Scratch 

2.5.1 Bahasa Pemrograman Scratch 

Sebagaimana dikutip oleh Peppler dan Kaffai (2007:153), Guzdial 

mengatakan bahwa scratch berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Scratch 

menggunakan block command structure yang membuat scratcher (pengguna 

scratch) dapat menggabungkan video, gambar, maupun suara ke dalam program 

yang dibuat dengan mudah. 

 
Gambar 2.1  Block command structure dalam pemrograman scratch 

2.5.2 Prinsip Utama Scratch Programming 

Scratch didesain untuk mengembangkan kreatifitas, kemampuan berpikir 

secara sistematis dan bekerja secara kelompok yang ketiganya merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki di abad 21. Hal ini terlihat dari fasilitas 

yang diberikan di website Scratch. Website Scratch menyediakan media sosial 

bagi para pengguna Scratch yang memungkinkan pengguna untuk membagikan 

proyek Scratch-nya, mendapatkan umpan balik (feedback) dan dukungan dari 



16 

 

 

 

rekan sesama pengguna serta belajar dari proyek yang dikerjakan oleh pengguna 

lainnya (Resnick et al. 2009). 

Beberapa kelebihan Scratch menurut Resnick (2009) antara lain : 

(1) Perbedaan (Diversity) 

 
Mendukung banyak tipe proyek yang berbeda (cerita, permainan, 

animasi, simulasi), jadi orang-orang dengan berbagai macam kalangan 

tertarik untuk bekerja pada proyek yang mereka buat. 

(2) Personalisasi 

 
Mempermudah orang-orang untuk membuat proyek Scratch dengan 

memasukan foto dan video, merekam suara, dan membuat grafik. 

 
Perangkat lunak ini menggunakan lisensi GPL versi 2 sehingga dapat 

digunakan secara gratis dan bebas oleh siapa saja. Perbedaan yang mendasar jika 

dibandingkan dengan program konvensional, kode pada program Scratch disusun 

dengan menggunakan gambar. Tipe penyusunan kode yang mirip dengan 

permainan lego ini diharapkan dapat memudahkan pembuat aplikasi pemula 

maupun yang sudah mahir (Wahyu, 2014 : 1 ). 

Scratch tersedia dalam 2 versi, yakni versi 1.4 dan versi 2. Scratch 

versi1.4 menggunakan tipe data keluaran Java Applet sedangkan pada versi 2 

sudah menggunakan tipe data keluaran flash. Pertimbangan dalam pemilihan versi 

yang akan digunakan ditentukan dengan melihat terlebih dulu kebutuhan 

minimum dari kedua versi Scratch tersebut. Kebutuhan minimum untuk meng-

install atau menjalankan Scratch versi 1.4 adalah sebagai berikut: 

 
(1) Layar (display) : 800 x 480 atau lebih besar (warna 16-bit atau lebih). 
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(2) Sistem operasi : Windows 2000 atau yang terbaru, Mac OS X 10.4 atau yang 

terbaru, Linux Ubuntu 9.04 atau yang terbaru. 

(3) Hard disk 120 MB ruang bebas 

(4) CPU dan memory : Sebagian besar komputer memiliki memori yang cukup 

untuk menjalankan tetapi pada komputer yang sangat tua (komputer dengan 

spesifikasi rendah) Scratch dapat berjalan lambat. 

(5) Instalasi Adobe Air 

 
Sedangkan untuk Scratch versi 2 kita membutuhkan layar (display) 

dengan resolusi 1024 x 768 dan tambahan instalasi Adobe Flash Player versi 10.2 

atau setelahnya. 

 
Proyek Scratch yang telah dibuat dapat di-embed ke dalam file PHP dan 

HTML. Hal inilah yang memungkinkan pengguna untuk membuat suatu media 

online berbasis Scratch. 

Menurut Resnick et al (2009:63), tiga prinsip utama scratchprogramming 

adalah (1) more tinkerable, (2) more meaningful, dan (3) more social 

dibandingkan dengan pemrograman lain.  

