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ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF ANIMATION MEDIA IN LEARNlNG TO INCREASE 
MASTERY OF CLASS V STUDENTS' BASIC MA TH.EMA TICAL CONCEPTS 

AT PUSPANEGARA 05 CITEUREUP DISTRICT, BOGOR REGENCY 

Susmiyati 
susmiyati 103@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Mathematics is a frightening subject for most students. The fact shows that 
mastery of students' basic mathematical concepts is still weak. One of the factors in 
the weak mastery of basic mathematical concepts is how to deliver monotonous 
lessons and lack of media use in mathematics learning. This development research 
aims to develop animation media products in leamfog to improve mastery of basic 
mathematical concepts of students in the subject of class 5 validity, practicality and 
effectiveness of distance, time and speed measurement. 

The development procedure used in this study was the 4-D research and 
development developed by Thiagarajan. The subjects of the trial were all 5th grade 
students of Puspanegara 05 Elementary School 05, Citeureup District, Bogor 
Regency from March to July 2018. 

The data analysis technique used is descriptive quantitative and qualitative 
descriptive analysis techniques. 

The results of the average score validation obtained from expert validators and 
practitioner v~lidators for the Leaming Implementation Plan (RPP), Learning Media, 
and material mastery tests for all indicators are 3.5~ 3.5~ 3.6 so that it fulfills the valid 
criteria set which is 3 ~ k <4. The results of obtaining the average score for the 
observation of the learning media implementation 3.7 also meet the specified 
practicality criteria, namely 3 :::; k <4. Learning media meet the effective criteria with 
the results of observations of the activities of students amounted to 3.8. shows that 
learning media products can improve mastery of students' basic mathematical 
concepts shown by the percentage of students in the control class who fulfill the 
completeness value at the pre-test of 67%, while at the post-test it is 77%, meaning an 
increase of 10 %. While the percentage percentage of students in the experimental 
class that fulfills the completeness value at the pre-test is 70%, while at the post-test 
is 85%. This shows that the animation media is effective in learning. Thus the 
animation media in the learning developed has met three criteria, namely valid, 
practical and effective. 
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ABSTRAK 

Pengembangan Media Animasi dalam Pembelajaran untuk Peningkatan 
Penguasaan Koosep Dasar Matematika Siswa Kelas V di SDN Puspanegara 05 

Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 

Susmiyati 
susmiyati I 03@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Matematika merupakan mata pelajaran yang menakutkan bagi sebagian besar 
pesrta didik. Kenyataan menunjukkan bahwa penguasaan konsep dasar matematika 
peserta didik masih lemah. Salah satu faktor lemahnya penguasaan konsep dasar 
matematika adalah cara penyampaian pelajaran yang monoton dan kurangnya 
penggunaan media dalam pembelajaran matematika. Penelitian pengembangan ini 
bertujuan untuk mengembangkan produk media animasi dalam pembelajaran 
untuk meningkatan penguasaan konsep dasar matematika peserta didik pokok 
bahasan pengukuran jarak, waktu dan kecepatan kelas 5 yang valid, praktis dan 
efektif 

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian dan pengembangan 4-D yang dikembangkan oleh Thiagarajan.. Subjek 
uji coba adalah semua peserta didik kelas 5 SD Negeri Puspanegara 05 Kecamatan 
Citeureup Kabupaten Bogor dari bulan Maret - Juli 2018. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 
kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 

Hasil validasi skor rata-rata yang diperoleh dari validator ahli dan validator 
praktisi untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP), Media Pembelajaran, dan 
tes penguasaan materi untuk semua indikator adalah 3,5; 3,5; 3,6 sehingga 
memenuhi kriteria valid yang ditetapkan yaitu 3 ::S Vk < 4. Hasil perolehan skor rata
rata untuk observasi keterlaksanaan media pembelajaran 3,7 juga telah memenuhi 
kriteria kepraktisan yang ditetapkan yaitu 3 ::S .. ok < 4. Media pembelajaran 
mernenuhi kriteria efektif dengan basil observasi aktifitas peserta didik sebesar 3,8. 
menunjukkan bahwa produk media pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan 
konsep dasar matematika peserta didik ditunjukkan oleh jumlah persentase peserta 
didik pada kelas kontrol yang memenuhi nilai ketuntasan pada saat pre-test sebesar 
67%, sedangkan pada saat post-test sebesar 77%, artinya mengalami kenaikan 
sebanyak I 0%. Sedangkan jurnlah persentase peserta didik pada kelas eksperimen 
yang memenuhi nilai ketuntasan pada saat pre-test sebesar 70%, sedangkan pada saat 
post-test sebesar 85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa media animasi efekt~f 

dalam pembelajaran. Dengan demikian media animasi dalam pembelajaran yang 
dikembangkan sudah memenuhi tiga kriteria yaitu valid, praktis dan efektif. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Animasi, Konsep Dasar Matematik 
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BAB IV 

HASJL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian dilakukan di SDN Puspanegara 05, yang beralamat 

di JI . Lingkar Puspanegara Rt 03 Rw 09 Kelurahan Puspanegara 

Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan dari bulan 

Maret sampai dengan bulan Juli 2018, di kelas 5 dikhususkan pada mata 

pelajaran Matematika materi pengukuran waktu, jarak dan kecepatan 

Pengembangan media animasi dalam pembelajaran matematika ini 

mengadopsi model pengembangan yang dikembangkan oleh Thiagarajan, 

Semmel, yang dikenal dengan model Four-D ( 4D). Model Four-D meliputi 

tahap defied (pendefinisian), tahap design (perancangan), tahap develop 

(pengembangan), dan disseminate (penyebaran). 

I. TabapDefied (pendef"misian) 

Pada tahap ini ada li1na kegiatan yang meliputi (a) analisis awal

akhir, (b) analisis peserta didik, ( c) analisis konsep, ( d) analisis tugas, e) 

analisis tujuan pembelajaran. 

a. Analisis awal-akhir (front-end analysis} 

Peneliti pada tahap ini melakukan kegiatan validasi kurikulum, 

mengenai proses pembelajaran matematika materi pengukuran jarak, 

waktu dan kecepatan di kelas V SDN Puspanegara 05, sarana dan 

media yang digunakan, dan masalah yang ditemui dalam proses 

pembelajaran. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa 
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peserta didik kelas V dalam proses pembelajaran yang biasa 

dilakukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah (I) 

pembelajaran cenderung monoton hanya menggunakan buku ajar, (2) 

proses pembelajaran cenderung menghafal dalam menentukan basil 

pengukuran jarak., waktu dan kecepatan, (3) kurang menariknya media 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

b. Analisis peserta didik (learner analysis) 

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta didik kelas V SD 

Negeri Puspanegara 05 yang diperoleh dari penjelasan guru pada 

dasamya meliputi ( l) kompetensi peserta didik relative hitrogen., (2) 

peserta didik mudah diajak komunikasi, (3) motivasi belajar peserta 

didik tinggi. 

c. Analisis konsep (concept analysis) 

Analisis ini diperoleh dari diskusi dengan guru kelas tentang 

konsep yang tercakup dalam media pembelajaran animasi materi 

pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan dengan menyusun storyboard 

materi terkait. 

d. Analisis tugas (task analisys) 

Dilakukan dengan menyusun latihan soal serta alternative 

pengembangan soal yang disajikan dalam media pembelajaran 

annnast. 
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e. Spesifikasi tujuan pembelajaran (spec/fYing instruction objectives) 

Yang dilakukan pada kegiatan ini adalah merurnuskan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar. Dengan menggunakan media animasi dalam pembelajaran 

untuk meningkatkan penguasaan konsep dasar matematika adalah: 

I. Peserta didik dapat memahami konsep dasar pengukuran waktu, 

jarak dan kecepatan. 

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang beikaitan dengan 

pengukuranjarak, waktu dan kecepatan. 

2. Tabap Design (perencanaan) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini terdiri atas: 

a. Menyusun tes acuan patokan yang diawali dengan merancang dan 

menyusun tes penguasaan konsep materi pengukuran jarak, waktu 

dan kecepatan. Langkah-langkah penyususan tes penguasaan materi 

meliputi; menentukan indikator pencapaian tujuan, menyusun kisi

kisi tes penguasaan materi, menyusun tes penguasaan materi, dan 

menentukan pedoman penilaian (penskoran). 

b. Penggunaan media dalam pembelajaran matematika materi 

pengukuran waktu,jarak dan kecepatan. 

c. Perencanaan awal dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), media pembelajaran animasi, instrument 

pendukung. Instrumen yang disusun meliputi I em bar validasi RPP, 

lembar validasi media pembelajaran, lembar validasi tes 
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penguasaan materi, lembar tes penguasaan materi, lembar 

observasi keterlaksanaan media animasi dalam pembelajaran, angket 

peng;nnat, respon guru terhadap keterlaksanaan penggllllllllll media 

pembelajaran dan angket respon peserta didik. 

I. Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

RPP adalab panduan yang digunakan guru dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Komponen RPP meliputi; 

(a) Memuat ldentitas mata pelajaran yang meliputi; satuan 

pendidikan, kelas, semester, dan mata pelajaran, aloksi waktu. 

(b) Memuat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, ( c) 

Memuat lndikator Pencapaian Kompetensi, (d) Terdapat 

rumusan tujuan pembelajaran, (e) Memuat Materi Ajar, (f) 

mencantumkan alokasi Waktu pembelajaran, (g) Mencantumkan 

metode yang digunakan dalam pembelajaran, (b) Merumuskan 

langkab-Iangkah kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, Kegiatan Inti dan kegiatan penutup, (i) 

Mencantumkan prosedur penilaian basil belajar, (j) 

Mencantumkan media/alat, bahan/sumber belajar. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang disnsun berupa media animasi 

dalam pembelajaran materi pengukuran waktu, jarak dan 

kecepatan kelas 5 Sekolah Dasar. Media ini digunakan sebagai 

sarana untuk membantu guru dan peserta didik dalam 
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mempelajari pengukuran waktu., jarak dan kecepatan untuk 

peningkatan penguasaan konsep dasar matematika Sekolah 

Dasar. 

3. In strum en 

a. Lembar validasi rencana pelaksanaan pembelajaraan. 

Lembar validasi RPP berisi tentang identitas 

validator, pengantar, petunjuk, keterangan skor, table aspek 

penilaian yang berisi komponen dan indicator yang dinilai 

serta skor, juga komentar dan saran perbaikan secara 

umum. Aspek yang dinilai meliputi komponen RPP 

terdapat IO indikator, aspek isi RPP terdapat 10 indikator, 

aspek bahasa, tulisan dan tampilan terdapat 2 indikator, dan 

aspek manfaat terdapat 2 indikator. Cara memberikan 

penilaian, validator memberikan tanda centang ( ../) pada 

kolom skor sesuai deskripsi yang memenuhi kriteria. 

b. Lembar validasi media pembelajaran 

Lembar validasi media berisi tentang identitasi 

validator, pengantar, petunjuk, keterangan skor, tabel aspek 

penilaian yang berisi kornponen dan indikator yang dinilai 

serta skor, komentar dan saran perbaikan secara umurn. 

