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RINGKASAN

Peningkatan Minat Terhadap Mata Kuliah Pendidikan Jasmani Melalui
Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Animasi Gift

Pendahuluan

Salah satu penyebab utama rendainya aktivitas dan hasil belajar bagi mahasiswa
pada umumnya adalah kurangnya minat dan perhatian terhadap mata kuliah
tertentu. IJal ini tentu saja disebabkan oleh berbagai laktor antara lain : silat
matakuliah, pemahaman nilai lirngsi dari mata kuliah, potensi dasar yang kurang
dimiliki terhadap mata kuliah tersebut, metode pembelajaran yang membosankan,
kurangnya motivasi dari dosen pengampu mata kuliah, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil pengamatan selama calon peneliti mengampu mata kuliah
Pendidikan Jasmani di PGSD LINM UPP Parepare, terdapat fluktuasi minat
mahasiswa yang pasang surut dalam proses pembelajaran mata kuliah tersebut.
Kenyataan konkret yang terjadi selama mengampu mata kuliah inilah yang
merangsang peneliti untuk menerapkan penggunaan media audio visual berbasis
animasi dalam meningkatkan minat mahasiswa dalam belajar pada mata kuliah
pendidikan jasmani. Perencanaan penelitian ini dilakukan untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang tentu saja
tidak semua kelemahan dapat diatasi dengan rencana penelitian ini, akan tetapi
dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan iklim pembelajaran yang
kondusif, kreatif dan aktif tanpa berorientasi pada hasil belajar semata.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, Masalah yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penggunaan media
gambar animasi (CD pembelajaran) Pendidikan Jasmani SD yang dikemas ke
dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi berpijak pada model ASSURE
terhadap minat belajar mahasiswa PGSD FIP LrNM Kampus Parepare?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang didasari oleh
keinginan untuk mengetahui gejala-gejala psikologis-afektif mahasiswa di saat
dan setelah mengikuti pembelajaran berbasis media gambar animasi. Penelitian ini
direncanakan akan dilaksanakan pada mahasiswa Semester III tahun akademik
2015/2016. Ada tiga tahapan utama dalam pelaksanaan penelitian ini yakni
perencanaan, kegiatan inti dan penilaian. Data yang dikumpulkan pada penelilian
ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Prosedur penelitian ini meliputi l)
pembuatan kisi-kisi angket minat belajar, 2) penyusunan alat pengumpulan data,
3) triangulasi dan verifikasi data,4) pengumpulan data, dan pengolahan analisis
d,ata
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Hasil dan Pe mbahasan

Pelaksanaan tindakan pada Siklus I yaitu pada hari kamis tanggal 6 Oktober 2016.
Dan dilanjutkan siklus II pada hari kamis 13 Oktober 2016, Pelaksanaan siklus [l
dengan mcnggunakan media animasi berbasis gift model ASSURE, Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM) ini terdiri atas enam langkah kegiatan yaitu: l). Analyze
Learners,2). States Objectives, 3). Select Methods, Media, and Material, 4).
Utilize Media and materials,5). Require Learner Particip.ttion, 6). Evaluate and
Revise.

Berdasarkan analisis baik pada Siklus i maupun Siklus ll di atas dapal
diketahui bahwa aktivitas mahasiswa pada pelaksanaan pembelajaran mengalami
peningkatan pada setiap siklusnya. Secara terpcrinci peningkatan aktivitas belajar
siswa tersebut akan nampak pada tabel berikut ini:
Tabel. Daftar Persentase Aktivitas Belalar Siklus I dan Siklus II

No Siklus Persentase

I Siklus I 65,J I o/o

2 Siklus II 85,71%

Berdasarkan hasil analisis ada peningkatan yang cukup berarti. Pada
Siklus II, mahasiswa yang memiliki kemampuan pembelajaran kualifikasi rendah
mengalami penumnan yakni dari ll,I4 % menjadi 0%. Sedangkan mahasiswa
yang berkualifikasi sedang juga mengalami penurunan dari 65,71 % menjadi
14,29 %. mahasiswa yang memiliki kualifikasi tinggi naik lebih tinggi dengan
peningkatan sebesar 68,57 % dari Siklus I hanya 17,14 % menjadi 85,71 "/o pada
Siklus II. Hal ini berarti bahwa dengan penggunaan media gambar animasi
berbasis gift dengan model ISSURE dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel. Persentase Pembelajaran Siklus I dan Siktus II

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa penggunaan media
gambar animasi dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam memahami materi
tentang Penjaskes. Hal ini dapal terlihat dari hasil yang mencapai postest 85,71 7o.

Demikian juga hasil uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada
kemampuan memahami materi tentang peniaskes setelah dilaksanakan perlakuan.
Dengan demimkian media gambar animasi elektif digunakan dalam
meningkalkan minat belajar khususnya mata kuliah Penjaskes.

No Siklus
Kualifikasi

Kurang Sekali Kurang Sedang 'l-inesi

1 Siklus I 17,14 % 65,71% 17,t4 %
2 Siklus II 14,29 % 85,7 I 06
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyebab utama rendahnya aktivitas dan hasil belajar bagi

mahasiswa pada umumnya adalah kurangnya minat dan pe rhatian terhadap mata

kuliah tertentu. Hal ini tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

sifat matakuliah, pemahaman nilai f'ungsi dari mata kuliah, potensi dasar yang

kurang dimiliki terhadap mata kuliah tersebut, metode pembelajaran yang

membosankan, kurangnya motivasi dari dosen pengampu mata kuliah, dan

sebagainya.

Penerapan strategi pembelajaran yang kurang tepat dapat mengakibatkan

kualitas pembelajaran tidak dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Media

pembelajaran nerupakan langkah strategis yang dapat ditempuh dalam rangka

meningkatkan minat mahasiswa terhadap mata kuliah tertentu terutama mata

kuliah yang mengedepankan aspek psikomotor yang memerlukan peragaan

peragaan dan demonstrasi serta contoh-contoh konkit sebagaimana yang tertuan

dalam konsep pembelajaran.

Media dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara dua arah

yaitu sebagai alat bantu mengajar atau yang sering disebut dependent media

seperti contoh gambar, foto atau transparansi untuk menerangkan sesuatu, dan

sebagai media belajar yang dapat digunakan sendiri oleh mahasiswa yang sering

disebut independent medid contoh radio, TV, video, film.



Menurut Arsyad (2006) media pcmbelajaran dapat memenuhi tiga (3)

fungsi utama apabila digunakan untuk perorangan, kelompok atau pendengar yang

besar jumlahnya yaitu :

a. Memotivasi minat atau tindakan,

b. Menyaiikan intbrmasi.

c. Memberi instruksi.

Disamping itu media juga mempunyai manf'aat di antaranya:

1. Pembelajaran akan Iebih menarik perhatian mahasiswa sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar.

2. Bahan pembelajaran akan bermakna sehingga dapat lebih dipahami oleh

mahsiswa serta memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan

pembelajaran.

3. Metode belajar akan lebih bervariasi tidak semata-mata komunikasi verbal

melalui per.ruturan kata-kata oleh guru sehingga peserta belajar tidak bosan

dan dosen tidak kehabisan tenaga.

Peserla belajar dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak

hanya mendengarkan uraian dari dosen, tetapi juga aktivitas lain seperli

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lainlain.

Berdasarkan hasil pengamatan selama calon peneliti mengampu mata kuliah

Pendidikan Jasmani di PGSD LINM UPP Parepare, terdapat fluktuasi minat

mahasiswa yang pasang surut dalam proses pembelajaran mata kuliah tersebut.

Kenyataan konkret yang terjadi selama mengampu mata kuliah inilah yang

merangsang peneliti untuk menerapkan penggunaan media audio visual berbasis



animasi dalam meningkatkan minat mahasiswa dalam belajar pada mata kuliah

pendidikan jasmani. Perencanaan penelitian ini dilakukan untuk melgatasi

kelemalan-kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang tentu saja

tidak semua kelemahan dapat diatasi dengan rencana penelitian ini, akan tetapi

dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan iklim pembelajaran yang

kondusif, kreatifdan aktiftanpa berorientasi pada hasil belajar semata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, Masalah yang

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penggunaan media

gambar animasi (CD pembelajaran) Pendidikan Jasmani SD yang dikemas ke

dalam bentuk teks, gambar, suara" animasi berpijak pada model ASSURE

terhadap minat belajar mahasiswa PGSD FIP UNM Kampus Parepare?



BAB II

TINJAUAN I'USTAKA

A. Penggunaan Media Visual Berbasis Animasi sebagai strategi
pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan media animasi pembelajaran adalah

media audio visual yang merupakan kumpulan gambar bergerak dan suara

berisikan materi pembelajaran penjas yang ditampilkan melah,i media elektronik

projektor sebagai usaha untuk menciptakan pembelajaran yang aktil dan

menyenangkan.

Menurut (Hallas and Manvell 1973). Kata animasi berasal dari kata

animation yang berasal dari kata dasar "to anime" di dalam kamus Indonesia

inggris berarti menghidupkan. Secara umum animasi merupakan suatu kegiatan

menghidupkan menggerakkan benda mati. Suatu benda mati diberi dorongan,

kekuatan, semangat dan emosi untuk menjadi hidup atau hanya berkesan hidup.