2.5.2.1   More Tinkerable 

Tinkering artinya mengerjakan sesuatu tanpa keahlian. Pengembang 

scratch yaitu Lifelong Kindergarten Research Group di MIT Media Lab yang 

telah lama bekerja sama dengan Lego Company (http://www.lego.com) 

terinspirasi oleh anak- anak yang bermain lego. Proses pemrograman di scratch 

mirip seperti anak kecil yang bermain lego. Ketika anak kecil mendapatkan 
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sekumpulan lego brick kemudian mereka akan mulai menyusunnya, membangun 

sebuah struktur, muncul ide baru, yang akhirnya akan terbentuk sebuah struktur 

atau cerita.  

Scratch didesain sangat interaktif. Kita tinggal mengklik sekumpulan 

block command dan mulai menyusun sebuah algoritma. Jadi kita dapat 

bereksperimen dengan ide yang kita miliki. Area scripting di scratch di desain 

seperti desktop. Kebanyakan bahasa pemrograman lain proses scripting dimulai 

dari atas ke bawah. Di scratch, alur scripting dibuat sangat fleksibel. Kita dapat 

meletakkan sekumpulan algoritma di mana saja sesuai kenyamanan progammer. 

 
Gambar 2.2  Antarmuka aplikasi Scratch 

2.5.2.2   More Meaningful 

Scratch memiliki dua prioritas utama yaitu Diversity dan Personalization. 

Diversity artinya mendukung berbagai macam jenis project (stories, games, 

animations, dan simulations). Personalization artinya mempermudah penggunanya 

untuk mendesain project-nya, mengimpor foto, musik, video, dan membuat grafik. 
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2.5.2.3    More Social 

Pengembangan bahasa pemrograman Scratch sangat erat kaitannya dengan 

pengembangan website scratch. Project yang telah kita buat dapat dihubungkan 

dengan website scratch (http://scratch.mit.edu) di mana orang-orang dapat 

memberikan kritik, saran, berkolaborasi, sharing, atau me-remix ulang project 

kita. 

2.5.3 Pemrograman Scratch di Dunia Pendidikan 

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Dahotre et al (n.d), scratch telah 

banyak digunakan untuk membuat program, mulai dari membuat animasi, game, 

sampai dengan edukasi. 

 
Gambar 2.3  Distribusi penggunaan Scratch 

Walaupun persentase penggunaan scratch untuk tujuan edukasi masih 

sedikit, tetapi cukup banyak kategori aktivitas pembelajaran pemrograman yang 

dapat dilakukan menggunakan scratch. Menurut Kordaki (2012: 1166), beberapa 

kategori tersebut adalah (1) Free creative activities, (2) Solving a specific 
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problem, (3) Multiple Solution tasks, (4) Experimentation within working scratch 

projects, (5) Modification of working Scratch Projects, (6) Working on a complete 

Scratch output and a correct but incomplete part of its code, (7) Working on a 

complete Scratch output and a mixed form of its code, (8) Working with a 

complete Scratch output and an incorrect part of its code, (9) Working with the 

complete code of a Scratch program and predicting its output, (10) Black-box 

activities, dan (11) Collaborative learning activities. 

Selain di dalam dunia pemrograman, scratch juga mempunyai banyak 

kontribusi di dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh dalam 

pembelajaranmatematika. Sebagaimana dikutip oleh Batista & Baptista (2014), 

Penggunaan Scratch dapat menstimulasi ketertarikan pada matematika dan 

membantu dalam memahami persoalan-persoalan di dalamnya (Pinto, 2010). 

Dalam kutipannya juga dikatakan bahwa dalam sebuah penelitian, Quinn (2011) 

telah meneliti bagaimana penggunaan Scratch dapat berkontribusi dalam 

membangun Mathematical thinking skills and teach di Key Stage Three 

Mathematics (KS3 – Northern Ireland Curriculum). Dalam penelitian tersebut, 

disebutkan bahwa scratch menyediakan cara menyenangkan untuk 

mengembangkan kemampuan matematika, membuat game, project, maupun 

animasi. 

Menurut Baptista& Baptista (2014:74), ada banyak sumber atau proyek 

yang telah dikembangkan oleh berbagai komunitas akademik matematika di 

scratch dan tersedia untuk semua orang. Berikut adalah contoh beberapa proyek 

yang tersedia di dalam galeri scratch (http://scratch.mit.edu/studios). 
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Gambar  2.4  Galeri Scratch 
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BAB V 

5 PENUTUP 

5.1   Simpulan 

Penelitian pengembangan media animasi interaktif berbasis Scratch untuk 

pokok materi lensa yang telah dilakukan di Jurusan Fisika Universitas Negeri 

Semarang dan di SMAN 1 Pecangaan dapat dikatakan berhasil sesuai tujuan. 