Cara rnemberikan penilaian, validator rnemberikan tanda 

centang ( v') pada kolom skorsesuai deskripsi yang 

memenuhi kriteria. Aspek yang dinilai meliputiisi/materi 
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tenlapat 6 imhl:ator, aspek bahasa tulisan dan tamp ii an 

terdapat 4 indikator, dan aspek manfuat terdapat 4 imhl:ator. 

c. Lembar validasi tes penguasaan materi 

Lembar validasi tes penguasaan materi berisi tentang 

identitas validator , pengantar, petunjuk., keterangan skor, 

tabel aspek penilaian yang berisi komponen dan indikator 

yang dinilai serta skor, komentar dan saran perbaikan secara 

umum. Cara memberikan penilaian., validator memberikan 

tanda ( .t') pada kolom skor sesuai deskripsi yang 

memenubi kriteria. Aspek yang dinilai meliputi materi 

terdapat 3 indikator, aspek konstruksi terdapat 4 indikator, 

dan aspek bahasa terdapat 3 indikator. 

d. Lembar tes penguasaan materi 

Lembar validasi tes penguasaan materi berisi tentang 

identitas validator, pengantar, petunjuk, keterangan skor, 

table aspek penilaian., yang berisi komponen dan indicator 

yang dinilai serta skor, juga komentar dan saran perbaikan 

secara umum. Cara memberikan penilaian validator 

memberikan tanda centang ( -J ) pada kolom skor sesuai 

deskripsi yang memenubi kriteria. 
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e. Lembar observasi keterlaksanaan media animasi dalam 

pembelajaran. 

Lembar respon guru terhadap keterlaksanaan penggunaan 

media animasi dalam pembelajaran berisi tentang identitas 

observer, petunjuk, keterangan skor, tabel aspek yang diamati 

berisi pernyataan, skor dan catatan. Cara memberikan 

penilaian observer memberikan tanda centang ( .J ) pada 

kolom skor sesuai deskripsi yang memenubi kriteria. 

f. Angket pengamat 

Lembar pengamat peserta didik berisi tentang identitas 

pengamat, petunjnk, keterangan skor, table aspek yang diamati 

berisi pernyataan, skor dan catatan. Cara memberikan 

penilaian pengamat memberikan tanda centang ( .J ) pada 

kolom skor sesuai deskripsi yang memenubi kriteria. 

g. Respon Gum terhadap keterlaksanaan penggunaan media 

pembelajaran. 

Lembar respon guru terhadap keterlaksanaan penggunaan 

media animasi dalam pembelajaran berisi tentang identitas 

observer, petunjuk, keterangan skor, tabel aspek yang diamati 

berisi pernyataan, skor dan catatan. Cara memberikan 

penilaian observer memberikan tanda centang ( .J ) pada kolom 

skor sesnai deskripsi yang memenuhi kriteria. 
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h. Angket respon peserta didik. 

Angket respon peserta didik berisi identitas responden, 

petunjuk, aspek yang dinilai terdiri dari 6 pemyataan serta 

komentar dan saran. 

3. Tahap Develop (pengembangan) 

a. Data basil validasi 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) media animasi 

dalam pembelajaran dan lembar tes penguasaan materi sebagai 

produk penelitian divalidasi oleh satu orang dosen dari perguruan 

tinggi dan satu orang pengawas TK/SD yang ada di wilayah kerja 

Dinas pendidikan Tingkat Kecamatan Citeureup. Tujuan 

dilakukan penilaian divalidasi ahli adalah untuk melihat kevalidan 

dan kepraktisan dari poduk yang dihasilkan. 

BeTtindak sebagai validator adalah Bapak Dr. Sarkadi,M.Si 

selaku Dosen FIP Universitas Negeri Jakarta., dan lbu Dra.Hj.Tjutju 

Rachdinar, MM selaku Pengawas TK/SD dari wilayah Kerja Dinas 

Pendidikan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Validator 

melakukan penilaian pada perangkat pembelajaran berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media animasi dalam 

pernbelajaran, dan tes penguasaan materi. 

Benlrnt ini disajikan tabel basil validasi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), basil validasi media pembelajaran dan basil 

validasi tes penguasaan materi. 
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Tabet 4.1 

Basil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Validator 2 

No. 
Aspek Yang dinilai Ivi Xt . Vk 

I 2 i:::;:l 

I. Komponen RPP 
·-~ -- ----~- . --

Memuat identitas mata pelajaran 
' yang meliputi; satuan I I 4 3 7 3,5 

pendidikan, kelas, semester 
dan rnata nelaiaran 

2 
Memuat Standar Kometensi dan 

4 4 8 4 3,5 
Kopetensi Dasar ! 

I 3 Memuat indikator pencapaJan 
4 4 8 4 

kornnetensi 

4 
Memuat rurnusan tujuan 

4 2 6 3 
pembelaiaran 

5 Memuat materi ajar 4 3 7 35: ' . 
'i 6 

Mencantmnkan alokasi waktu 
4 4 8 4 ! 

I nernbelaiaran ! 

I Mencantumkan metode yang i' 
' 7 digunakan dalam 4 3 7 3,5 

pernbelajaran 
' Merumuskan kegiatan 
! 

8 pernbelajaran yang meliput.i 
4 2 6 3 

kegiatan pendahuluan, inti i 
dan nenutup 

Mencantumkan prosedur ' 9 
penilaian basil belajar 

4 3 7 3,5 i 
Mencanturnkan media I alat. ! 

10 4 3 7 3,5 : 
!1 Bahan I sumber belajar 
I 

II. ISI RPP I 

Kesesuain indikator dengan I 

I 
Kornnetensi Dasar 

4 3 7 3,5 ! 

I 2 
Indikator dinyatakan dengan 

4 3 7 3,5 ' istilah yang terukur 
I Tujuan pernbelajaran sesuaJ ' 

I 
3 dengan indikator yang 4 2 6 3 

tersusun 
' 

I Tujuan pernbelajaran dirumuskan 

I 4 secara jelas, spesifik dan 4 2 6 3 
O""rasional 
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Validator 2 

No. 
Aspek Yang dinilai Ivi Xi Vk 

I 2 
i=1 

Aktifitas guru dan peserta didik 
dalarn RPP mengacu pada 

5 indikator dan tujuan 4 3 7 3 5 i , ' 
penggunaan multimedia 
pembelajaran 

Dalam RPP memuat langkah-
langkah pembelajaran 

6 menggunakan media 4 3 7 3,5 
pembelajaran yang jelas, dan 
run tut 

Dalarn RPP terdapat aktivitas 

7 
memberikan kesempatan 

4 3 7 3,5 i peserta didik secara 
berkelompok 

Kegiatan pembelajaran i 
8 dirumuskan secara jelas dan 

4 3 7 3,5 
operasional sehingga mudah 
dilaksanakan ' 

Dal am RPP terdapat aktivitas 
9 guru yang memberikan 4 3 7 3,5 

bimbin1ra11 
Langkah-langkah pembelajaran 

10 
dilaksanakan sesuai dengan 

4 3 7 3,5 1 waktu yang tel ah 
dialokasikan. 

111. Bahasa, Tulisan, dan tarnpilan RPP 

Bahasa yang digunakan adalah 
I bahasa Indonesia yang baik 4 4 8 4 

dan benar 
Bahasa yang digunakan 

2 
komunikatif dan tidak 

4 3 7 3,5 
menimbulkan penafsiran 
!!llnda. 

IV. ManfaatRPP 
·- -·- ---- -- ... ···---·-· '' ·- ----.------- sebaga{ -- -· ·-

Dapat digunakan guru 
l panduan untuk melaksanakan 4 2 6 3 

tahap-tahap pembelajaran 
Dapat merubah kebiasaan 

pembelajaran yang berpusat ' 
2 4 3 7 3,5 

pada guru menjadi berpusat 
pada peserta didik 
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Keterangan: 

L~=1 Vi 
Xi 

: J umlah Nilai dari semua validator 

: Rata-rata tiap indikator 
: Rata-rata untuk semua aspek ( indikator) 

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Media Pembelajaran 

Validator 2 

Aspek Yang dinilai Ivi Xi No 
I 2 i=l 

I. Materi / lsi Media Pembelajaran 

I. 
Kesesuaian materi dengan media 

4 3 7 3,5 
pembelajaran 

2. 
Kesesuaian media pembelajaran 

4 3 7 3,5 
dengan tujuan pembelajaran 

Media pembelajaran dapat 
membantu meningkatkatkan 

3. 
penguasaan konsep dasar 

4 3 7 3,5 peserta didik dalam materi 
pengukuran jarak, waktu dan 
kecepatan 

Media pembelajaran dapat 
digunakan peserta didik 4. 
dengan pengetahuan dan 

4 3 7 3,5 

pen!!alaman yan!! beraaarn 
Kesesuaian alokasi waktu dengan 

5. 3 3 6 3 
sajian media pembelajaran 

Media pembelajaran dapat 
melibatkan peserta didik secara 

6. aktif dalam pembelajaran 4 3 7 3,5 
pengukuran jarak, waktu dan 
kecepatan. 

-·· - --~ 

II. Bahasa, Tulisan, dan Tampilan Media Pembelajaran 

Bahasa yang digunakan mudah 

l. 
dipahami peserta didik.. 4 4 8 4 
komunikatif dan tidak 
menimbulkan makna !!anda 

lstilah dan symbol yang digunakan 
2. konsisten dan mudah dipahami 4 4 8 4 

peserta didik. 
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Vk 

I 

I 
3,5 

I 
' I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
i 

.1 -----

' I 
I 

! 
: 

I 

43876.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tampilan, ukuran huruf I angka, 
3. gambar menarik serta terbaca 3 

denl!all jelas 

4. Mudah dipahami 3 
----- - ---- --- -

III. Manfaat media pembelajaran 

Media pembelajaran dapat 
meningkatkan penguasaan 

I. 
konsep dasar matemarika pada 

4 materi pengukuran jarak, 
waktu dan kecepatan bagi 
oeserta didik 

Media pembelajaran dapat 

2. 
digunakan sebagai sumber 4 
belajar peserta didik di kelas 
mauoun di luar kelas 

Media pembelajaran dapat 
merubah kebiasaan 

3. pembelajaran yang berpusat 4 
pada guru menjadi terpusat 
pada peserta didik 

Media pembelajaran dapat 
4. meningkatkan keakrifan 4 

belaiar oeserta didik. 

Keterangan: 

L~=l Vi 
Xi 

: J umlah N ilai dari semua validator 
: Rata-rata riap indikator 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

Vk : Rata-rata untuk semua aspek ( indikator ). 
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6 3 

6 3 
--- ·- . 