Sebenamya, sejak jaman dulu, manusia telah mencoba menganimasi gerak

gambar binatang mereka, seperti yang ditemukan oleh para ahti purbakala di gua

Lascaux Spanyol Utara, sudah berumur dua ratus ribu tahun lebih. Mereka

mencoba untuk menangkap gerak cepat lari binatang, seperti celeng, bison atau

kuda, digambarkannya dengan delapan kaki dalam posisi yang berbeda dan

bertumpuk

Menurut Salim (2003: 1), animasi adalah proses penciptaan efek gerak

atau efek perubahan benluk yang terjadi selama beberapa vn aktu (morphing).

Suhcri (2006: 28) mengatakan bahwa animasi merupakan kumpulan gambar yang



diolah sedemikian rupa schingga menghasilkan gerakan. Salah satu kcunggulan

animasi adalal.r kemampuannya untuk menjelaskan suatu kejadian secara

sistematis dalam tiap waktu perubahan. Irlal ini sangat membantu dalam

menjelaskan proscdur dan urutan kejadian. Sedangkan menurut I'ay. ..anin.rasi

sebenarnya objek yang bergerak melintasi atau bergerak kedalam atau keluar

layar; bola dunia yangnremutar; mobil yang melaju sepanjang jalan raya, binatang

kecil yang merayap dibawah tumpukan disket. sampai video bergerak quicktime

dan AVI menjadi satu kesatuan yang umum, animasi nrerupakan sumber utama

untuk aksi dinamis dalam presentasi sebuah media." (Setyaningsih, 2Ol2: 6).

Suheri (2006: 29) juga mengatakan bahwa animasi memiliki kemampuan

untuk memaparkan sesuatu yang rurnit atau kompleks atau sulit untuk dijelaskan

dengan hanya gambar atau kata-kata saja.

Menurut (Utami, D. 2007). Media animasi adalah media yang cukup

menarik digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar namun pasti ada

kelebihan dan kekurangan yang di miliki oleh media animasi tersebut sebagai

sebuah karakleristik dari media animasi itu sendiri. Dari sumber yang ada, ada

beberapa kelebihan dan kekurangan yang di miliki oleh media animasi yaitu :

1. Media animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara

visual dan dinamik. Ini dapat membuat hubungan atau kaitan mengena suatu

konsep atau proses yang kompleks secara visual dan dinamik. Ini dapat

membuat hubungan atau kaitan mengenai suatu konsep alau proses yang

kompleks lebih mudah untuk di petakan ke dalam pikiran pelajar dan

seterusnya membantu dalam proses pentahaman.



a Animasi digital mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. Animasi

nrampu menyampaikan suatu pesan dengan lebih baik di banding penggunaan

dia yang lain. Pelajar juga memberikan ingatan yang lebih lama kepada

oedia yang bersifat dinamk di banding media yang bersifat statik.

t- Animasi digital juga mampu di gunakan untuk membantu menyediakan

pcrnbelajaran secara maya. Ini utamanya untuk keadaan dimana perkiraan

*benamya sukar atau tidak dapat disediakan, membahayakan atau mungkin

melibatkan biaya yang tinggi.

A Animasi mampu menawarkan satu media pembelajaran yang lebih

mryenangkan. Animasi mampu menarik perhatian, meningkatkan motivasi

rrta merangsang pemikiran pelajar yang lebih berkesan. Semuanya akan

-nbantu 
dalam proses mengurangkan beban kognitif pelajar datam

merima sesuatu materi pelajaran atau pesan yang ingin di sampaikan oteh

p-a pendidik.

Frsembahan secara visual dan dinamik yang di sediakan oleh teknologi

imasi mampu memudahkan dalam proses penerapan konsep atau pun

&monstrasi.

Kelemahan media animasi membutuhkan peralatan yang khusus. Materi

ban untuk animasi sulit untuk di rubah jika sewaktu-waktu dapat kekeliruan

irformasi yang ada di dalamnya, sulit untuk di tambahkan untuk menarik

ian siswajika di gunakan secam tepat, tetapi sebaliknya animasi juga dapat

perhatian dari subtansi materi yang di sampaikan ke hiasan animatif

jusau tidak penting.



B. Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Animasi tlengan Minat
Belajar

Secara leknis, media pcmbelajaran berlungsi sebagai sumber bclajar.

Dalam kalimat sumber belajar ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai

penyalur, penyampai, penghubung dan lain-lain. Mudhoffir dalam bukunya yang

berjudul prinsip-prinsip pengelolaan pusut urmbcr betajar (1992) menyebutkan

bahwa "sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem

instruksional yang meliputi pesan,orang. bahan, alat, teknik dan lingkungan, yang

mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar pese(a didik. Dengan den.rikian

sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar

diri seseorang (peserta didik) dan memungkinkan (memudahkan) terjadinya

proses belajar".

Belajar mengajar adalah sumber suatu proses yang mengolah sejumlah

nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan

sendirinya, tetapi terambii dari berbagai sumber. Sumber belajar yang

sesungguhnya banyak sekali terdapat di manamana, di sekolah, di halaman, di

pusat ko1a, dan sebagair.rya. Dalam buku Syaiful Bahri Djamarah. Udin

Saripuddin dan Winataputra mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi

Iima kategori, yaitu manusia, buku atau per?ustakaan, media massa, alam

lingkungan, dan media pendidikan. Karena itu, sumber belajar adalah ,.segala

sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran

terdapat atau asal untuk belajar seseorang".



Dalam hal-hal tertentu media beriungsi mengatur langkah-langkah

kemajuan serta memberikan umpan balik. Penggunaan media dalam proses belajar

mengajtr mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut :

a. Media dapat mengalasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki

peserta didik

b. Media dapat mengatasi ruang kelas. Dalam hal ini media membantu kesukaran

suatu terhadap objek yang terlalu besar atau kecil dan terlalu cepat atau lambat

c. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antar peserta didik dengan

lingkungan

d. Media menghasilkan keseragaman pengamat. Pengamatan yang dilakukan

peserta didik dapat dilakukan secara bersama diarahkan kepada hal-hal yang

dianggap penting sesuai dengan tuj uan yang ingin dicapai.

Media digunakan dalam kegiatan pembelajaran karena memiliki kemampuan

untuk menyajikan peristiwa yang kompleks dan rumit menjadi lebih sistematik

dan sederhana, meningkatkan daya tarik, perhatian pembelajaran, dan

meningkatkan sistematika pembelaj aran.

C. Model ASSIIRFI,

Model ASSURE merupakan suatu model yang merupakan sebuah

formulasi untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) atau disebut juga model

berorientasi kelas. Menurut Heinich et al (2005) model ini terdiri atas enam

langkah kegiatan yaitu:

Analvze Learners



Analisis siswa : langkah pertama dalam perencanaan untuk mengctahui

dan menganalisis siswa sehingga bisa diasosiasikan hasir bclajarnya nanti, yang

lebih penting diperhatikan adalah (l) karakteristik umum, (2) kemampuan khusus,

(3) gaya belaiar

States Ob jectives

Langkah selanjutnya menentukan standard an tujuannya sespesifik

mungkin. Disini sangat penting memulai pelajaran dengan menyusun

kurikulumdan teknologi (nets for students) disesuaikan dengan menyusun

kurikulum daerah berdasarkan kurikulum nasional.

Select Methods, Media, and Material

Pemilihan strategi, media. dan materi: pada langkah ini guru melakukan

pemilihan strategi yang tepat, media yang cocok dan materi yang relevan dengan

tuj uan yang hendak dicapai

Utilize Medio and materials

Penggunaan teknologi, media dan materi; dalm step ini seorang guru

menggunakan teknologi, media dan materi membantu siswa mencapai tujuan

pembelajarannya, ada 5 proses yang dilalui yaitu;

l Preview ; teknologi, media, materi

2. Prepare ; persiapan teknologi, media dan materi

3. Prepare ; lingkungan

4. Prepare; student

5. Provide ; melengkapi dengan kegiatan sisr.va

Re quir e Le ar ner P ar I i cipat ion
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Merangsang pasrtisipasi siswa, hal ini bertujuan agar kondisi belajar siswa

dapat terkendali. Di sini diharapkan ada kegiatan yang membuat mercka bisa

mempraktekkan pengetahuan atau keahlian baru yang disajikan sehingga siswa

dapat n.rengekspresikan kembali semua yang dimilikinya. Praktek-prektek yang

bisa dilakukan sepefti: cek sendiri. pengajaran berdasarkan komputer, kegiatan

berintemet, kegiatan kelompok

Eyaluate and Revise

Evaluasi dan perbaikan; setelah langkah semua yang di atas guru harus

mengevaluasi semua kegiatan tersebut. Bagaimana dampaknya terhadap siswa.