Terdapat dua hasil uji coba yang didapatkan dalam penelitian ini. Uji coba 

pertama merupakan validasi oleh pakar. Uji coba pertama terbagi menjadi tiga 

aspek yaitu: (1) aspek rekayasa perangkat lunak, (2) aspek desain komunikasi 

visual, dan (3) aspek substansi materi. Uji coba kedua merupakan uji coba skala 

terbatas yang dilakukan oleh tiga jenis responden yang berbeda, yaitu: (1) dosen 

fisika, (2) guru fisika SMA, dan (3) siswa kelas XI SMA. 

Validasi terhadap aspek rekayasa perangkat lunak dilakukan oleh ahli 

media. Hasil validasi terhadap aspek rekayasa perangkat lunak secara keseluruhan 

adalah sangat baik. Semua komponen mendapatkan nilai sangat baik, kecuali 

komponen reliable (kehandalan), usabilitas (kemudahan penggunaan), dan 

kompatibilitas hanya mendapatkan nilai baik.   

Validasi terhadap aspek desain komunikasi visual dilakukan oleh ahli 

media. Hasil validasi terhadap aspek desain komunikasi visual secara keseluruhan 

adalah sangat baik. Semua komponen mendapatkan nilai sangat baik, kecuali 

komponen kesederhanaan, kesatuan, tipografi, dan navigasi hanya mendapatkan 

nilai baik.  
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Validasi terhadap aspek substansi materi dilakukan oleh ahli materi. Hasil 

validasi terhadap aspek substansi materi secara keseluruhan adalah sangat baik. 

Semua komponen mendapatkan nilai sangat baik, tidak ada komponen yang 

mendapatkan nilai baik, cukup baik, atau tidak baik.  

Hasil uji coba tahap pertama secara keseluruhan adalah sangat baik. Akan 

tetapi, ahli media memberikan saran perbaikan terhadap salah satu animasi yaitu 

lensa cembung berkaitan dengan bayangan maya. Saran dari ahli media sudah 

dilakukan yaitu berupa revisi animasi lensa cembung. 

Uji coba tahap kedua dilakukan terhadap salah satu dosen fisika 

Universitas Negeri Semarang, salah satu guru fisika SMA Negeri 1 Pecangaan, 

dan 33 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pecangaan. Hasil uji coba kualitas media 

oleh dosen fisika secara keseluruhan adalah sangat baik. Semua komponen 

mendapatkan nilai sangat baik, kecuali komponen pemilihan warna dan 

kemudahan penggunaan hanya mendapatkan nilai baik. Hasil uji coba kualitas 

media oleh guru fisika secara keseluruhan adalah sangat baik. Semua komponen 

mendapatkan nilai sangat baik, kecuali komponen kedalaman materi hanya 

mendapatkan nilai baik. Hasil uji coba kualitas media oleh siswa secara 

keseluruhan adalah baik. Semua komponen mendapatkan nilai baik, kecuali 

komponen kejelasan gambar dan kesesuaian gambar dengan materi mendapatkan 

nilai sangat baik. 

Dari uji coba yang dilakukan baik tahap pertama maupun tahap kedua 

dapat disimpulkan bahwa media animasi interaktif berbasis Scratch untuk pokok 

materi lensa ini sudah memenuhi kriteria satisfactory (memuaskan). Sehingga 
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dapat dikatakan penelitian pengembangan media ini berhasil dan media sudah 

layak digunakan sebagai media alternatif dalam pembelajaran fisika, hanya saja 

diperlukan perbaikan agar media lebih baik lagi. 

5.2   Saran 

Media animasi interaktif berbasis Scratch untuk pokok materi lensa yang 

dikembangkan peneliti memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya 

antara lain animasi sudah sesuai dengan kebenaran konsep fisika dan media dapat 

diakses secara online.  Salah satu kelemahan media ini adalah masih terdapat 

kesulitan untuk mengakses media ini melalui perangkat smartphone dengan OS 

Android. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap agar media ini dapat 

dimanfaatkan dan dikembangkan agar jauh lebih baik, menarik dan 

kompatibilitasnya meningkat . 
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