7 3,5 

7 3,5 

8 4 

8 4 
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Tabel4.3 

Hasil Validasi Tes Penguasaan Materi 

Validator 
No Aspek Yang dinilai 

I 2 

I. Materi 

Rumusan butir tes sesuat dengan 
kompetensi dasar dan indikator 

L soal yang telah ditetapkan dalam 4 3 
kisi-kisi yaitu tentang pengukuran 
jarak:,~_dan kecepatan __ 

·---

Sasaran atau ruang lingkup materi uji 
2. adalah tentang pengukuran jarak, 4 4 

waktu dan kecepatan 
Isi materi tes tentang pengukuran 

3. 4 4 
jarak:, waktu dan kecpatan 

It Konstruksi 

Petunjuk pengel)aan soal ditulis 
4 3 L 

dengan ie!~ -- ~-----

Rumusan butir tes tidak 2. 4 3 
menimbulkan penafSiran ganda 

3. 
Kesesuaian jumlah soal dengan 

4 3 alokasi waktu 

4. 
Komposisi soal mudah.,sedang, dan 4 3 

sulit sudah proposional 

Jll. Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah 
l. bahasa Indonesia yang baik dan 4 3 

benar 
Bahasa yang digunakan komunikatif 

2. dan mud ah dipaltanti peserta 4 3 
didik 

Bahasa yang digunakan komunikatif 
3. dan tidak menintbulkan 4 3 

penafsiran ganda. 
Tujuan pembelajaran dirumuskan 

4. secara jelas, spesifik dan 4 3 
operasional 

Keterangan: 

Lf=1 Vi 
Xi 

: Jumlah Nilai dari semua validator 

: Rata-rata tiap indikator 
Vk : Rata-rata untuk semua aspek ( indikator). 
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2 ' Ivi ! 
Xi! Vk 

i 
i-1 ' 

I 
7 

3,50 I , 
' 

4 ! I 8 
I 
I 

8 4 ' i 

7 
I 

3,5 L_J 
' ' 

7 3,5 ! I ' 
7 3 5 ! 

' I 
i 

7 3 ! I ,5 I 

' 

7 3,5 

7 3,5 

7 3,5 

7 3,5 
I 
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4. Analisis Hasil Validasi 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 

Benlasarkan penghitungan basil validasi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada table 4.1 diperoleh data tingkat kevalidan 

(Vk) =3,5. Berdasaikan kriteria kevalidan yang ditetapkan, artinya 

RPP yang disusun sudah memenuhi kriteria tingkat kevalidan. 

Dalam kolom komentar dan saran perbaikan, validator 

memberikan catatan yang perlu ditindak lanjuti. Uraian saran 

tersebut menyatakan bahwa: "Dalam tujuan pembelajaran metode 

dan karakter yang dimunculkan hams jelas untuk digunakan pada 

indikator yang mana tidak dimunculkan" 

2) Media Animasi dalam Pembelajaran 

Hasil validasi media animasi dalam pembelajaran pada tabel 4.2 

diperoleh data Vk = 3,5. Kriteria kevalidan yang sudah ditetapkan 

adalah valid. Dari data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa 

media animasi dalam pembelajaran yang disusun sudah valid dan 

layak digunakan. Catalan yang diberikan validator berupa saran 

untuk mengembangkan media animasi dalam pembelajaran lebih 

atraktif dan lebih hidup. 

3). Tes Penguasaan Materi 

Data pada table 4.3 menunjukkan hasil Vk = 3,6. Kriteria 

kevalidan yang ditetapkan adalah valid. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa hasil analisis tes penggunaan materi yang 
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dikembangkan sudah memenuhi tingkat kevalidan, sehingga dapat 

digunakan dalam uji coba penelitian. Masukan dari validator berupa 

saran "materi pembelajaran agar dapat memberikan kemudahnn 

untuk membuat soal HOTS ( Higher Order Thinking Skills ) atau 

keterampilan berpikir lingkat linggi dan LOTS ( Lower Order 

Thinking Skills)". 

Higher Order Thinking Skits (HOTS) atau kemampuan berpikir 

tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir dan bernalar untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan atau memecahkan 

suatu kasus atau masalah. Kata kunci pertanyaan untuk melatih 

berpikir tingkat tinggi antara lain : mengapa, bagaimana caranya, 

berikan alasan, dengan cara apa, hams bertindak bagaimana dan lain

lain. Selama ini pembelajaran di SD lebih menekankan pada Lower 

Onler Thinking Skills ( LOTS) atau kemampuan berpikir tingkat 

rendah yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan faktual yang 

altematif jawabannya hanya satu dan biasanya jawaban tersebut 

berupa sesuatu yang dapat ditemukan langsung di buku atau hafillan., 

seperti pertanyaan siapa, kapan, dimana. Kemampuan berpikir 

tingkat rendah merupakan perantara untuk kemampuan berpikir 

yang lebih tinggi. 

5. Hasil Uji Coba 

Setelah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Media animasi 

dalam pembelajaran, dan tes penguasaan materi dinyatakan valid 
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dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari validator. Setelah 

diperbaiki selajutnya dilakukan uji coba penelitian. Tempat uji coba 

penelitian adalah SD Negeri Puspanegara 05 Kecamatan Citeureup 

Kabupaten Bogor pada peserta didik kelas V sebagai kelas eksperimen 

dan kelas V SD N Puspanegara 07 sebagai kelas kontrol. Uji coba 

penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dan 

keefektifan media animasi dalam pembelajaran. Uji coba penelitian 

dilakukan pada 5 kelompok. 

Berikut ini disajikan basil angket pengamat pada uji coba 

kelompok untuk mengetahui kepraktisan penggunaan media animasi 

dalam pembelajaran. 

Tabel 4.4 

Hasil Angket Pengamat 

No Aspek Yang dinilai 
j Observer 
'----····-----1 Pk 
i Pi 

I. 

2. 

: 

Media animasi dalam pembelajaran tentang ; 
materi waktn, jarak dan kecepatan dapat [ 
membantu pencapa1an Standar ! 
Kompetensi, kompetensi dasar dan ! 

' indikator yang telah ditetapkan. i 
1 Pengguna dapa tmenggunakan media animasi ; 

dalam pembelajaran tentang materi waktu, 1 

jarak dan kecepatan dengan mudah ' 
' Media animasi dalam pembelajaran ; 

menggunakan bahasa yang sederhana, i 
3

· ' efektif, komunikatif, dan dialogis yang 
i , mudah dipahami. 

i Ilustrasi sesuat dengan lingkungan dan , 
4 · ' kehidupan nyata pesertadidik 

1 

4 

4 

3 

3 

i Media pembelajaran mencakup bahan untuk ' 
4 ~-~ pesertadidik dan guru _ ___ _ _l_ _ 

3,6 i 
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Data tersebut menunjukkan tingkat kepraktisan media sebesar 3,6, artinya 

penggunaan media animasi dinyatakan praktis dalam pembelajaran. 

Sedangkan Wltuk mengetahui tingkat keefekrifan media aminasi dalain 

pembelajaran uji coba kelompok dapat dilihat dari basil angket observasi 

keterlaksanaan media animasi da1aJn pembelajaran, respon guru terbadap 

keterlaksanaan penggunaan media pembelajaran dan angket respon peserta 

didik. 

Tabet 4.5 

Basil Observasi Keterlaksanaan Media Animasi dalam pembelajaran 

Obser 

Aspek Yang dinilai ver Lk No· Ci 
i Serara umum media pembelajaran mempWiyai 

I. i kualitas visual (penampilan) dan suara 4 3,7 , 
(audio) baik : 

2. 
1 Media pembelajaran mencakup baban untuk 

4 
' peserta didikdan guru 

3. 
, 

Konten merupakan infonnasi terbaru (up to date) 3 
··- - - -

4. 
Kon ten mengandung pesan yang mgm 

4 
. disampaikan 

5. 
• Grafik, gambar, atau hal lainnya mempunyai 

3 
warna, tekstur, sirnbol yang baik 

6 
• Pernyataan rnenggunakan bahasa yang efekrif, 

4 I 

. komunikatif 
·Media pernbela jaran ammas1 dapat diakses 

7 dengan bantuan teknologi atau aktivitas 4 
' 

Iainnya 

Data tersebut menunjukkan tingkat keterlaksanaan media pada 

pernbelajaran sebesar 3,7, artinya pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media anirnasi dinyatakan terlaksana dengan sangat baik. 
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Tabel 4.6 

Hasil Respon Guru Terbadap Keterlaksanaan 

Penggunaan Media Pembelajaran 

Respon 3 

den Aspek Yang dinilai Iai No. 
1 2 [3 : i=l 

i Pendidikdapatmenggunakan ' 
I. 4 4 i4 12 ! media dalampembelajaran 

: Pendidiktidakmengalamikesulita : 
2. ! ndalammenggunakan media 4 3 14 11 

' 
dalampembelajaran 

1 Pendidikdanpesertadidikdapatme 
' 

3. 
1 

mahamisajianmateri yang • 

ditampilkandalampembelajar 
3 4 :3 10 

an 
- ' --

• Terjadiinteraksiantarapendidikda 

4. npesertadidikdalampembelaja 4 4 3 11 
ranmenggunakan media 
pembelajarananimasi 

T erjadiinteraksiantarapesertadidi i 
kdenganpesertadidikdalampe I 

5. 4 4 4 12 
mbelajaranmenggunakanmed 
ia pembelajarananimasi ' ' 

: T erjadiinteraksiantarapesertadidi 1 

6 kdengan media 3 3 i 4 10 
dalamoembelajaran i 

· Secarakeseluruhan media 
' 7 pembelajarandapatdigunakan 4 4 4 12 
' I dalam proses pembelajaran. 

85 

ai ak 

4,0 3,7 

3,7 

3,3 

3,7 

4,0 

3,3 

4,0 

Data hasil respon guru terhadap keterlaksanaan penggunaan media 

pembelajaran menunjukkan bahwa tingkat keaktifan pelaksanaan 

penggunaan media pembelajaran sebesar 3, 7, artinya pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan media animasi mencapai tingkat 

aktifitas tinggi. 

Selain itu., berdasarkan data hasil respon guru terhadap keterlaksanaan 

penggunaan media pembelajaran diperoleh nilai median sebesar 26. Dengan 

' 
' 

. 

' 

: 
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membandingkan total skor tiap responden terhadap nilai median, maka 

diperoleh data kecenderungan respon guru terhadap keterlaksanaan 

penggunaan media pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Data Kecenderungan Respon Guru Terhadap Keterlaksanaan 

Penggunaan Media Pembelajaran 

Responden 
Total 

Median 
Kecenderungan 

Skor Resp on 

01 26 26 Respon Positif 

02 26 26 Respon Positif 

03 26 26 Respon Positif 

Data basil respon guru terhadap keterlaksanaan penggunaan media 

pembelajaran menunjukkan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran 

mendapat respon positif dari guru. 

Tabel 4.8 

Hasil Angket Respon Peserta Didik 

s 

No Aspek Yang dinilai Iai ai ak 
7-1 

Senang dan semangat ketika proses 

I. 
pembelajaran menggunakan media animasi 

20 4,0 3,8 dalam pembelajaran pad a materi 
pengukuran jarak,waktu dan kecepatan. 

Pengguna dapat menggunakan media animasi 
2. dalam pembelajaran ten tang materi 20 4,0 

jarak,waktu dan kecepatan dengan mudah 
Media annnas1 dalam pembelajaran 

3. 
menggunakan bahasa yang sederhana, 

17 3,4 
efektif, komunikatif, dan dialogis yang 
mudah dipahami. 

4. 
Ilustrasi sesuai dengan lingkungan dan 

19 3,8 
kehidupan nyata peserta didik 

5. 
Media pembelajaran mencakup bahan untuk 

18 3,6 
peserta didik dan guru 
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Data basil respon peserta didik memmjukkan bahwa tingkat keaktifan 

pelaksanaan penggunaan media pembelajaran sebesar 3,8, artinya 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media animasi mencapai 

tingkat aktifitas tinggi. 