Evaluasi ini tidak saja menilai seberapa besar pencapaian tujuan pernbelaiaran

namaun juga keseluruhan proses pembelajaran itu (penggunaan tekaologi dan

media) kalau tidak ada yang tercapai kita perlu mengadakan perbaikan agar lebih

baik

I . Analisis Pelajar

Menurut Heinich et al (2005) jika sebuah media pembelajaran akan

digunakan secara baik dan disesuaikan dengan ciri-ciri pelajar, isi dari pelajaran

yang akan dibuatkan medianya, media dan bahan pelajaran itu sendiri. Lebih

lanjut Heinich, 2005 menyatakan sukar untuk menganalisis semua ciri pelajar

yang ada, namun ada tiga hal penting dapat dilakuan untuk mengenal pelajar

sesuai .berdasarkan cini-ciri umum, keterampilan awal khusus dan gaya belajar

2. Menyatakan Tujuan

Menyatakan tujuan adalah tahapan ketika menentukan tujuan pembeljaran

baik berdasarkan buku atau kurikulum. Tujuan pembelajaran akan
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menginformasikan apakah yang sudah dipelajari anak dari pengajaran yang

dijalankan. Menyatakan tujuan harus dilokuskan kepada pengetahuan, kemahiran,

dan sikap yang baru untuk dipelajari. 1'ujuan yang baik, yaitu yangjelas, terukur,

operasional, tidak mudah untuk dirumuskan oleh guru, diperlukan latihan,

penelaahan terhadap kurikulum dan pengalaman saat melakukan pembela.jaran di

kelas. Bcrikut pertimbangan dalam menetapkan tujuan

a. Learner Orientcd

Dalam merumuskan tuj uan harus selalu berpatokan pada perilaku siswa, dan

bukan perilaku siswa. Sehingga dalam perumusannya kata-kata siswa secara

eksplisit dituliskan. Perilaku yang diharapkan dicapai harus rnungkin dapat

dilakukan siswa dan bukan perilaku yang tidak mungkin dialkukan siswa. Tujuan

itu berorientasi pada hasil, sehingga secara kuantitas dapat diukur

b. Operasional

Perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan iperasional sehingga mudah

untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Tujuan yang sepsifik ini terkait dengan

penggunaan kata kerja. Berikut rumusan tujuan pembelajaran dengan rumus

ABCD

A

Audience

Artinya sasaran sebagai pembelajar yang perlu

dijelaskan secara spesifik agar jelas untuk siapa

tu.juan tersebut diberikan

B
Behaviour

Adalah perilaku spesifik yang diharapkan
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dilakukan atau dimunculkan siswa setelah

pembelajaran berlangsung. Dirumuskan dengan

kata kerja misalnya: menjelasl,.-, n:l; c5::ll::--,

merinci, dan sebagainya

C

Conditioning

Yaitu keadaan yang harus dipenuhi atau

dikerjakan misalnya dengan benar, dengan

menggunakan kalkul:l:: d:: ::5::::::-.':

D

Degree

Merupakan batas minimal tingkat keberhasilan

terendah yang ha,-,:: dtp :::'-:l-: 3:l::--: ll:::::,; ::

perilaku yang diharapkan. Misalnya, empat j enis,

I buah. minimal 8000 dan sebagainla

c. Perumusan materi

\4:,tri t:r'I,-:it:n deng:n substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Materi perlu

disusun dengan memp::h:-i:1::.:: ::::::-:, lr:: ::^ :, : :ii : :-1,,

3. Pcnilihan Metode, media dan bahan

Ileinich et al. (2005) menyatakan ada tiga hal penting dalam pemilihan

metode, bahan dan media 1,ait'.: nlcllc::1.;1::l nctcd: i'a;g scs;a; dc;;;;: tug;:

pembelajaran, dilanjutl:::: deng:,ll me=ilih rnedil yarg ses,-r:: unll!:

melaksanakan media yang dipilih, dan langkah terakhir adalah memilih dan atau

mendesain media yang telah ditentukan.
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4. Penggunaan Media dan bahan

Menurut Hcinich ct al (2005) terdapat lima langkah bagi penggunaan

mcdia yang baik yaitu, preview bahan, sediakan bahan, sedikan persekitaran,

pelajar dan pengalaman pembelajarzrn.

5. Partisipasi Pelajar di dalam kelas

Sebelum pelajar dinilai

aktivitas pembelajaran seperli

presentasi.

6. Penilaian dan Revisi

secara fomral, pelajar perlu dilibatkan dalam

memecahkan masalah, simulasi, kuis atau

Sebuah media pembelajaran yang telah siap perlu dinilai untuk menguj i

keberkesanan dan impak pembelajaran. penilaian yang dimaksud melibatkan

beberaoa aspek diantaranya menilai pencapaian pelajar, pembelajaran yang

dihasilkan, memilih metode dan media, kualitas media, penggunaan guru dan

penggunaan pelajar.

D. Manfaat ASSURE Model Dalam Pembelajaran

Model ASSURE dicetuskan oleh Heinich, dkk. Sejak tahun l9g0-an, dan

terus dikembangkan oleh Smaldino, dkk. Hingga sekarang (Dewi Salma

Prawiradilaga, 2007). Satu hal yang perlu dicermati dari model ASSURE ini.

walaupun berorientasi pada Kegiatan Belajar Mengajar (KtsX4), modcl ini tidalr

menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran

dikernbangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar,

serta peran serta peserta didll: dl 1::l::. ),{::-.1::t i::^ l,'^:i:1 ^lSSa,::, r;:::: (}:..:

Salma Prawiradilaga,2007 ) :
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1. Sederhana, relatil'mudah untuk diterapkan.

2. Karena sedcrhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar.

3. Komponen KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) lengkap.

4. Peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM.

E. Minat Belajar

Minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia

mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, cenderung

memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebul.

Narnun, apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa senang, maka orang itu

tidak akan memiliki minat atas objek tersebut. Oleh karena itu, tinggi rendahnya

perhatian atau rasa senang seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh tinggi

rendahnya minat seseorang tersebut.

Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa

tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam

bidang itu (Winkel, 1984: 30). Adanya suatu ketertarikan yang sifatnya tetap di

dalam diri subjek atau seseorang yang sedang mengalaminya atas suatu bidang

atau hal tertentu dan adanya rasa senang terhadap bidang atau hal tersebut,

sehingga seseorang mendalaminya.

Minat adalah kesadaran seseorang, bahwa suatu objek, seseorang, suatu

soal atau suatu situasi mengandung sangkut-paut dengan dirinya (Witherington,

1983: 135), merupakan suatu kesadaran yang ada pada diri seseorang tentang

hubungan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Hal-hal yang

ada diluar diri seseorang. meskipun tidak menjadi satu, tetapi dapat berhubungan
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satu dengan yang lain karcna adanya kcpentingan atau kebutuhan yang bersilat

n.rcngikal.

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan

dorongan bagi perbuatan tersebut. Dalam diri manusia terdapat dorongan-

dorongan (motil'-motit) yang mcndorong manusia 
'ntuk 

berinteraksi dengan dunia

luar, motil menggunakan dan menyelidiki dunia ruar (manipurate arur exproring

motives). Dari manipulasi dan cksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar iru,

lama-kelanraan timbullah minat terhadap sesuatu tersebut. Apa yang menarik

minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik

(Purwanto, 2007: 56). Minat, mampu rnemberikan dorongan kepada seseorang

untuk berinteraksi dengan dunia luar yang sekiranya menarik untuk diketahui.

menjadikannya memiliki semangat tinggi untuk mengetahui sesuatu yang telah

menarik hatinya.

Minat bukanlah merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang begitu

saja, melainkan merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan (Singer, l99l: 93).

Minat yang telah ada dalam diri seseorang bukanlah ada <lengan sendirinya,

namun ada karena adanya pengalaman dan usaha untuk mengembangkannya.

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati

sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya

untuk mencapai atau mernperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Minat

belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat

belajar yang kurang akan nenghasilkan prestasi yang rendah (Dalyono, 1996: 56-

57). Dalam usaha untuk memperoleh sesuatr-r, diperlukan adanya minat. Besar
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kccilnya ninat yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan

diperoleh.

Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan

yang tinggi atau keingir.ran yang bcsar terhadap sesuatu (Muhibbin, 2011: 152).

Minat merupakan suatu dorongan yang kuat dalam diri seseorang terhadap

sesuatu.

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa kete(arikan pada suatu hal atau

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2007: 121). Minat dapat timbul

dengan sendirinya, yang ditengarai dengan adanya rasa suka terhadap sesuatu.

Minat pada dasamya adalah penerimaan akan suatu hubungan diri sendiri dengan

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar

minatnya (Djaali, 2007: 121). Adanya hubungan seseorang dengan sesuatu di luar

dirinya, dapat menimbulkan rasa ketertarikan, sehingga tercipta adanya

penerimaan. Dekat maupun tidak hubungan tersebut akan mempengaruhi besar

kecilnya minat yang ada.

Minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan bahwa minat adanya

pengertian subjek terhadap objek yang menjadi sasaran karena objek tersebut

menarik perhatian dan menimbulkan perasaan senang sehingga cenderung kepada

objek tersebut (Admin, 2010). Adanya ketertarikan seseorang terhadap sesuatu

karena sesuatu tersebut mampu menimbulkan perasaan senang.
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B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tcori yang tclah dikcmukakan sebclumnya maka kcrangka

konseptual divisualisasikan sebagai berikut:.