Selain itu, berdasarkan data basil respon peserta didik diperoleb nilai 

median sebesar 19 . Dengan mernbandingkan total skor tiap kelompok 

terhadap nilai median, maka diperoleb data kecenderungan respon peserta 

didik sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Data Kecenderungan Respoo Peserta Didik 

! Total 
Respooden i Sko Median 

Kecenderungan 
' Respon ' ! r 

Kl I 19 19 Respon Positif 
K2 I 18 19 Respon Negatif I 

K3 ' 19 19 Respon Positif ' 
K4 i 19 19 Respon Positif 
KS I 19 19 Respon Positif 

Data basil respon peserta didik terhadap keterlaksanaan penggunaan 

media pembelajaran menunjukkan bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran mendapat respon positif dari peserta didik. 

Berdasarkan basil analisis data di atas diperoleb bahwa penggunaan 

media dalam pembelajaran merniliki tingkat keterlaksanaan sangat baik, 

tingkat aktifitas tinggi dan mendapat respon positif dari guru dan peserta 

didik.Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media efektif dalam 

pembelajaran pada uji coba kelompok. 
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6. Tahap Disseminate ( penyebaran) 

U j i coba lapangan dilaksanakan oleh seorang guru model glllla 

menghindari unsur subjektifitas. Guru model dalam penelitian 

pengembangan ini adalah !bu Eni Rusmiati, S.Pd selaku guru kelas SON 

Puspanegara 05. Pada pelaksanaan uji coba lapangan guru model mengajar 

sesuai dengan Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah 

disusllll. 

Pelaksanaan uji coba lapangan bertujuan Wltuk melihat tingkat 

kepraktisan dan keefektifan media pembelajaran pada skala lebih luas. Uji 

coba lapangan dilakukan pada siswa sebanyak 40 orang. 

Berikut ini disajikan basil angket pengamat pada uji coba lapangan 

Wltuk mengetahui kepraktisan penggunaan media animasi dalam 

pembelajaran. 

No 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tabet 4.10 

Basil An .. ket Pemramat. 

Aspek Yang dinilai 

Media animasi dalam pembelajaran tentang materi 
waktu, jarak dan kecepatan dapat membantu 
pencapaian Standar Kompetensi, kompetensi 
dasar dan indikator yang telah clitetapkan. 

Pengguna dapat menggunakan media animasi dalam 
pembelajaran tentang materi waktu, jarak dan 
kecepatan dengan mudah 

Media animasi dalam pembelajaran menggunakan 
bahasa yang sederhana., efektif, komllllikatif, 
dan dialogis yang mudah dipahami. 

llustrasi sesuai dengan lingkllllgan dan kehidupan 
nyata peserta clidik 

Media pembelajaran mencakup bahan untuk peserta 
clidik dan guru 

--~--

Obser 
ver 
Pi 

4 

4 

3 

4 

4 

3,8 
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Data tersebut menWJjukkan tingkat kepraktisan media sebesar 3,8, artinya 

penggWJaan media animasi dinyatakan sangat praktif daJJUn pembelajaran. 

Sedangkan WJtuk mengetahui tingkat keefektifan media aminasi dalam 

pembelajaran uji coba kelompok dapat dilihat dari basil angket observasi 

keterlaksanaan media animasi dalam pembelajaran, respon guru terbadap 

keterlaksanaan penggWJaan media pembelajaran dan angket respon peserta 

didik. 

Tabel 4.11 

Basil Observasi Keterlaksanaan Media Animasi dalam pembelajaran. 

Obser 

Aspek Yang dinilai ver Lk No fi 
]_ Secara umum media pembelajaran mempWJyai 

kualitas visual (penampilan) dan suara 4 3,9 
. (audio) baik .. . --

2. Media pembelajaran mencakup bahan Wltuk 
4 

peserta didik dan guru 
3. Konten merupakan infonnasit erbaru (up to 

3 date) 
4. KontenmengandWJgpesan yang ingindisampaikan 4 

5. Grafik, gambar, atau hat lainnya mempWJyai 
4 

warna, tekstur, sirnbol yang baik 
6 Pernyataan menggWJakan bahasa yang efektif, 

4 
komWJikatif 

7 Media pembelajaran arnmas1 dapat diakses 
dengan bantuan teknologi atau aktivitas 4 
lainnya 

Data tersebut menWJJukkan tmgkat ketedaksanaan media pada 

pembelajaran sebesar 3,9, artinya pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggWJakan media animasi dinyatakan terlaksana dengan sangat baik. 
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Tabel 4.12 

Hasil Respon Guru Terhadap Keterlaksanaan 

Penggunaan Media Pembelajaran 

Respon 3 

No 
' 

Aspek Yang dinilai '--~De--=-n _ _, I ai ai 

1 2 : 3 i=l 

' Pendidik dapat menggunakan 
4 l. , media dalarn pembelajaran 

2. 

3. 

Pendidik tidak mengalami 
kesulitan dalarn 

4 menggunakan media dalarn 
pembelajaran 

· Pendidik dan peserta didik dapat 
memaharni saJ1an materi 

4 
yang ditampilkan dalam 
pembelajaran 

• T erjad iinteraksi antara pendidik 
\ dan peserta didik dalarn 

4 4· ! pembelajaran rnenggnnakan 
media pembelajaran animasi 

: T erjadi interaksi antara peserta 
: didik dengan peserta didik 

5. i dalarn pembelajaran 4 

6 

, rnenggnnakan media 
pembelajaran animasi 

, T erjadi interaksi antara peserta 
dich1: dengan media dalarn 4 
"""'belajaran 

' Secara keseluruhan media 

4~4 
i 

3 4 

i 

4 3 

! 

4 "4 

4 i 4 

7 
pembelajaran dapat 

4 4 4 
dignnakan dalarn proses , 

12 4,0 

11 3,7 

12 4,0 

11 3,7 

12 4,0 

12 4,0 

12 4,0 

90 

3,9 

pembelajaran. ' 
------- -----~---~~------------ ---- '· ·--- ----'-------~ 

Data basil respon guru terhadap keterlaksanaan penggnnaan media 

pembelajaran menunjukkan bahwa tingkat keaktifan pelaksanaan 

penggnnaan media pembelajaran sebesar 3,9, artinya pernbelajaran dengan 

menggnnakan media animasi mencapai tingkat aktifitas tinggi. 
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Selain itu, berdasarkan data basil respon guru terhadap keterlaksanaan 

penggunaan media pembelajaran diperoleh nilai median sebesar 27. Dengan 

membandingkan nilai rata-rata tiap aspek yang dinilai terhadap nilai median, 

rnaka diperoleh data kecenderungan respon guru terhadap keterlaksanaan 

penggunaan media pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Data Kecenderungan Respon Guru Terhadap Keterlaksanaan 

Penggunaan Media Pembelajaran 

Respond en 
Total 

Median 
Kecenderungan 

Skor Respon 

01 28 27 Respon Positif 

02 27 27 Respon Positif 

02 27 27 Respon Positif 
-- --- -------- ----~--

Data basil respon guru terhadap keterlaksanaan penggunaan media 

pembelajaran menunjukkan bahwa penggunaan media dalam pernbelajaran 

mendapat respon positif dari guru. 

Tabel 4.14 

Hasil Angket Respon Peserta Didik 

40 

No 
Aspek Yang dinilai Iai al ak 

i=t 

Senang dan semangat ketika proses 

I. 
pembelajaran menggunakan media animasi 160 4,0 3,7 
dalarn pembelajaran pada materi 
nengukuran iarak, waktu dan kecepatan. 

Pengguna dapat menggunakan media anirnasi 
2. dalam pembelajaran tentang materi 160 4,0 

----- _ _Laral<.~.clllll. lce<:eJ>llf.llll.d.eil_gllll_lllll.cliill ... ----- ---- ---

Media arumas1 dalam pembelajaran 

3. menggunakan bahasa yang sederhana, 140 3,5 
efektif, komunikatif, dan dialogis yang 
mudah dioahami. 
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4. 
llustrasi sesuai dengan lingkungan dan 

1S8 4,0 
kehid•man nyata peserta didik 

S. 
Media pembelajaran mencakup bahan untuk 

147 3,7 
peserta didik dan !!UIU 

Data hasil respon peserta didik menunjukkan bahwa tingkat keaktifan 

pelaksanaan penggunaan media pembelajaran sebesar 3,7, artinya 

pembelajaran dengan menggunakan media animasi mencapai tingkat 

aktifitas tinggi. 

Selain itu, berdasarkan data hasil respon peserta didik diperoleh nilai 

Median sebesar 19. Dengan membandingkan nilai rata-rata tiap aspek yang 

dinilai temadap nilai median, maka diperoleh data kecenderungan respon 

peserta didik sebagai berikut: 

Tahel 4.15 

Data Kecenderungan Respon Peserta Didik 

Responden 
Total 

Median 
Kecenderungan 

Skor Respon 
SI 19 19 Respon Positif 
S2 19 19 Respon Positif 

--- -·-
S3 18 19 Respon Negatif 
S4 18 19 Respon Negatif 
SS 18 19 Respon Ne<>atif 
S6 19 19 Respon Positif 
S7 18 19 Respon Negatif 
S8 19 19 Resnon Positif 
S9 20 19 Respon Positif 

SlO 20 19 Respon Positif 
Sll 20 19 Respon Positif 

~- ------~ 

Sl2 20 19 Respon Positif 
S13 20 19 Resnon Positif 
Sl4 20 19 Respon Positif 
SIS 19 19 Respon Positif 
Sl6 19 19 Respon P~sjtif_ 

I ----·------- -·-~ ---

Sl7 20 19 Respon Positif 
Sl8 20 19 Respon Positif 
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Sl9 19 19 Respon Positif 
S20 19 19 Respon Positif 
S21 19 19 Respon Positif 
S22 20 19 Respon Positif -- ----- -~---------

S23 19 19 Respon Positif 
S24 19 19 Respon Positif 
S25 19 19 Respon Positif 
S26 18 19 Respon Negatif 
S27 18 19 Respon Negatif 
S28 19 19 Respon Positif 
S29 19 19 Respon Positif 
S30 18 19 Respon Negatif 
S31 18 19 Respon Neiratif 
S32 19 19 Respon Positi f 
S33 20 19 Respon Positif 
S34 20 19 Respon Positif 
S35 20 19 Respon Positif 
S36 19 19 Rei;p<>_nPositif -- ---- -
S37 18 19 Respon Negatif 
S38 20 19 Respon Positif 
S39 20 19 Respon Positif 
S40 19 19 Respon Positif 

Data basil respon peserta didik ternadap keterlaksanaan penggunaan 

media pembelajaran menunjukkan bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran mendapat respon positif dari sebagian besar peserta didik. 

Berdasarkan basil analisis data di atas diperoleh bahwa pengg1maan 

media dalam pernbelajaran memiliki tingkat keterlaksanaan sangat baik., 

tingkat aktifitas tinggi dan mendapat respon positif dari guru dan peserta 

didik. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media efektif dalam 

pembelajaran pada uji coba lapangan. 

Salah satu instrurnen lainnya yang digunakan untuk menilai 

keefektifan media adalah basil tes penguasaan rnateri. Tes dilakukan 

sebelurn dan sesudab pelaksanaan pembelajaran menggunakan media 
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animasi dalarn pembelajaran. Tes dilakukan pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Hasil tes peserta didik pada kelas kontrol dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
lS. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
2S. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Tabel 4.16 

Hasil Tes Penguasaao Materi 

Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media Animasi 

Kelas Kontrol 

70 Tuntas 70 ' Tuntas 
R002 so 1 Tidak Tuntas 60 i Tidak Tuntas 

··--·--- ------ -----t"----·-
R003 80 Tuntas 80 Tuntas 
R004 80 Tuntas 90 Tuntas 
ROOS 70 Tuntas 80 Tuntas 
R006 30 \ T idak T untas so Tidak Tuntas 
R007 70 Tuntas 80 Tuntas 
R008 40 : Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

·------- - ---- . ' -----··----
R009 80 ! Tuntas 90 ' Tuntas 
ROIO 60 i Tidak Tuntas 70 Tuntas 
ROI I 70 Tuntas 70 Tuntas 
ROl2 70 Tuntas 80 Tuntas 
ROB 70 Tuntas 80 Tuntas 
ROl4 70 Tuntas 70 Tuntas 

. ---- ·---·---
ROIS 40 t Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
ROl6 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 
ROl7 70 Tuntas 80 Tuntas 
ROl8 80 Tuntas 90 Tuntas 
ROl9 70 Tuntas 80 Tuntas 
R020 70 Tuntas 70 Tuntas 
R021 70 Tuntas 90 Tuntas 
R022 40 I Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
R023 70 Tuntas 70 ! Tuntas 
R024 70 Tuntas 80 Tuntas 
R02S 70 Tuntas 90 Tuntas 
R026 so ! Tidak T untas 60 Tidak Tuntas 
R027 30 ' Tidak T untas 60 ' Tidak Tuntas 
R028 70 Tuntas 80 Tuntas 
R029 60 Tidak T untas 70 Tuntas 
R030 70 Tuntas 90 Tuntas 
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Standar nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan 

sekolah adalah 70. Berdasarkan uji coba pada kelas kontrol temadap 30 

peserta didik, setelah dilakukan pre-test diketahui terdapat 20 peserta didik 

yang tuntas dan 10 peserta didik yang belum tuntas. Sedangkan pada saat 

setelah dilakukan post-test terdapat 23 peserta didik yang tuntas dan 7 

peserta didik yang belum tuntas. 

Dengan demikian, presentase ketuntasan pre-test belajar peserta didik 

adalah: 

skorhasil 
Persentase = k 

1
x100% 

s ortota 

20 
Persentase = 

30 
x 100% = 67% 

Sedangkan untuk presentase ketuntasan post-test belajar peserta didik 

adalah: 

skorhasil 
Persentase = k 

1 
x 100% 

s ortota 

23 
Persentase = 

30 
x 100% = 77% 
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Sedangkan basil tes penguasaan materi yang dilakukan pada kelas 

eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabet 4.17 

Hasil Tes Penguasaan Materi 

Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media Animasi 

Kelas Eksperimen 

l. SI 70 Tuntas 80 Tuntas 
2. S2 80 Tuntas 80 Tuntas 
3. S3 70 Tuntas 90 Tuntas 
4. S4 70 Tuntas 80 Tuntas 
5. SS 70 Tuntas 90 Tuntas 
6. S6 70 Tuntas 70 Tuntas 
7. S7 70 Tuntas 80 Tuntas 
8. S8 60 Tidak tuntas 60 Tidak Tuntas 1 

9. S9 70 Tuntas 70 Tuntas 
10. SIO 60 Tidak tuntas 70 Tuntas 
1 l. Sll 60 Tidak tuntas 70 Tuntas 

. -"----~ ·--------

12. Sl2 50 Tidak tuntas 80 Tuntas 
13. Sl3 70 Tuntas 90 Tuntas 
14. S14 70 Tuntas 70 Tuntas 
15. SIS 40 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 
16. S16 70 Tuntas 80 Tuntas 
17. S17 70 Tuntas 80 Tuntas 

-- --- - ----------- -------

18. Sl8 70 TWJtas 90 Tuntas 
19. Sl9 70 Tuntas 90 Tuntas 
20. S20 70 Tuntas 80 Tuntas 
2l. S21 70 Tuntas 80 Tuntas 
22. S22 70 Tuntas 90 TWltaS 
23. S23 60 Tidak tuntas 70 TWltaS 
24. S24 50 Tidak tWJtas 70 Tuntas 
25. S25 70 Tuntas 90 Tuntas 
26. S26 40 T idak tuntas 60 Tidak tuntas 
27. S27 70 Tuntas 70 Tuntas 
28. S28 70 TW1tas 90 Tuntas 
29. S29 70 Tuntas 80 Tuntas 

-- ----- ----------

30. S30 70 Tuntas 70 Tuntas 
3l. S31 80 Tuntas 80 Tuntas 
32. S32 60 Tidak tuntas 80 Tuntas 
33. S33 70 Tuntas 70 Tuntas 
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34. S34 70 Tuntas 70 Tuntas 
35. S35 40 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 

' 

36. S36 30 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 
37. S37 70 Tuntas 90 Tuntas 
38. S38 80 Tuntas 80 Tuntas 

·------- ---------- - -------- ---------
39. S39 80 Tuntas 100 Tuntas 
40. S40 60 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 

Stamiar nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan 

sekolah adalah 70. Berdasarkan uji coba terhadap 40 peserta didik, setelah 

dilakukan pre-test diketahui terdapat 28 peserta didik yang tuntas dan 12 

peserta didik yang belum tuntas. Sedangkan pada saat setelah dilakukan 

post-test terdapat 34 peserta didik yang tuntas dan 6 peserta didik yang 

belum tuntas. 

Dengan demikian, presentase ketuntasan pre-test belajar peserta didik 

adalah: 

skorhasil 
Persentase = k I x 100% 

s ortota 

28 
Persentase = 

40 
x 100% = 70% 

Sedangkan untuk presentase ketuntasan post-test belajar peserta didik 

adalah: 

skorhasil 
Persentase = k 

1
x100% 

s ortota 

34 
Persentase = 

40 
x 100% = 85% 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah persentase peserta 

didik pada kelas kontrol yang memenuhi nilai ketuntasan pada saat pre-test 

sebesar 67%, sedangkan pada saat post-test sebesar 77%, artinya mengalami 
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kenaikan sebanyak I 0%. Sedangkan jmnlah persentase peserta didik pada 

kelas eksperimen yang memenuhi nilai ketuntasan pada saat pre-test sebesar 

70%, sedangkan pada saat post-test sebesar 85%, artinya mengalami 

kenaikan sebanyak 15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa media animasi 

efektif dalam pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan konsep dasar 

rnatematika pada materi pengukuran waktu, jarak dan kecepatan. 

B. Hasil Pengembangan 

Berdasarkan hasil dari uji lapangan diperoleb basil validasi dari 

produk yang dikembangkan, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), media animasi dalam pembelajaran dan instrmnent. Tingkat 

kevalidan untuk produk rencana pelaksanaan pembelajaran sebesar 3,5. 

Tingkat kevalidan untuk media anirnasi dalam pembelajaran sebesar 3,5. 

Tingkat kevalidan tes penguasaan materi sebesar 3,6. Sebingga perangkat 

yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria tingkat kevalidan yang 

ditetapkan yaitu valid. 

Berdasarkan analisis basil observasi keterlaksanaan media 

animasi dalam pembelajaran mencapai 3,9, artinya dinyatakan sangat 

praktis. Dengan demikian media animasi dalam pembelajaran yang 

dikembangkan sudab memenuhi kriteria kepraktisan. 

Untuk memenuhi tingkat keefuktifan media ammas1 yang 

dikembangkan ditentukan dari analisis tingkat aktivitas peserta didik 

pada basil angket pengamat, basil respon guru terhadap keterlaksanaan 

penggunaan media pembelajaran dan basil angket peserta didik. 
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Berdasarkan analisis tingkat aktivitas peserta didik tersebut diperoleh 

bahwa tingkat aktivitas peserta didik tinggi. Selain itu juga, tingkat 

keefektifim media animasi ditentukan dari analisis tingkat ketuntasan 

melalui skor tes. Tingkat ketuntasan setelah menggunakan media 

animasi dalam pembelajaran mencapai 85%. Dengan mengamati tingkat 

aktivitas peserta didik dan tingkat ketuntasan peserta didik., maka haJ 

tersebut menunjukkan bahwa media animasi dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan penguasaan konsep dasar matematika pada materi 

pengukuranjarak, waktu dan kecepatan. 

C. Pembahasan 

Desain pengembangan media pembelajaran dilakukan dengan 

metode pencatatan dokumen. Pencatatan dokumen dilakukan dengan 

mencatat tahap-tahap yang telah dilakukan sesuai dengan model 40. 

Tahap I Pendefinisian (define), Dari basil wawancara dengan guru 

kelas V SON Puspanegara 05 lbu Diana Mariyana,S.Pd sudah terdapat 

lilsilitas berupa LCD dan laptop dalam mendukung proses pembelajaran 

menggunakan media. Sehingga, peserta didik lebih antusias mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan basil 

analisis peserta didik Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) pelajaran 

matematika 70 untuk kelas V pada materi pengukuran waktu, jarak dan 

kecepatan. 

Tahap 2 Perancangan (Design), Pada tahap desain ini membuat 

storyboard. Storyboard ini dibuat sebagai gambaran isi dari media 
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pembelajaran animasi dalam pembelajaran yang akan dibuat selain itu juga 

menyusun tes termasukjuga menyusun instrument. 

Tahap 3 Pengembangan (Development), Kegiatan pada tahap ini 

adalah penilaian validator dan uji coba lapangan. untuk menghasilkan 

perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan validator 

dan data yang diperoleh dari uji coba. Produk ini telah melewati tahap uji 

validasi yaitu (I) validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

diperoleh data tingkat kevalidan (Vk) = 3,5 artinya RPP yang disusun 

sudah memenuhi kriteria tingkat kevalidan, (2) validasi media anunas1 

dalam pembelajaran diperoleh data (Vk)- = 3,5. Kriteria kevalidan yang 

sudah ditetapkan adalah valid, dan Tes Penguasaan Materi menunjukkan 

basil (Vk)-= 3,6. Kriteria kevalidan yang ditetapkan adalah valid. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa basil analisis tes penggunaan materi yang 

dtlcembangkan sudah memenuhi tingkat kevalidan, sehingga dapat 

digunakan dalam uji coba penelitian. Setelab produk tersebut direvisi sesuai 

saran dan masukan dari validator, maka produk tersebut dapat diuji cobakan 

ke peserta didik. Uji coba yang dilakukan yaitu (I) uji coba kelompok kecil. 

( 2) uji coba Japangan. 

Tahap 4 adalah tahap Penyebaran (dis~~eminate). Tujuan dari tahap 

m1 adalah menyebarluaskan media pembelajaran yang sudah mendapatkan 

kriteria valid dan praktis dari para ahli media. Media yang sudah mendapat 

kriteria valid dan praktis dapat dilakukan diseminasi pada skala yang Jebih 
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pembelajaran anirnasi dalarn pembelajaran yang alum dibuat selain itu juga 

menyusun tes tennasukjuga menyusun instrument. 