Tujuan:
Meningkatkan minat belajar

mahasiswa

Materi:
- Konscp dasar Penjas
- Pengalaman mengajar

mahasiswa

Evaluasi:

- Proses pembelajaran
- Ilasil belajar dan

kemampuan reflektif
PROSEDUR

l. Tahap persiapan:

- Menciptakan hubungan baik agar mahasiswa berani dan mau
mengungkapkarr pendapat dan pengalaman nengajar di SD

2. Tahap Reflektif Teknikal
- Menggunakan media gambar animasi agar pembelajaran efektif, efesien dan

menarik

.l. Tahap Reflektif Kontekstuat
- Mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan/pengaiaman mhs
- Refleksi diri dan mengemukakan masalah yang akan diteliti

4. Tahap Reflektif Kritikal
- Diskusi pertanyaan/permasalahan, altematil. penyebab dan solusi
- Menganalisis kelaikan tindakan, menetapkan kriteria dan indikator

5. Tahap Pemantapan
- Merangkum materi yang dipclajari. refleksi diri mengambil manfaat/hikmah
- Motivasi melakukan refleksi pernbelajaran (reflective in/on/for teaching)

Gambar 2.I . Kerangka konseptual



l8

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan yang

signifikan minat mahasiswa belajar penjas sebelum dan sesudah menggunakan

media gambar animasi berbasis gift

IJipotesis nol akan ditolak jika pencapaian mahasiswa dalam nilai

/observasilebih besar dari nilai t kritik dengan tingkat signifikansi o = 0,05 untuk

tes satu ekor dengan derajat kebebasan (df ) : n - 1.
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TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menir.rgkatkan minat belajar pendidikan

jasmani dan menganalisis respon mahasiswa pada saat proses pembelajaran

menggunakan media berbasis animasi gift. Produk penelitian ini adalah 1) laporan

hasil penggunaan media pen.rbelajaran berbasis animasi dan teori penecahan

masalah, 2) publikasi ilmiah melaluijumal dan seminar.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan tuj ual penelitian maka urgensi

penelitian ini adalah meningkatkan minat belajar mahasiswa dengan

menggunakan perangkat media pembelajaran berbasis animasi. penelitian ini juga

diharapkan dapat menunjang dan memberi manfaat untuk pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang pendidikan, dan sebagai generalisasi dari penelitian ini

diharapkan mahasiswa,/calon guru SD dapat menerapkan penggunaan media ini

untuk peningkatan minat belajar siswa di sekolah.

l9
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MBTODE PENELITIAN

A. Pcndekatan dan Subjck Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodc pendekatan kualitatil yang didasari

oleh keinginan untuk mengetahui gejala-gejala psikologis-af'ektifl mahasiswa di

saat dan setelah mengikuti pembelajaran berbasis media gambar animasi.

Pendekatan kualitatil- memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip untLrm yang

mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam

masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualiratil adalah 'makna dari gcjala-

gejala sosial dan budaya dengan menggnr.rakan kebudayaan dari ntasyarakat

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi tertentu'..

Penelitian ini mengenai media gambar animasi berbasis gift tchadap

pengembangan minat mahasiswa ini adalah suatu penelitian kualitatif. Moleong

menyimpulkan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk

memahami lenomena tentang apa yang yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, pcrsepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada mahasiswa Semester

III tahun akademik 201512016. Ada tiga tahapan utama dalam pelaksanaan

penelitian ini yakni perencanaan, kegiatar.r inti dan penilaian_ Data yang

dikumpulkan pada penelitian ini berupa data kualitatifdan data kuantitatif.

20
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A. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasinal Variabcl

Variabcl dalam pcnclitian ini yaitu : Variabel bcbas (independent vuriable)

adalah penggunaan media gambar animasi berbasis gilt. penggunaan media dalam

penelitian ini menggunakan modcl ASSURE, penelitian ini adalah pembelajaran

yang di desain untuk mcngarahkan mahasiswa menggunakan pengalamannya

sebagai bahan pcmbelajaran. Tahapannya adalah; 1). Analyze (Analisis),2). Stute

(Menyatakan), 3). Selcct (Memilih), 4). Lltilyze (Menggunakan), 5). Response

(Respon) d,an 6). Evaluute (Evaluasi)

Sedangkan variabel terikat (.dependent t'ariable) adalah peningkakn minat

belajar mahasiswa yaitu hasil post le.tt yang diperoleh mahasiswa setelah

diberikan perlakuan.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi 1) pembuatan kisi-kisi angket minat

belajar,2) penyusunan alat pengumpulan data,3) triangulasi dan verifikasi data.

4) pengumpulan data, dan pengolahan analisis data

C. InstrumentPenelitian

Dalam penelitian ini digunakan fonnat observasi dan angket minat belajar

untuk menjaring data yang dibutuhkan berdasarkan kerangka pikir dan dcsain

pcnelitian.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa kelas C.l0

Angkatan 201512016 Prodi PGSD Kampus Parepare. Sampel diambil secara acak

berjumlah 20 oralrg.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan melakukan dua tahap yang

diilustrasikan berikut ini:

l. Treatment

Pada tahap ini mahasiswa diberikan proses pembelajaran dengan

menggunakan media gambar animasi yang dilakukan dengan menggunakan

tahapan model ASSURE.

3. Posttest

Pada tahap ini mahasiswa diberikan angket pernyataan.

E. Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

reduksi data dan pengelompokan data berdasarkan poin-poin dalam angket minat

belajar, data observasi dan laporan hasil. pengolahan dan analisis data

menggunakan bantuan program SPSS 16.0/or windows



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Sebelum pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa diberikan penjelasan

mengenai media animasi model pembelajaran yang akan dilaluinya. Hal ini

dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kegiatan

pembelajaran.

Pada tahap ini, dijelaskan cara-cara pembelajaran, permainan, minat_minat

yang harus dikembangkan sehingga mereka mampu dapat memahami materi

pendidikan jasmani melalui media animasi berbasis gift.

Berikut ini adalah rangkuman hasil angket diperoleh sebelum pelaksanaan

Sik lus. adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Hasil Angket Aspek kreatif
No Pernyataan Jumlah Persentase Keterangan

1 Sangat setuju l8 51V. Angket
2 Setuju 11 310/o Angket
3 Tidak setuju 4 tt% Angket
4 Sangat tidak setuju 2 6% Angket

35

Berdasarkan rangkuman hasil angket yang dilakukan pada mahasiswa

kelas C.l0 PGSD Kampus Parepare pada aspek kreatifitas menunjukkan bahwa

mata pelajaran penjaskes apabila dilaksanakan dengan menggunakan media

animasi gerak berbasis gift terbukti sebanyak 18 orang atau 51%o menyatakan

sangat setuju, sebanyak 1l orang mahasiswa atau 31o/o menyatakan setuju,

21
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sebanyak 4 orang mahasiswa atau l1o/o menyatakan tidak setuju, sebanyak 2

orang mahasiswa atau 6yo menyatakan setuju.

Tabel 4.2 Daftar Hasil Angket Aspek efektif

No Pemyataan Jumlah Persentase Kcterangln
1. Sangat setuju l6 460/. Angket
), Setuj u 14 40% Angket
J Tidak setuju 4 tt% Angket
4 Sangat tidak setuiu 3o/o Angket

35

Berdasarkan rangkuman hasil angket yang dilakukan pada mahasiswa

kelas C.10 PGSD Kampus Parepare pada aspek keatifitas menunjukkan bahwa

mata pelajaran penjaskes apabila dilaksanakan dengan menggunakan media

animasi gerak berbasis gift terbukti sebanyak 16 orang atau 46Vo menyatakan

sangat setuju, sebanyak 14 orang mahasiswa atal 40oA menyatakan setuju,

sebanyak 4 orang mahasiswa atau 11% menyatakan tidak setuju, sebanyak 1

orang mahasiswa atau 3yo menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.3 Daftar Hasil Angket Aspek efesien

No Pemyataan Jumlah Persentase Keterangan
I Sangat setuiu 11 3t% Angket
2 Setuju t7 49% Angket
3 Tidak setuju 5 1404 Angket
4 Sangat tidak setuiu 2 6% Angket

35

Berdasarkan rangkuman hasil angket yang dilakukan pada mahasiswa

kelas C.10 PGSD Kampus Parepare pada aspek kreatifitas menunjukkan bahwa

mala pelajaran penjaskes apabila dilaksanakan dengan menggunakan media

gambar animasi berbasis gifl terbukti sebanyak l1 orang ata:u 3lVo menyatakan

sangat setuju, scbanyak 17 orang mahasiswa atau 49ok rnenyatakan setuju,
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sebanyak 5 orang mahasiswa atau l4yo menyatakan tidal setuju, sebanyak 2

orang mahasiswa atau 6Yo menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.4 Daftar HasiI Angket Aspek kreatifitas

No Pemyataan Jumlah Persentase Keterangan
I Sangat setuju 20 5t% Angket
2 Setuju t2 34% Angket
3 Tidak setuju 3 9o/n Angket
4 Sangat tidak setuju 0 0% Angket

35

Berdasarkan rangkuman hasil angket yang dilakukan pada mahasiswa

kelas C.l0 PGSD Kampus Parepare pada aspek kreatifitas menunjukkan bahwa

mata pelajaran penjaskes apabila dilaksanakan dengan menggunakan media

gambar animasi berbasis gift terbukti sebanyak 20 orang atau 57o/o menyatakan

sangat setuju, sebanyak 12 orang mahasiswa alau 34o/o menyatakan setuju,

sebanyak 3 orang mahasiswa atau 9%o menyatakan tidak setuju, dan tidak ada

mahasiswa atau 00% menyatakan sangat tidak setuju.

B. Deskripsi Penelitian Siklus I

l. Perencanaan

Tindakan direncanakan dua kali pertemuan dengan materi permasalahan

renang dan senam dalam pelaksanaan gerakan teknik dasar dan upaya

penanggulangannya. Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan oleh

oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan Kompetensi

Dasar yang akan dilaksanakan

b. Membual resul nc materi
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c. Membuat instrumen yang akan dipakai untuk mengamati aktivitas belajar

siswa dan instrunen pembelajaran menggunakan media gambar animasi

berbasis gift selama proses pembelajaran berlangsung.

Membuat instrumen observasi aktivitas pembelajaran guna untuk

mengetahui bagaimana interaksi di kelas dengan menggunakan media

gambar animasi model ,4S.!URE .

Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran pada Pertemuan I yaitu pada hari Kamis

tanggal 6 Oktober 2016. Wujud pelaksanaan dengan menggunakan model

ASSURE, adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan ( 15 menit )

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengabsen

mahasiswa, dilanjutkan dengan melakukan apersepsi yaitu dengan mengaitkan

masalah teknik gerak dasar materi renang dan senam. Guna memotivasi

mahasiswa dan untuk memfokuskan perhatian mahasiswa. Kemudian dilanjutkan

dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan menjelaskan aturan-aturan

permainan pembelajaran dengan menggunakan model l.SS[/RE.

b. Kegiatan Inti (55 menit)

Media Animasi Gerak berbasis gift ini dilaksanakan dengan menggunakan

model ISSURE yang merupakan suatu model formulasi untuk Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) atau disebut juga model berorientasi kelas. Model ini terdiri atas

enam langkah kegiatan yaitu:

d

2.
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Analyze Learners

langkah pertama dalam perencanaan untuk mengetahui dan menganalisis

siswa sehingga bisa diasosiasikan hasil belajamya nanti, yang lebih penting

diperhatikan adalah (l) karakteristik umum, (2) kemampuar kiusus, (3) gaya

belalar

States 0bjeclives

Langkah selanjutnya menentukan standard dan tuj uannya sespesifik mungkin.

Disini sangat penting memulai pelajaran dengan menyusun kurikulum dan

teknologi (nets for students) disesuaikan dengan menyusun kurikulum daerah

berdasarkan kurikulum nasional.

Select Methotls, Media, and Material

Pemilihan strategi, media, dan materi: pada langkah ini guru melakukan

pemilihan strategi yang tepat, media yang cocok dan materi yang relevan

dengan tujuan yang hendak dicapai

Utilize Medfu and. materials

Penggunaan teknologi, media dan materi; dalm step ini seorang guru

menggunakan teknologi, media dan nateri membantu siswa mencapai tujuan

pembelajarannya, ada 5 proses yang dilalui yaitu;

1 . Preview ; teknologi, media, materi

2. Prepare ; persiapan teknologi, media dan materi

3. Prepare; lingkungan

4. Prepare; student

5. Provide ; melengkapi dengan kegiatan siswa

Require Learner Participation

Merangsang pasrtisipasi siswa, hal ini bertujuan agar kondisi belajar siswa

dapat terkendali. Di sini diharapkan ada kegiatan yang membuat mereka bisa

mempraktekkan pengetahuan atau keahlian baru yang disajikan sehingga

siswa dapat mengekspresikan kembali semua yang dimilikinya. Praktek-
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prektek yang bisa dilakukan seperti: cek sendiri, pengajaran berdasarkan

komputer, kegialan berinternet, kegiatan kelompok

- Evaluate and Revise

Evaluasi dan perbaikan: setelah langkah semua yang di atas dosen harus

mengevaluasi semua kegiatan tersebut. Bagaimana dampaknya terhadap

mahasiswa. Evah.rasi ini tidak saja menilai seberapa besar pencapaian tujuan

pembelajaran namun juga keseluruhan proses pembelajaran itu (penggunaan

teknologi dan media) kalau tidak ada yang tercapai kita perlu mengadakan

perbaikan agar lebih baik

c. Penutup (10 menit)

Tahap penutup pembelajaran bersama-sama mahasiswa membuat

kesimpulan materi pelajaran, dilanjutkan dengan kegiatan refleksi dengan

menanyakan kesan-kesan mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran yang telah

dilaluinya. memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk mempelajari materi

selanjutnya, sebagai bahan persiapan untuk pertemuan berikutnya.

3. Hasil Pengamatan (Observasi)

Hasil pengamatan pada Siklus I adalah sebagai berikut :

a. Hasil Pengamatan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pada proses pembelajaran, diamati dengan menggunakan lembar observasi

terhadap aktivitas belaj ar pada saat mengamati, membuat pertanyaan dan j awaban

serta mengaplikasikan gerakan secara cepat dan tepat.
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Tabel 4.5. Daftar Hasil Observasi Mahasiswa siklus I penggunaan Mcdia
Animasi

No Fase lndikator
Skor Penilaian

1 2 3 4

Analisis pebela.'ar - Karakteristik pebelajar
sudah menyelesaikan materi
gerakan teknik dasar

- Membutuhkar.rpengetahuan
awal yang telah diperoleh
tentang gerakan teknik dasar

- Membutuhkanperangkat
media LCD

2 Menentukan standar
dan tuj uan

- Setelah melakukan
pembclajaran mampu
mengoperasikan media
animasi berbasis gift
Menggunakan inlormasi
pengetahuan untuk
pengetahuan baru

3 Memilih strategi.
teknologi, media dan
materi

- Mendemonstrasikanmaten
penjas dengan gambar
animasi

- Memilih gambar animasi
berbasis gift

- Menyediakan bahan ajar
sesuai dengan Lorrik materi

4 Menggunakan
teknologi media dan
materi

- Menggunakan gambar
animasi karikatur bcrbasis

cift
- Mengamati media animasi

yang ditayangkan
- Mencerak inlormasi materi

5 Mengharuskan
partisipasi pebelajar

- Kerjasama kelompok dalam
menyelesaikan tugas

- Berkompetisi dengan
kelompok lain

- Menganalisisrangkaian
gerak pada tayangan

6 Mengevaluasi dan
rnerevisi

- Evaluasi ketercapaian tujuan
pembelajaran

- Megelola informasi pada
tahap pemilihan media

- Praktek materi penjas yang
sudah ditayangkan melalui
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Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian keaktifan

nrahasiswa nrulai meningkat dengan kualitas baik yaitu sebesar 65,71yo.

b. Hasil Pengamatan Terhadap Proses Pembelajaran

Proses pembela.laran dian.rati pada saat siswa mulai berkumpul dengan

kelompoknya untuk berdiskusi dalam rnenyusun pertanyaan dan jawaban sampai

pada kegiatan sesi kompetisi dengan kelompok lain. Kriteria penilaianr.rya

berdasarkan indikator pembelajaran pada dengan menggunakan media gambar

animasi gift. Adapun hasil dari pengamatan terhadap proses pembelajaran

mahasiswa, nampak pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6. Persentase Pembelajaran Mahasiswa Dengan Media Animasi
Siklus I

No Kualifikasi Jumlah Siswa Persentase
I Kurang Sekali

Kurang 6 t7,14
2 Sedang 23 65,71
3 Tineei 6 t7 ,14

Berdasarkan tabel 4.6 dapatlah diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa

telah mampu bekerjasama dengan siswa lainnya dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran, meskipun dilihat dari kualifikasinya lebih banyak pada taraf

sedang yaitu sebesar 65,71 oh. HaI ini dimungkinkan karena siswa belum terbiasa

dengan pembelajaran menggunakan media berbasis animasi dengan Model

AS,\URE, yang mana pada strategi ini mereka tidak hanya dituntul untuk

mcnyclesaikan tugas pribadi tetapi .iuga mercka harus dapat bekerjasama, saling
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membantu, dan mengkomunikasikannya dengan mahasiswa yang lain dalam

kelompoknya.

c. Hasil Angkct Minat Siswa Terhadap Pembelajaran penjaskes

Ilasil angket siswa terhadap pembelajaran penjaskes dengan rnenggunakan

media gambar animasi adalah sebagai berikut :

Tabcl 4.7. Daftar Perscntase Minat Siswa Tcrhadap pembelajaran penjaskes

No Pernyataan Jumlah Siswa Perscntase
Kreatif 18 51%

? Efektif t6 46%
3 Efesien ll 31 o/o

4 Menarik 20 57%

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 51 % mahasiswa merasa bersemangat untuk

mengikuti pelajaran penjaskes pada aspek kreatif, dan 46% siswa merasa senang

mengikuti pembelajaran penjaskes dangan menggunakan Model I,SSURE pada

aspek efektif. Siswa yang mengalami efesien dalam memahami materi 31% hal ini

berarti sebagian besar siswa merasa lebih rnudah untuk memahami materi

penjaskes. Di samping itu, sebanyak 57% mahasiswa menyatakan bahwa

menggunakan media animasi berbasis gift sangat menarik dalam kegiatan

pembelajarar.r. FIal ini terjadi karena dengan penggunaan media dengan Model

ASSURE mahasiswa bekerja secara bersama-sama sehingga mereka akan lebih

mudah dalam menyelesaikan mcmahami teknik gerakan yang ditayangkan melalui

slide power point.

4. Refleksi

Berdasarkan hasil observasi, angket. dan dokumcntasi hasil kerja

mahasisu'a pada Siklus I, diperoleh ganrbaran refleksi sebagai berikut :
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a. Kclcbihan

l) Siswa nrulai anlusias dan bcrsemangat mengikuti pcmbelajaran, hal ini

dapat dilihat dari hasil angket mahasiswa yakni sebesar g6,49 yo , d,an

78,38 % siswa menyatakan senang dengan pen.rbela-jzuan dengan Model

ASSURE.