Tahap 3 Pengembangan (Development), Kegiatan pada tahap ini 

adalah penilaian validator dan uji coba lapangan. untuk menghasilkan 

perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan validator 

dan data yang diperoleh dari uji coba. Produk ini telah melewati tahap uji 

validasi yaitu (1) validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

diperoleh data tingkat kevalidan (Vk 1 = 3,5 artinya RPP yang disusun 

sudah memenuhi kriteria tingkat kevalidan, (2) validasi media anunas1 

dalarn pembelajaran diperoleh data (Vk)- = 3,5. Kriteria kevalidan yang 

sudah ditetapkan adalah valid, dan Tes Penguasaan Materi menunjukkan 

basil (Vkf = 3,6. Kriteria kevalidan yang ditetapkan adalah valid. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa basil analisis tes penggunaan materi yang 

dikembangkan sudah memenuhi tingkat kevalidan, sehingga dapat 

digunakan dalarn uji coba penelitian. Setelah produk tersebut direvisi sesuai 

saran dan masukan dari validator, maka produk tersebut dapat diuji cobakan 

ke peserta didik. Uji coba yang dilakukan yaitu (l) uji coba kelompok kecil, 

(2) uji coba Iapangan. 

Tahap 4 adalah tahap Penyebaran (disseminate). Tujuan dari tahap 

un adalah menyebarluaskan media pembelajaran yang sudah mendapatkan 

kriteria valid dan praktis dari para ahli media. Media yang sudah mendapat 

kriteria valid dan praktis dapat dilakukan diseminasi pada skala yang lebih 
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luas dengan uji coba lapangan , bisa juga ke sekolah lain atau digunakan 

oleh pendidik lain. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan pada penelitian 

pengembangan produk media animasi dalam pembelajaran untnk 

peningkatan konsep dasar matematika materi pengukuran waktu, jarak dan 

kecepatan kelas V maka dapat disimpulkan bahwa: 

I. Pengembangan media animasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

penguasaan konsep dasar matematika pada peserta didik di SD dapat 

dilihat hasil validasi skor rata·rata yang diperoleb dari validator ahli dan 

validator praktisi untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP), 

Media Pembelajaran, clan tes penguasaan materi untuk semua indikator 

adalah 3,5; 3,5; 3,6 sehingga memenuhi kriteria valid yang ditetapkan 

yaitu 3 <:: VK < 4. Hasil perolehan skor rata-rata untuk observasi 

keterlaksanaan media pembelajaran 3,7 juga telah memenuhi kriteria 

kepraktisan yang ditetapkan yaitu 3 <:: PK < 4. Media pembelajaran 

memenuhi kriteria efektif dengan basil observasi aktifitas peserta didik 

sebesar 3,8. menunjukkan bahwa produk media pembelajaran dapat 

meningkatkan penguasaan konsep dasar matematika peserta didik 

ditunjukkan oleb jmnlah persentase peserta didik pada kelas kontrol 

yang memenuhi nilai ketuntasan pada saat pre-test sebesar 67o/o, 

sedangkan pada saat post-test sebesar 77o/o, artinya mengalami kenaikan 

sebanyak 10%. Sedangkan jumlah persentase peserta didik pada kelas 
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eksperimen yang memenuhi nilai ketuntasan pada saat pre-test sebesar 

70%, sedangkan pada saat post-test sebesar 85%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa media animasi efektif dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan pengnasaan konsep dasar matematika pada materi 

pengukuran waktu, jarak dan kecepatan. 

2. Media animasi pembelajaran yang dikembangkan memenuhi tiga kriteria 

yaitu valid, praktis clan efektif. Hal ini terlihat dari hasil validasi ahli, 

validasi praktisi, lembar observasi dan angket respon peserta didik. 

3. Tanggapan/respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

menunjukkan bahwa tingkat keaktifan pelaksanaan penggunaan media 

pembelajaran sebesar 3,8, artinya pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media animasi mencapai tingkat aktifitas tinggi. 

Selain itu, berdasarkan data hasil respon peserta didik diperoleh nilai 

median sebesar 19. Data basil respon peserta didik terhadap keterlaksanaan 

penggunaan media pembelajaran menunjukkan bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran mendapat respon positif dari peserta didik. 

Dengan demikian media arnmas1 dalam pembelajaran yang 

dikembangkan sudah memenuhi tiga kriteria yaitu valid, praktis dan efektif. 

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan, adapun saran yang disampaikan berkaitan 

dengan pengembangan media animasi dalam pembelajaran ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Media yang dibuat masih dirasa perlu disempumakan, mengingat 

keterbatasan alat baik berupa software, hardware, maupun kemarnpuan 

peneliti. Pemberian anirnasi agar lebih memudahkan peserta didik untuk 

memaharni rnateri. 

2. Lebih mengembangkan kompetensi secara continue untuk 

mengembangkan media pembelajaran dan variasi dalarn proses 

pembelajaran guna mencapai hasil pembelajaran yang maksirnal dan 

lebih berrnutu dengan materi dan mata pelajaran yang lain yang relevan. 

3. Pengernbangkan media animasi diharapkan dapat mernberikan manfaat 

praktis dan teoritis, dapat mengernbangkan media yang lebih efektif dan 

efesien sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih 

aktif, inovatif dan menyenangkan, serta media animasi diharapkan lebih 

atraktif dan hidup sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dan 

memperrnudah peserta didik memaharni materi serta dapat meningkatkan 

penguasaan konsep pernbelajaran khususnya matematika materi 

pengukuran waktujarak dan kecepatan sesuat dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
REVISI2017 
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(Disusun Berdasarkan Permendikbud Nomor: 22 Tahun 2016) 

Satuan Pendidikan 

Mata Pelajaran 

Bab4 

Kelas I Semester 

Alokasi Waktu 

A. KOMPETENSI INTI (Kl) 

SDN Puspanegara 05 

Matematika 

Waktu, Jarak dan Kecepatan 

V (Lima) I II 

4 x 35 menit (2 x Pertemuan) 

KI I : Menerima, menjalankan dan menghargai aJaran agama yang 

dianutnya. 

Kl 2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya. 

Kl 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya., dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

Kl 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bal1asa yang jelas, 

sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR (KO) 

3 .4 Menjelaskan kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. 

4 .4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan 

waktu. 

PERTEMUAN 1 ( 2 x 35 menit ) 

C. INDIKA TOR: 

3.4. l Mengenal kecepatan,jarak dan waktu. 

4.4. l Menghitung basil bagi antara jarak dan waktu. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

I. Mengenal kecepatan, jarak dan waktu. 

2. Menghitung hasil bagi antara jarak dan waktu. 

+ Karakter siswa yang diharapkan : Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong Royong 

lntegritas 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Pendabuluan • Guru mengajak peserta didik untuk berdoa 
sebelum dan setelah pelajaran. Religius 

• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada 
peserta didik tentang Kecepatan, Jarak dun Waktu. 

Communication 

• Guru membantu 
merencanakan dan 
pembelajaran tentang 
Wakt11. 

peserta didik dalam 
menyiapkan kegiatan 

Kecepatan, Jarak dun 

• Guru membimbing peserta didik untuk 
mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk 
melakukan Kegiatan 4.1 

109 

Alokasi 

Waktn 

5. menit 

Inti Mengamati 55 menit 

• Guru membimbing peserta didik untuk membuat 
kelompok yang terdiri atas 3-4 anggota. 
Collaboration 

• Guru mengarahkan peserta didik untuk mengenal 
arti jarak, waktu dan kecepatan. Mandiri 

Menanya 

• Guru menfasilitasi peserta didik untuk saling 
bertanya jawab dengan anggota kelompoknya 
tentang Kecepatan, .larak dan Wak/11. 
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I 
I 

Kegiatan 

Penutup 

Deskripsi Kegiatan 

Comlflllnication 

Mencoba 

• Guru mendampingi peserta didik dalam melakukan 
beberapa hal yang diperhatikan dalam langkah 
kegiatan 3 di Kegiatan 5. l. Mandiri 

• Guru membimbing peserta didik dalam 
menentukan basil bagi antara jarak dan waktu 

• Guru mendampingi peserta didik untuk 
menyebutkan rumus kecepatan dan cara 
menghitungnya 

Menalar 

• Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyelesaikan pennasalahan yang berkaitan 
dengan kecepatanjarak dan waktu. Mandiri 

Mengkomunikasikan 

• Guru mengarahkan peserta didllc untuk 
menceritakan basil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain. Literasi 
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Alokasi 

Waktu 

• Guru merefleksikan basil pembelajaran tentang IO menit 
Kecepatan, Jarak dan Waktu. lntegrilas 

• Guru melakukan evaluasi tentang Kecepatan, Jarak 
dan Waktu, serta menugaskan peserta didik untuk 
mempelajari materi selanjutnya. Mandiri 

• Guru menginfonnasikan materi selanjutnya, yaitu 
Mengenal hubungan kecepatan, jarak dan waktu . 

Communication 
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F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku teks pelajaran Matematika SD/MI Kelas V tahun 2017 

• Ensik/opedia Matematika yang relevan. 

• Ensik/opedia Anak Nasional yang relevan. 

• Langkah Awai Menuju ke Olimpiade Matemalika yang relevan. 

• Meteran, Stopwatch dan alat tu.lis. 

G. MA TERI PEMBELAJARAN 

• Mengenal waktu, jarak dan kecepatan 

H. METODE PEMBELAJARAN 

• Pendekatan : Saintifik 

• Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, 
penugasan dan ceramah 

Penilaian 

I) Penilaian Kegiatan 4. I 

Menilai kompetensi yang dicapai dalam proses pembelajaran tentang Waklu, 

.larak dan Kecepatan 

Menghitung Kecepatan 

Alat dan baban : rneteran, stopwatch., dan alat tulis 

Langkah kegiatan : 

I . Buatlah kelornpok yang terdiri atas delapan siswa. 

2. Buatlah dua titik garis di teras kelasrnu, di rnana titik yang satu adalah 
titik start dan yang lainnya adalah tittle finish. 

3. Sebelurn rnenandai, pastikan kamu sudah menentukan jarak antara kedua 
titik tersebut. Misalnya jaraknya adalah 10 rn. 

4. Mintalah temanmu untuk berlari dari titik start ke titik finish. 

5. Aktifitas stopwatch saat temanrnu rnulai berlari dan rnatikan setelah 
rnencapai finish. 

6. Hitunglah kecepatan temanmu. Misalnya ternanmu berlari selarna 5 
detik, rnaka kecepatannya adalah I 0 rn/5 detik ~ 2 rn/detik. 

7. Lakukan secara bergantian. 
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Penilaian praktik menghitung kecepatan (P3) 

No. Aspek 
\ Skor I Deskripsi 

I 
4 3 2 1 I 

Keterampilan I I 
i 

l Persiapan alat dan bahan i i 
' i 

2 Hasil perhitungan I 
: i 

Sikap I i 
' i 

I Teliti I 
: i 

2 Tertib ' i I ! i 

Keterampilan : 4 = Baik Sekali, 3 = Baik, 2 = Cukup, l = Kurang 

Sikap : 4 = Membudaya, 3 = Mulai Berkembang, 2 = Mulai Terlihat, l = Belum 

Terlihat 

2) Penilaian Tugas Rumah 

Penilaian pemahaman dan. penguasaan peserta didik terhadap materi Waktu, 

Jarak dan Kecepatan 

lnstrumen Penilaian Togas Rnmah 

No Aspek yang Dinilai 

I. Ketepatan dalam menentukan kecepatan,jarak, dan waktu 

I 
2. Ketepatan dalam menentukan rumus kecepatan 

3. Ketepatan dalam menjelaskan pengertian jarak, dan waktu 

Keterangan 

3 = jawaban tepat 

2 = jawaban kurang tepat 

I = jawaban tidak tepat 

0 = tidak menjawab 

Total Skor 

Skor maksimal yang dapat diperoleh peserta didik adalah 9. 