2) Sisu,'a mulai manrpu bekerjasama dengan siswa lainnya dalam

menyelesaikan tugas. Hasil angket menunjukkan 83,78% mahasiswa

menyatakan bahwa bekerjasama dalant kelompok memberikan manfaat

bagi dirinya.

Siswa terlibat aktil dalarn kegiatan pembelajaran (berpusat pada siswa /

sludant center'), bertindak sebagai fasilitalor dan membimbing kegiatan

mahasiswa. Siswa berusaha untuk mendapatkan dan mengkonstruksi

sendiri pengetahuannya melalui kerjasama dalam kelompok, sehingga

siswa merasa lebih mudah nemahami materi.

b. Kekurangan

1) Perencanaan waktu yang kurang tepat. Pada Siklus I siswa membutuhkan

waktu yang cukup lama untuk menyusun pe(anyaan dan jawaban,

sehingga untuk sesi pembelajaran berikutnya serta kesimpulan materi

kekurangan waktu.

2) Pertanyaan yang disusun oleh siswa masih banyak yang samal sehingga

tidak mencakup semua maleri yang akan dipelajari, untuk guru perlu

meningkatkan intensitas bimbingan pada saat siswa menyusun pertanyaan.

j)
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Dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain masih didominasi oleh

beberapa siswa saja terutama pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh

teman dalam kelompoknya. Ada beberapa siswa yang masih ragu-ragu /

belum berani untuk menjawab yang diberikan oleh kelompok lain,

meskipun sudah ada arahan untuk menjawab secara bergantian.

Pada tahap kompetisi menempel pemyataan pada papan konsep masih

kacau mereka saling berebut untuk mendahului teman lainnya, karena

siswa berusaha maju secara bersama-sama untuk menempelkannya.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut di atas, maka perlu ada

tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran pada Siklus Ii.

C. Deskripsi Siklus II

l. PerencanaanTindakan

Tindakan pada Siklus II direncanakan dua kali pertemuan. pada

tahap perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan oleh oleh peneliti adalah sebagai

berikut:

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan Kompetensi

Dasar yang akan dilaksanakan. Perbaikan perencanaan yang dilakukan pada

Siklus II yaitu pada tahap pembagian waktu pada saat siswa menyusun

pertanyaan-jawaban hanya dibatasi maksimal 10 menit serta tahap kompetisi

masing-masing kelompok waktu yang harus mereka manfaatkan hanya 1

menit dan dilakukan secara bergantian untuk menghindari kekacauan yang

mungkin akan terjadi.

b. Membuat resume materi

3)

4)
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c. Mcrnbuat peta konsep dan lembar pernyataan yang akan ditempelkan pada

peta konsep oleh mahasiswa pasa sesi kompctisi. Selain peta konsep dan

lembar pemyataan , guru .iuga harus menyiapkan lembar pertanyaan cadangan

guna mengantisipasi apabila pertanyaan-jawaban yang disusun oleh siswa

merniliki banyak kesamaan sehingga tidak semua materi dapat terangkum

dalam pertanyaan-j awaban yang disusun oleh siswa.

Membuat instrumen yang akan dipakai untuk mengamati aktivitas belajar

siswa dan instrumen pernbelajaran kooperatif selama proses pernbelajaran

berlangsung.

Membuat instrumen observasi aktivitas guru guna untuk mengetahui

bagaimana guru mengajar di kelas dengan menggunakan Model I.SSURE

Membuat aturan-aturan yang jelas dan tegas mengenai waktu tiap sesi yang

harus ditaati oleh siswa, giliran kelompok dan siswa yang wajib menjawab

pertanyaan dari kelornpok lain, serla aturan giliran kelompok yang akan maju

pada sesi kompetisi.

2. Pelaksanaan Tindakan Siklus 1I

Pelaksanaan tindakan pada Siklus II yaitu pada hari Rabu tanggal 13

d.

Oktober 2016. Pelaksanaan siklus II dengan menggunakan media animasi

berbasis gift model ASSURE, adalah sebagai berikut:

a. Pendahuluan ( 15 menit )

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengabsen siswa,

dilanjutkan dengan melakukan apersepsi yaitu dengan memberikan pertanyaan

kepada mahasiswa lenlang macam-macam teknik gerak dasar pada cabang
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olaluaga senam, Guna memotivasi dan memlbkuskan perhatian tiap tleret bangku

dibagikan gambar masing-nrasing gerakan gaya kupu-kupu. dada dan bebas.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan menjelaskan

serta mempertegas kembali aturan-aturan pennainan pembela.jaran dengan Model

ASSURE.

b. Kegiatan Inti (55 menit)

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ini terdiri atas enam langkah kegiatan

yaitu:

- Analvze Learners

langkah pertama dalam perencanaan untuk mengetahui dan ntenganalisis

siswa sehingga bisa diasosiasikan hasil belajamya nanti, yang Iebih penting

diperhatikan adalah (l) karakteristik umum, (2) kemampuan khusus. (3) gaya

belaj ar

States Objectives

Langkah selanjutnya menentukan standard dan tujuannya sespesifik mungkin.

Disini sangat penting memulai pelajaran dengan menyusun kurikulum dan

teknologi (nets for students) disesuaikan dengan menyrusun kurikulum daerah

berdasarkan kurikulum nasional.

Select Methods, Media, and Material

Pemilihan strategi, media, dan materi: pada langkah ini guru melakukan

pemilihan strategi yang tepat, media yang cocok dan materi yang relevan

dengan tujuan l ang hendak dicapai

Utilize Media and materials

Penggunaan teknologi. media dan materi; dalm step ini seorang guru

menggunzikan teknologi, media dan materi membantu siswa mencapai tujuan

pembelajarannya, ada 5 proses yang dilalui yaitu;

a) Prcr ieu : teknologi. rnedia. materi
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b) Prepare, persiapan teknologi, media dan materi

c) Prepare ; lingkungan

d) Prepare;student

e) Provide ; melengkapi dengan kegiatan siswa

Require Learner Porticipation

Merangsang pasrtisipasi sistva, hal ini bertujuan agar kondisi belajar siswa

dapat lerkendali. Di sini diharapkan ada kegiatan yang membuat mereka bisa

mempraktekkan pengetahuan atau keahlian baru yang disajikan sehingga

siswa dapat mengekspresikan kembali semua yang dimilikinya. praktek-

prektek yang bisa dilakukan seperti: cek sendiri, pengajaran berdasarkan

komputer, kegiatan berinternet, kegiatan kelompok

- Evaluate and Revise

Evaluasi dan perbaikan; setelah langkah semua yang di atas guru harus

mengevaluasi semua kegiatan tersebut. Bagaimana dampaknya terhadap

siswa. Evaluasi ini tidak saja menilai seberapa besar pencapaian tuj uan

pembelajaran namaun juga keseluruhan proses pembelajaran itu (penggunaan

teknologi dan media) kalau tidak ada yang tercapai kita perlu mengadakan

perbaikan agar lebih baik

Pada tahap ini kolaborator mengamati aktivitas mahasiswa dalam

pembelajaran baik observasi secara individu maupun kelompok, serta aktivitas

dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Setelah kegiatan ini guru

mengajak siswa untuk melakukan senam ringan sebagai pendinginan setelah

melewati tahap kegiatan pembelajaran di atas, agar

berikutnya.

slap untuk melakukan sesi

siswa membual

c. Penutup (10 menit)

Tahap penutup pembelajaran guru bersama-sama

kesimpulan materi pelajaran, dilanjutkan dengan kegiatan refleksi dengan



37

menanyakan kesan-kesan siswa terhadap kcgiatan pembelajaran yang telah

dilaluinya. Guru mcnrberikan penugasan kcpada sisrva untuk ..rempcla.iari r'ateri

selanjutnya, sebagai bahan persiapan untuk pertemuan berikutnya. Sebagai akhir

kegiatan pembelajaran siswa diajak bernyanyi bersama

3. Hasil Pengamatan (Observasi)

I Iasil pengamatan pada Siklus II adalah sebagai berikut :

a. Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Siswa pada pelaksanaan
Kegiatan Pembelajaran

Pada proses pembelajaran, diamati dengan menggunakan lembar observasi

terhadap aktivitas belajar siswa pada saat berdiskusi menrbuat perlanvaan dan

jawaban dalam kclompok serta pada saat nereka saling bersaing untuk ntcnempel

lembar pemyataan pada peta konsep secara cepat dan tepat

Tabel 4.8 Daftar Hasil Observasi Mahasiswa siklus II penggunaan Media
Animasi Dengan Model IS,SURE

No Fase Indikator
Skor Penilaian

I ) 3 4

Analisis pebelajar - Karakteristikpebelajar
sudah menyelesaikan materi
gerakan teknik dasar

- Membutuhkanpengetahuan
awal yang telah diperoleh
tentang. gerakan teknik dasar

- Membutuhkanperangkat
media LCD

2 Menentukan standar
dan tu.juan

- Setelah melakukan
pembelajaran mampu
mengoperasikan nredia
animasi berbasis gift

- Menggunakan informasi
pengetahuan untuk

baru
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3 Mernilih strategi,
teknologi, rnedia dan
materi

- Mendemonstrasikanmateri
pcnjas dengan gantbar
animasi

- Memilih gambar animasi
berbasis gift

- Menyediakan bahan ajar
sesuai dengan topik materi

4 Menggunakan
teknologi media dan
materi

- Menggunakan gambar
anrmasi krrikalur berbasis
giti

- Mcngameri rneJ ia animesi
yang ditayangkan

- Mcncetak in lormasi mrleri
5 Mengharuskan

partisipasi pebelajar
- Kerjasama kelompok dalam

menyelesaikan tugas
- Berkompetisi dengan

kelompok lain
- Menganalisisrangkaian

gerak pada tayangan
6 Mengevaluasi dan

merevisi
- Ilvaluasi kctercapaian tujuan

pembelajaran
- Megelola informasi pada

tahap pemilihan media
- Praktek materi penjas yang

sudah ditayangkan n.relalui
LCT)

Jumlah 30 )
Persenlase 85,71 o

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian keaktifan sisrva

meningkat dengan kualifikasi sangat baik, yang semula pada Siklus I sebesar

65.11"% menjadi pada Siklus II sebesar 85,71 o%.

b. Hasil Pengamatan Terhadap Proses Pcmbelajaran

Proses pembelajaran diamati pada saat mahasiswa mulai berkr-rmpul

dengan kelompoknya untuk berdiskusi dalam menyusun pertanyaan dan jawaban

sampai pada kegiatan sesi kompetisi dengan kelompok lain. Kriteria penilaiannya

bcrdasarkan indikator penggunaan media gambar animasi pacla pembelajaran
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dengan menggunakan model ASSIJRT::,. Adapun hasil dari pengamatan terhadap

proses pembcla.jaran kooperatif siswa, nampak pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9. Pcrsentase Pembelajaran Siklus II

No Kualifikasi Jumlah Siswa Pcrsentase
Kurang sekali 0 0

2 Kurang 0 0
3 Sedang 5 I4,tq
4 Tinggi 30 85.71

Berdasarkan tahel 4 9 dapatlah diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa

telah mampu bekerjasama dengan siswa lainnya daram meraksanakan kegiatan

pembelajaran, hal ini dilihat dari kualifikasinya lebih banyak pada raraf tinggi

yaitu sebesar 71,43 %. Har ini dimungkinkan karena mahasiswa sudah terbiasa

dengan pembelajaran menggunakan media berbasis animasi dengan Model

ASSURE.

c. Hasil Angket Minat Siswa Terhadap penggunaan Media Gambar
Animasi

Hasil angket siswa terhadap pembelajaran penjaskes dengan Model

ISSURE adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. Persentase Minat Terhadap pembelajaran penjaskes Siklus II

No Pernyataan Jumlah Siswa Persentase
I Kreatif 27 77%
2 Efekt;l 71%
3 Efesien 22 63 Yo
4 Menarik 29 83%

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 77%o mahasiswa merasa bersemangat

untuk mengikuti pelajaran penjaskes pada aspek kreatif, dan 71oZ siswa merasa

senang nengikuti pernbelajaran penjaskes dangan menggunakan Model ASSURE

pada aspek efektiL Siswa yang mengalami efesien dalam memahami materi 63,'/.



40

hal ini berarti sebagian besar siswa merasa lebih mudah untuk memahami materi

penjaskes. Di samping itu, sebanyak 830% mahasiswa menyatakar.r bahwa

menggunakan media animasi berbasis gift sangat menarik dalam kegiatan

pembelajaran. Hal ini terjadi karena dengan penggunaim media yang di variasikan

dengan animasi gerak dengan Model IS.SURE mahasiswa mengamati secara

bersama-sama sehingga mereka akan lebih mudah dalam menyelesaikan

memahami teknik gerakan yang ditayangkan melalui slide power point.

4. Refleksi

Berdasarkan hasil observasi, angket siswa, dan dokumentasi hasil ke{a

siswa serta wawancara dengan siswa pada Siklus II, diperoleh gambaran refleksi

sebagai berikut :

a. Kelebihan

l) Siswa lebih antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran, hal ini

dapat dilihat dari hasil observasi siswa pada Siklus II yakni sebesar 91,g9

Yo, dan 89,19 % siswa menyatakan senang dengan pembelajaran

menggunakan media gambar animasi dengan Model ISSURE.

2) Kemampuan siswa untuk bekerjasama siswa semakin meningkat dalam

menyelesaikan tugas dan siswa merasakan manfaat adanya ke4'asama

tersebut. Hasil angket menunjukkan adanya peningkatan minat siswa

terhadap manfaat kerjasama dalam kelompok, yakni sebesar 99,19 %.

3) Mahasiswa terlibat aktil dalam kegiatan pembelajaran (berpusat pada

siswa / student center). guru hanya bertindak sebagai lasilitator dan

membimbing kegiatan siswa. Siswa berusaha untuk mendapatkan dan
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mcngkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui kerjasama dalam

kelompok, sehingga rnereka lebih mudah n.rcmahanti nlatcri.

b. Kekurangan

Kekurangan yang masih nampak pada Siklus II adalah konsep gambar

animasi tidak terlalu mendetail sampai pada sub gerakan teknik dasar pada cabang

olahraga senam.

D. Diskripsi Antar Siklus

1. Hasil Pengamatan Pelaksanaan Kegiatan Pemtlelajaran

Berdasarkan analisis baik pada Siklus I maupun Siklus II di atas dapat

diketahui bahwa aktivitas mahasiswa pada pelaksanaan pembelajaran mengalami

peningkatan pada setiap siklusnya. Secara terperinci peningkatan akti.,itas belajar

siswa tersebut akan nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11. Daftar Persentase Aktivitas Belajar Siklus I dan Siklus II

No Siklus Persentase
I Siklus I 6s,71%
2 Siklus II 85,71%

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa aktivitas belajar

siswa mengalami peningkatan, yakni pada Siklus I sebesar 65,71 o/o d,engan

kualifikasi baik meningkat pada Siklus II sebesar 85.71 % dengan kualifikasi

sangat baik, hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 20 o%.

Peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terjadi karena

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 1) siswa sudah terbiasa dengan

penggunaan media gambar animasi gitl sehingga setiap siswa termotivasi
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berperan aktif dalam setiap pembelajaran, 3) Guru dapat lebih intensif dalam

membimbing dan memotivasi siswa.

Aktivitas belajar siswa ini meningkat tidak hanya nampak pada aktivitas

fisik semata, seperti mengerjakan tugas guru dengan sebaik-baiknya, berdiskusi

dengan siswa lain, berani menjawab pertanyaan maupun mananggapi jawaban,

termasuk di dalamnya adalah perhatian terhadap materi semakin meningkat pula.

2. Hasil Pengamatan Terhadap Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran kooperatif diamati pada saat siswa mulai berkumpul

dengan kelompoknya untuk berdiskusi dalam menyusun pertanyaan dan jawaban

sampai pada kegiatan sesi kompetisi dengan kelompok lain, baik pada Siklus I

dan Siklus II. Kriteria penilaiannya berdasarkan indikator penggunaan media

animasi berbasis gift pada pembelajaran dengan menggunakan model ISSURE.

Berdasarkan hasil analisis ada peningkatan yang cukup berarti. Pada

Siklus II, mahasiswa yang memiliki kemampuan pembelajaran kualifikasi rendah

mengalami penumnan yakni dari 17,14 y' menjadi 0%. Sedangkan mahasiswa

yang berkualifikasi sedang juga mengalami penurunan dari 65,71 % menjadi

14,29 %. mahasiswa yang memiliki kualifikasi tinggi naik lebih tinggi dengan

peningkatan sebesar 68,57 % dari Siklus I hanya 17.14 % menjadi 85,71 % pad,a

Siklus II. Hal ini berarti bahwa dengan penggunaan media gambar animasi

berbasis gift dengan model ASSURE dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel4.12 di bawah ini.
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Tabcl 4.12. Pcrsentase Pembelajaran Siklus I dan Siklus lI

1. Hasil Angket Pcnggunaan Media Gambar Animasi Gift

Minat mahasisrva terhadap pembelajaranp penjaskes menggunakan media

gambar animasi berbasis gift dengan model ISSURE pada umumnya baik,

mahasiswa merespon positif terhadap pembelaiaran dengan model seperti ini.

Sebagian besar mahasis*a merasakan sesuatu yang berbeda, siswa dapat

mengamati secara mendetail urutan gerakan mulai dari awal pelaksanaan sampai

akhir, sisrl,a merasakan pembelajaran yang menyenangkan, santai, dan tidak

membosankan karena tidak harus duduk diam, mendengarkan, serta mencatat.

Manfaat 1'ang dirasakan mahasiswa dengan proses komunikasi media

sebagai pengantar pesan yang dituangkan kedalam simbol-simbol komunikasi

baik verbal maupun non verbal. Dan secara teknis sumber belajar yang

ditayangkan tersirat makna keaktilan sehingga memudahkan terjadinya proses

belaj ar.

Pada tabel 4.13 berikut ini secara terperinci hasil minat siswa terhadap

pembelajaran Penjaskes dengan Model ASSURE.

Tabel 4.13. Daftar Persentase Minat Sisrva Terhadap Pembelaiaran
askesPen

No Tahap

Pernvataan

I 2 -t 4

1 Prelesl st% 78,38 % 29,73 % 83,78%

2 Poslesl q 1,8q % 89,9t % 16,22% 89,19 %

No Siklus Kualifikasi
Kurang Sckali Kuranq Sedang Tinssi

I Siklus I 17,14 V" 65,71% 17,14 %

2 Siklus II 14,29 % 85,71%
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa penggunaan

media gambar animasi dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam memahami

materi tentang Penjaskes. Hal ini dapat terlihat dari hasil yang mencapai postest

85,71 %. Demikian juga hasil uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan

signifikan pada kemampuan memahami materi tentang penjaskes setelah

dilaksanakan perlakuan. Dengan demimkian media gambar animasi elektif

digunakan dalam meningkatkan minat belajar khususnya mata kuliah penjaskes.