Nilai = Total sk.or x JOO 

Skor maksimal 

Skor 

.... 

.... 

. ... 

.... 

! 
I 

l 
i 
I 
i 
' 
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PERTEMUAN 2 ( 2 x 35 menit ) 

C. INDIKA TOR : 

3.4.2 Mengenal hubungan waktu,jarak clan kecepatan 

4.4.2 Menentukan hubungan waktu,jarak dan kecepatan. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mengenal hubungan waktu, jarak dan kecepatan. 

2. Menentukan hubungan waktu, jarak dan kecepatan 

<• Karakter siswa yang diharapkan : 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong Royong 

lntegritas 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

113 

Pendahuluan • Guru mernberi salarn clan menyapa peserta didik. 

Religius 

• Guru rnenjelaskan tujuan pernbelajaran kepada 

peserta didik tentang Kecepatan, jarak, dan waktu. 

Communication 

• Guru rnernbantu peserta didik dalarn rnerencanakan 

dan rnenyiapkan kegiatan pernbelajaran ten tang 

Kecepatan,jarak, dan waktu. 

• Guru mernbimbing peserta didik untuk 

mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk 

melakukan Kegiatan 4.2 

Inti Mengamati 

• Guru mengarahkan peserta didik untuk rnengamati 

soal cerita tentang perjalanan kendaraan. 

Comm11nication 

Menanya 

Alokasi 

Waktu 

5 menit 

55 menit 
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Alokasi 
; 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Waktu 

• Guru memfasilitasi peserta didik untuk saling 
bertanya jawab dengan anggota kelompoknya dalam 

menentukan buhungan kecepatan, jarak dan waktu . 
Mandiri 

Mencoba 

• Guru mendampingi peserta didik dalam 
menyelesaikan perrnasalahan yang berkaitan dengan 
hubungan kecepatan, jarak dan waktu. Mandiri 

Menalar 

• Guru membimbing peserta didik untuk membuat 
kesimpulan mengenai kecepatan., jarak dan waktu. 

Critical Thinking and Problem Solving 

Mengkomunikasikan 

• Guru mengarahkan peserta didik untuk membacakan 
kesimpulannya di depan teman sekelasnya. Litl!t'tlsi 

Penutup • Guru merefleksikan basil pembelajaran ten tang !Omenit 
Kecepatan,jarak, dan waktu. Mandiri 

• Guru melakukan evaluasi tentang Kecepalan, jarak, 
danwaktu. 

F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku teks pelajaran Matematikn SD/Ml Kelas V tahun 2017 

• Ensiklopedia Matematika yang relevan. 

• Ensiklopedia Anak Nasional yang relevan. 

• Langknh Awai Menuju ke Olimpiade Matematikn yang relevan. 

• Tabel hubungan jarak., waktu dan kecepatan. 
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G. MA TERI PEMBELAJARAN 

• Hubungan kecepatan, jarak dan waktu 

H. METODE PEMBELAJARAN 

• Pendekatan : Saintifik 

• Metode : Pennainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, 
penugasan dan ceramah. 

Penilaian 

I) Penilaian Kegiatan 4.2 

Menilai kompetensi yang dicapai dalam proses pembelajaran tentang waktu, 

jarak dan kecepatan. 

lnstrumen Penilaian Kegiatan 4.2 

Lengkapi tabel berikut! 

No. Jarak 

I lOOkm 

2 500m 

3 480m 

4 3.800m 

5 ... m 
.... -· - ---- - -· -- --· 

6 ... km 

7 ... km 

8 230km 

Waktu 

4jam 

25 menit 

12 detik 

19 jam 

50 menit 
------------

2,5 jam 

100 detik 

... Jam 
-- ----- - - ----- ---------------

9 135 m ... detik 

Kecepatan 

... km/jam 

... m/menit 

... m/detik 

... km/jam 

3 m/menit 
~- --

24km/jam 

33 m/detik 

57,5 km/jam 
--------- --- ----- - -- --- ·-

15 m/detik 

10 850m ... menit 85 /menit 

2) Penilaian Tugas Portofolio 

Instrumen Penilaian Tugas Portofolio 

Nama Perserta Didik Aspek Keterarnpilan yang 
Dinilai 

-·--· 
No Keterampilan Menyusun Keterangan 

Tugas Portofulio 

4 3 2 1 

I. Adam Fitrah Ramadhan .... .... .... .... .... 

2. Astriana Putri Rozak .... .... . ... .... . ... 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
---

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Aulia Maharani 

Davida Y ahya 

Dick:i Ramadhan 

Dimas Ardiansyah 

Dimas Setiawan 

Disa Albet Wili Faja P 

Dwi Ramadhani 

Ihsan Mujaki 

lntan 

Isnaeni Apririana Khayla 
---- - -- --· --------

Jaenal Abidin 
----t------t---------

M. Rajib Fauzi 

M. Tri Saputra 

Majreeha Fitria 

Maulana Firdaus 

Micca Rahmat 

Muhamad Erga Priyatna 

Muhamad Lutfi Virgiansyah 

Muhammad Fahru Rizki 

N abila Septiani 

Nasya Anasyfa Salsabila 
~---- . -----------~----

N aufal llyasar 

Nayra Aldianova 

Nazua Septia 

Nia Novita 

NurWahidah 
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29. Putri Made Kinta Lamani 

30. Rahma Ayu Raka Siwi 

31. Raisya V irk a Salsabilla 

32. Ramadhani Nursyahid 

33. Rehan Gilang Mahendra 

34. Risda Khoerunisa 

35. Risko Teguh Budiarto 

36. Salwa Maela.ni 

37. Sarifudin Nur Afiyan 

38. Sela Anjani 

39. Siti Nurajijah 

40 Sopianti 

Keterangan 

Diisi dengan tanda eek ( v') 

Kategori penilaian aspek keterampilan 

4 = runtut dan rapi 

3 = runtut tapi tidak rapi 

2 = tidak runtut tapi rapi 

I = tidak runtut dan tidak rapi 

' 
I .... .... .... .... 
I 

.... .... .... . ... 
I 

.... .... .... .... 
i 

.... .... .... .... 
I 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

' I 
.... .... .... .... 

i .... .... .... .... 

i 

' .... .... . ... .... 
I 

: 
.... .... .... . ... 

.... .... .... .... 
' 

! .... .... .... .... 

Skor maksimal yang dapat diperoleh peserta didik adalah 4. 

N ilai = Total skor x 100 

Skor maksimal 

Bogor, J 7 Juli 20 J 8 
GuruKelasV 

Diana Mari~ 
NIP . ............................ . 
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RANGKUMAN MATER! 

l. Jo = Jarak ( satuan panjang) 

Jarak menggunakan satuan: 

r\~ 
Km Hm Dam m Dm Cm Mm 

[;9]'-.J~~~~~_____, 
Menghafal tangga satuan panjang, sebagai 

berikut: 
Km = Kilometer Kacang 
Hm = Hektometer Hijau 
Dam = Dekameter Dalam 
M =Meter 

Mangkok 
Dm = Desimeter Di 

L 
T11111•= 111 lall; Nillll= II llilp 

Cm = Centimeter Cari 1-.=1 ~..-TICellbll:•bm-.1001 

Mm = Milimeter Mama 

2. Ko = Kecepatan > ( satuan panjang I satuan waktu) 
Dijadikan acuan satuan dalam perhitungan materi jarak. 

3. Wi =Waktu ) ( satuan waktu) 

Satuan waktu diantaranya: 

·~ = 60menit l menit = 60 d etik 

'-..J 
~ 

l Jam = 3.600 detik selang waktu ( lama) = Waktu ttba - waktu benm.gkat 

CJ 
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PENGUASAAN KONSEP 

WAKTU,JARAK DAN KECEPATAN 

) ArMti speedometer yang bergerald! 
) Menwijukbn .ngbberapajarum 

speedometer tenebut? '90' 
> Apa art! f•rum yangmenun;ukkan angb 

tersebut? 'kecepamt motorfmoblltenebut 
...... 90 km /lani 

> Apa arti 90 km/,...,. motor/mObl dapat 
menempuh,... 90 kmdallnt waldu t jam 

90 m jank tempuh - -
-!• Kecepatan adalah perbandingan 

antara jarak dan waktu tempuh 
suatu kendaraan 

> Pemahkah karian melihat alat seperti ini? 
> Terdapat dimaMkah alat ter.sebut? 
> Apa Nma alat ter.sebut? 
> Apa kegunaan alat ter.sebut? 
> Turrsan apa yang biasa terdapat pada alat 

ter.sebut? 

0 
okm 2okm 4okm 0 

w°'"'-___/~~ '-.__/.,.~ U1 
6okm Solem 
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07.00 ~ 

08.0 t 

Jam 

09.00 ~ 
09.30 }S 

J.am 

••• ? 

oKM 

20KM 

40KM 

50KM 

6okm 

Untuk m ncarl K ccpatan (Ko) maka 
Jar k Jo)dlbagiW ktu(WI) 
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Kecepe1lllt • ..,.. Y•no d1tempuh 

Wllktu tempuh 
.. 
.... . . ' 

( ---7 • • \ '' 

.-o· .. ~"~ .. -,; ~.,.,_ .....,4 
r ' 

~ ..... -.. " .. ~·-----·- Jarak tempuh • Kecepatan x waktu ditempuh 
" . 

~~\!•~ .: • ,~:-:7.7.:·-~~ 

....... ._ ___ ,,._, _.... ............... .'.'""'f 

.. ... . 
.. -:·:; -·7::;:~--~t;tl 
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SKENARIO PEMBELAJARAN 

A. PENDAHULUAN 

Contoh penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari 

adalah masalah waktu. Supaya kita dapat menjalankan aktivitas dengan 

Jancar, kita barns mampu mengatur waktu dengan balk Peserta didik barns 

mampu meJakukan perhitungan secara sederhana sebelum berangkat ke 

sekolah supaya mereka tidak terlambat. Hal ini berkaitan dengan masalah 

waktu mereka berangkat, jarak yang hams mereka tempuh dan kecepatan 

dari alat transportasi yang mereka gunakan. 

Salah satu materi yang dipeJajari di Sekolah Dasar adaJab jarak dan 

kecepatan. Materi ini dipeJajari di keJas V SD pada semester I . Peserta didik 

barns memahami materi ini dengan baik, karena akan berkaitan Jangsung 

dengan permasalahan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Di 

samping itu, materi ini juga akan berkaitan dengan materi pada mata 

pelajaran Jain yaitu Ilmu Pengetabuan SosiaJ. Oleb karena itu, peserta didik 

tidak hanya sekedar untuk menghafaJ rumusnya, tetapi benar-beoar 

memahami konsep dari jarak dan kecepatan. 

Pada kenyataannya di lapangan, ditemukan bahwa guru cendenmg 

langsung memberikan rumus kecepatan kepada peserta didik. Akibatnya 

peserta didik mengalami kebingungan dalam mengerjakan soal-soaJ. 

Sebagian besar peserta didik akan bingung ketika dilakukan perubahan pada 
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soal, misalnya mengbitung jarak jika diketahui kecepatan dan waktu atau 

mengbitung waktu jika diketahui ja:rak dan kecepatan. 