B. Saran

1. Mahasiswa harus dibiasakan melakukan kegiatan melakukan kegiatan

reflektif dengan menggunakan media dalam hal ini teknik model ASS{JRE

sehingga dapat lebih kreatif, efektik, efesien dan menarik.

2. Karena keterbatasan peneliti, perlakuan dalam penelitian hanya

dilaksanakan empat kali sehingga hasil yang dicapai belum maksimal.

Olehnya itu disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk

meneruskan penelitian ini untuk lebih banyak memberikan latihan pada

keterampilan yang akan ditingkatkan, sehingga dapat mencapai hasil yang

maksimal.
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Lampiran I

ANGKET
MINAT TERHADAP MATA KULIAH PENDIDIKAN JASMANI
MELALUI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR ANIMASI GIFT

Nama Mahasiswa :

Kelas/ Semester :

Hari/ Tanggal :

Pengantar:

Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai Anda, jadi beritah jawaban
yang benar-benar cocok dengan pilihan Anda.

Petunjuk:

l) Pada angket ini terdapat pemyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap
pemyataan dalam kaitannya dengan materi pembelajaran yang baru
selesai kamu pelajari

2) Pertimbangkan setiap pemyataan secara terpisah. Jawabanmu terhadap
satu pemyataan tidak dipengaruhi oleh jawaban dari pemyataan lain_

3) Pilihlah jawaban pemyataan dengan cara memberi tanda cek (r/ ) pada
kolom yang dianggap paling sesuai.

Keterangan Pilihan Jawaban:
4 : Sangat Setuju
3 : Setuju
2 : Tidak Setuju
I : Sangat Tidak Setuju

No Pemyataan
Pilihan

4 3 2 I

A Aspek Kreatif
1 Media pembelajaran dapat membuai pcsciia

didik berfikir kritis.
2 Media pembelajaran ini dapat

mengembangkan potensi peserta didik.
3 Media pembelajaran ini dapat menyelesaikan

masalah dari segala arah.
4 Latihan-latihan yang ada dalam media

pembelaiaran ini menantang
5 Evaluasi yang ada dalam media pembelajaran

ini menantang
6 Media pembelaiaran dapat menshidupkan
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suasana be laiar pesena didik.
l Masalah yang diberikan dalam media

pem belaiaran ini.
8 Masalah yang ada dalam media pembelajaran

ini menggunakan beragam sumber untuk
mengatasinya.

9 Media pembelajaran ini menimbulkan
inspirasi Ananda dalam pemecahan masalah.

l0 Media pembelajaran ini mcmbantu Ananda
dalam proses pembelajaran.

tl Media pembelajaran ini sudah ada
sebelumnya

B Aspek Efektif

12 Materi pelajaran pada media diuraikan secara
rinci.

13 Materi pelajaran pada media diuraikan secara
sistemitis.

14 Materi pelajaran pada media diuraikan dari
yang mudah ke yang sukar.

l5 Materi pelajaran pada media sesuai dengan
tuiuan pembelaiaran.

l6 Media pembelajaran ini mampu menyajikan
semua komponen dengan ielas.

17 Media pembelajaran ini dilengkapi dengan
contoh-contoh.

t8 Materi media pembelajaran ini berkaitan
dengan materi sebelumnya yang sudah
dipelaiari.

19 Media pembelajaran ini mengaitkan dengan
perkembangan teknologi yang sedang teriadi.

C Aspek Efisien

20 Media pembelajaran ini dapat meningkatkan
kualitas belaiar Ananda.

2t Media pembelajaran ini Ananda bisa
menguasai materi pembelajaran secara
cepat.

22 Media pembelajaran ini mempermudah
Ananda memahami materi pelajaran tanpa
sumber lain.

23 Media pembelajaran ini bisa meningkatkan
prestasi Ananda.

D Aspek Menarik
)-4 Media pembelajaran ini membuat Ananda

lermotivasi untuk memnelaiarinya.
25 Media pembelajaran ini menumbuhkan rasa

ingin tahu Ananda.



26 Mcdia pembelajaran ini dapat mcmbantu
Ananda mcngaitkan konsep dengan realita
(geraJ<an seben:rmya).

E Aspek lnteraktif
27 Tampilan menu utama pada rnedia

memudahkan ananda untuk menggunakan
media.

28 Jumlah pilihan menu utama pada media sudah
sesuai dengan kebutuhan.

29 Tampilan nlenu utama pada media ini sudah
lengkap.

30 Tata lelak menu pilihan pada media sudah
tertata dengan baik.

3l Isi tampilan pada media sudah sesuai dengan
menu pilihan.

32 Tampilan menu utama sudah menarik-
33 Gambar yang ditampilkan pada media

memudahkan anda untuk memahami materi?
Penggunaan font dalam media mudah untuk
dibaca.

34 Motivasi pada media dapat meningkatkan
motivasi belajar ananda.

35 Media yang digunakan melibatkan interaksi
antara ananda dan media.

36 Informasi yang terdapat dalam media sudah
di jelaskan secara lengkap

37 Bahasa yang digunakan dalam media sudah
menggambarkan kepadatan ide.

l8 Penulisan istilah-istilah Penjaskes dalam
media mudah dipahami.

39 Peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan
konsep Penjaskes sudah diilustrasikan dengan
baik

Parepare, September 201 6
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Lampiran 2

Lembar Obscrvasi Aktivitas Bclajar Mahasisna Siklus I

No Fase lndikator
Skor Penilaian

1 2 3 4

i Analisis pebela.iar - Karakteristikpebelajar
sudah menyelesaikan
materi gcrakan teknik dasar

- Mcmbutuhkanpengetahuan
awal yang telah diperoleh
tentarg gerakan teknik
dasar

- Membutuhkanperangkat
media LCD

2 Menentukan standar
dan tujuan

- Setelah melakukan
pembelajaran mampu
mengoperasikan media
animasi berbasis gift

- Menggunakaninformasi
pengetahuan untuk
pengetahuan baru

_) Memilih strategi,
teknologi, media dan
materi

- Mendemonstrasikanmaten
penjas dengan gambar
animasi

- Memilih gambar animasi
berbasis gift

- Menyediakan bahan ajar
sesuai dengan topik materi

4 Menggunakan
teknologi media dan
materi

- Menggunakan gambar
animasi karikatur berbasis
gift

- Mengamati media animasi
yang ditayangkan

- Mencetak inlormasi materi
5 Mengharuskan

partisipasi pebelajar
- Kerjasama kelompok

dalam menyelesaikan tugas
- Berkompetisi dengan

kelompok lain
- Menganalisisrangkaian

gerak pada tayangan
6 Mengevaluasi

dan merevisi
- Evaluasi ketercapaian

tujuan pembelajaran
- Megelola informasi pada

tahap pemilihan media
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- Praktek materi penjas yang
sudah ditayangkan melalui
LCD

Jumlah

Persentase 65,00 y"

Keterangan :

Skor 1

Skor 2
Skor 3

Skor 4

Kurang Sekali
Kurang
Baik
Sangat Baik

Parepare, Oktober 2016

Kolaborator ,

NIP
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Lampiran 3

OBSERVAST AKTIVITAS DOSEN

Nama Instansi : Universitas Ncgcri Makassar Mata Pelajaran : penjaskes

Nama Dosen : ........................... Kelas : C. l0

Tanggal/Pukul : .. . .. . . . .. .. . ... . ... . .... .. . .. . ... ./. . .. .. .. . .. . ... ... . KD :............

Pctunjuk:

Berilah tanda centang (V) ada kolom yang sesuai dengan penilaian Saudara !

NO ASPEK PENILAIAN YA TIDAK

I

Kegiatan Belajar Mengajar

A. Pendahuluan :

l. Mengkaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran

sebelumnya

2. Menyampaikan KD dan Indikator

3, Memotivasi Mahasiswa

B. Kegiatan Inti

l. Memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran

2. Mengorganisasikan Mahasiswa dalam kelompok-

kelompok

3. Membimbing Mahasiswa

4. Memberikan umpan balik

5. Memberikan penghargaan

C. Penutup :

l. Memberikan kesimpulan dan penguataan

2. Melaksanakan evaluasi

II

Suasana Kelas

I. Mahasiswa antusias

l. Guru antusias

Sesuai alokasi waktu
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Komentar :

Saran :

Parepare, Oktober 2016

Kolaborator,

NIP.
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Lampiran 4

Rekapitulasi Angkct Minat Mahasiswa
Tcrhadap Pembelajaran Penjaskes

Pretesl

No Nama

Pemvataan

I 2 3 4

SS S TS srs SS s ts s'rs SS s TS sTs \\ s ls SIS

2

t

4

5

6

7

8

9

10

1t

12

13

14

15

t6
17

18

l9

20

2l
22

23

24

25

26

?7 I
28

29
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Lampiran 5

Rekapitulasi Angket Minat Mahasiswa
Terhadap Pembclajaran Penjaskes

Poslest

Pengamatan
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Persentase Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Penjaskes

No Tehap

Pernyataan

1 2 -t 4

I Pretesl 5t% 78,38 % 29,73 % 83,78 %

2 Postesl 91,89 0/o 89,91 o/o 16,22% 89,t9 %