Berdasa:rakan pennasalahan di atas, hendaknya proses pembeJajaran 

yang dilaksanakan adaJah pembeJaja:ran bennakna bagi peserta didik. Peserta 

didik dibimbing dalam menemukan konsep-konsep dari permasalahan yang 

nyata di sekitar mereka Proses pembelajaran menggunakan media animasi 

daJam pembelaja:ran, Wltuk membantu peningkatan konsep dasar matematika 

pada pokok bahasan materi pengukuran jarak, waktu dan kecepatan. 

Berdasarkan uraian di atas, observer beserta guru kelas V mendesain 

pembelaja:ran dengan menggunakan media animasi dalam pembeJajaran. 

PembeJajaran di awaJi dengan memberikan pennasaJahan kepada peserta 

didik mengenai jarak dan kecepatan. Sete]ah itu peserta didik diberikan 

kesempatan Wltuk mengembangkan pola p.ikimya daJam memecahkan 

masaJab yang diberikan. 

Kegiatan pembelaja:ran ini diJaksanakan di kelas VA Sekolab Dasar 

Negeri Puspanegara 05 dengan menggunakan media animasi daJam 

pembeJajaran. Peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran ini 

berjumlah 40 peserta didik. Kegiatan pembelaja:ran ini dilaksanakan secara 

bekerja sama dengan guru kelas V yaitu Ibu Diana Mariana, S.Pd dan guru 

Kelas VJ Ibu Eni Ruamisti,S.Pd. 
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B. PERENCANAAN 

1. Analisis Kurilrulum 

Pada tabap ini observer dan guru kelas V melakukan analisis materi 

berdasarlcan kurikulum, sesuai dengan standar kompetensi clan kompetensi 

dasar pada topik yang telah ditentukan. Di Kelas V SD semester l , materi 

tentang kecepatan khususnya pada indikator menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan kecepatan terdapat pada standar kompetensi kedua yaitu 

menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak dan kecepatan daJam 

pemecahan masalah. Sedangkan kornpetensi dasarnya adaJab menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan waktu. jarak dan kecepatan. 

2. Desain Pembclajaran 

Kegiatan mendesain pembelajaran dilakukan oleh kedua observer 

dengan Ibu Diana Mariana, S.Pd., guru kelas V yang sekaligus berperan 

sebagai observer/pengamat dan lbu Eni Rusmiati, S.Pd sebagai guru model 

Desain pembelajaran dibuat dengan mempertimbangkan basil wawancara 

dengan guru kelas mengenai pembelajaran yang biasa dilakukan oleh gmu 

pada materi kecepatan. Pada kegiatan pembelajaran, guru secara langsung 

memberikan rumus kecepatan kepada peserta didik. Pembelajaran 

dilanjutkan dengan memberikan beberapa contoh soal dan memberikan 

latihan soaJ tmtuk menghittmg kecepatan yang diketahui secara eksplisit 

jarak dan waktunya. Kelemahannya adaJah, hanya sedikit peserta didik yang 

dapat menjawab dengan benar ketika dilakukan perubahan pada so~ 

misaJnya menghitung jarak jika diketahui kecepatan dan waktu atau 
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menghjtung waktu jika diketahu.i jarak dan kecepatan. Sebagian besar 

peserta dictik masih menggunakan prinsip penghitungan yang sama tanpa 

memperhatikan hubungan ant.ara j~ waktu dan kecepatan. Hal ini 

dimungkinkan karena peserta didik hanya menghafal rumus clan kurang 

memahami konsep kecepatan. 

Observer dan guru meodesain rencana pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media animasi dalam pembelajaran. Pembelajanm 

diawali dengan konteks alat-alat transportasi yang biasa digunakan peserta 

didik ke sekolah dan mencatat jarak rumah ke sekolah serta waktu tempuh 

peserta didik jika menggunakan alat transportasi tersebut. Penggunaan 

konteks ini dilakukan dengan anggapan bahwa kondisi tersebut dialami oleh 

siswa dalam kehldupan sehari-hari. Tahap selanjutnya diberikan 

pennasalahan kepada peserta didik di dalam Lembar Kerja Peserta Didik 

dengan konteks yang sama yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk 

membawa peserta didik memahami konsep kecepatan. 

Kegiatan pembelajaran yang direncanakan adalah diskusi secara. 

berkelompok. Pembagian kelompok didasarkan pada kemampuan akademik, 

sesuai dengan prestasi peserta didik pada pelajaran matematika dan 

pertimbangan guru kelas terliadap kemampuan peserta didik. sehingga setiap 

kelompok terdiri dari peserta didik dengan kemampuan yang heterogen. Hal 

ini diharapkan dapat memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajanm 

karena dengan kelompok yang heterogen, peserta didik yang berkemampuan 

tinggi diharapkan dapat membantu temannya yang mengalami kesulitan 
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Aktivitas 1: Peserta didik meneotukan alat transportasi mana yang paling 

cepat. 

Aktivitas ini merupakan langkah awal untuk membuat peserta didik 

mengerti tentang konsep kecepatan. Soal pada aktivitas pertama ini 

melibatkan jarak (dalam satuan kilometer) dan waktu (dalam satuan jam). 

Satuan untuk jarak dan waktu telah dipelajari peserta didik pada pertemuan

pertemuan sebelumnya. Aktivitas ini sesuai dengan karakteristik dari 

pendidikan matematika realistik yaitu keterkaitan antar konsep dalam 

matematika dan keterkaitan antara konsep matematika dengan mata 

pelajaran yang lain, dalam hal ini Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari 

tentang transportasi. 

Deskripsi aktivitas: Setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan 

alat transportasi mana yang paling cepat mengantarkan ke sekolah clan 

memberikan alasan atas jawaban yang telah disepakati oleh kelompok. 

Tujuan yang diharapkan: 

• Peserta didik dapat dengan mudah menentukan alat transportasi yang paling 

cepat clan dapat memberikan alasan dengan membandingkan jarak yang 

ditempuh selama satu jam. 

• Peserta didik akan dengan mudah menentukan alat transportasi yang paling 

cepat dan memberikan alasan berdasarkan pengetahuan peserta didik tentang 

alat transportasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 
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07.00 o8.oo 

'------""' \ 
• Peserta didik akan dengan mudah menentukan alat transportasi yang paling 

cepat, dan memberikan alasan atas jawabannya. 

• Peserta didik mampu menentukan alat transportasi yang paling cepat. 

Aktivitas 2: Menemukan konsep kecepatan dari hubungan antara alat 

transportasi tercepat dengan jarak rumah ke sekolah 

Pada aktivitas kedua ini peserta didik dibawa untuk dapat 

menemukan konsep kecepatan dengan menghubungkan alat transportasi 

tercepat yang telah terpilih di aktiv.itas satu dan jarak rumah ke sekolah. 

Aktivitas ini dapat berjalan dengan baik apabila peserta didik memaharni 

konsep mengkonversi satuan waktu dan jarak. 

Deskripsi aktivitas: Gum membimbing peserta didik dalam 

menemukan konsep kecepatan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

berkaitan dengan lama perjalanan untuk menempuh jarak yang lebih dekat 

dari jarak yang ditempuh selama satu jam dengan menggunakan alat 

transportasi yang telah terpilih pada aktivitas satu hingga peserta didik 

menemukan waktu yang diperlukan w1tuk menempuh jarak 5 km dari 

rumahnya ke sekolah 
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Dugaan tujuan peserta didik: 

• Peserta didik dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan dengan mengubah satuan waktu dari jam ke menit. 

• Peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yaitu untuk 

jarak-jarak istimewa seperti setengah atau seperempat dari jarak yang 

ditempuh selama satu jam . 

• Peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 

. . 
-- -

0 ~ ~ <>?·'--- _;a.00~9.00 ~ 
6okm a okm 

Aktivitas 3: Menemukan konsep kecepatan yang merupakao jarak yang 

ditempuh tiap satuan waktu 

Pada aktivitas ketiga ini peserta didik dibawa untuk dapat 

menemukan konsep kecepatan dengan mereduksi jarak yang ditempuh 

hingga peserta didik menemukan jarak yang ditempuh tiap satu satuan 

waktu. 

Deskripsi aktivitas: Dari basil yang telah diperoleh pada aktivitas 

kedua, secara klasikal guru membimbing peserta didik untuk menemukan 

jarak yang ditempuh jika waktu tempuh dikurangi hingga satu satuan waktu 

dan membandingkan dengan jarak yang ditempub selama satu jam 
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sebagaimana telah diketahui pada soaJ. Dari kedua kasus ini guru mengajak 

peserta didik untuk membuat kesimpuJan tentang konsep kecepatan. 

Dugaan tujuan peserta didik: 

• Peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, menemukan hubungan 

antara kedua kasus dan menyimpuJkan konsep kecepatan. 

• Peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dapat menemukan 

hubungan antara kedua kasus dan menyimpulkan konsep kecepatan. 

• Peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dapat 

menemukan hubungan antara kedua kasus dan dapat menyimpulkan konsep 

kecepatan. 

- ---- . . -~ 

2. Kegiatan pembelajaran 

Pada kegiatan pembelajaran ini yang berperan sebagai guru model 

adalah lbu Eni Rusmiati, S.Pd, guru kelas VI SD Negeri Puspanegara 05, 

sedangkan Ibu Diana, S.Pd guru kelas V SON Puspanegara 05 bertindak 
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sebagai observer/pengamat. Kegiatan pembelajaran di awaJj dengan 

pembahasan PR Setelah semua PR selesai dibahas, guru memberikan 

apersepsi dengan konteks alat-alat transportasi. Pada kegiatan ini guru juga 

memberikan motivasi tentang pentingnya belajar matematika khususnya 

pada materi kecepatan. Guru bertanya kepada beberapa peserta didik tentang 

alat-alat transportasi yang biasa d igunakan ke sekolah dan mendaftarkan 

alat-alat transportasi tersebut di papan tulis. Dari jawaban peserta didik, 

banya terdapat tiga alat transpottasi yaitu, motor dan angkot Selanjutnya, 

guru meminta peserta didik untuk membandingkan alat transportasi mana 

yang tercepat dari kedua alat transportasi tersebut. 

Selanjutnya, guru membagi siswa-siswa dalam kelompok di mana 

masing-masing kelompok terdiri dari 8 peserta didik. Jumlah keseluruhan 

peserta didik adalab 40 siswa. Dengan demikian kelompok yang terbentuk 

sebanyak 5 kelompok.. Pad.a setiap kelompok diberikan Lembar Kerja 

Peserta Didik untuk dikerjakan secara bersama-sama. Pada pembentukan 

kelompok ini peserta didik cukup tertib sehingga ticlak memerlukan waktu 

yang lama. 

Pada aktivitas pertama tentang rnembandingkan alat transpotasi mana 

yang paling cepat, hampir setiap kelompok dapat menjawab dengan cepat 

dan benar. Akan tetap~ peserta didik tidak mampu memberikan penjelasan 

ketika guru menanyakan alasannya. Pada kelompok yang belum bisa 

menemukan jawaban, guru memberikan bimbingan dengan membandingkan 
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aJat transportasi tersebut satu persatu hingga diperoleh aJat transportasi yang 

paling cepat 

Pada aktivitas kedua, hanya terdapat dua kelompok yang dapat 

menemukan jawaban benar dengan penjelasan yang benar, satu kelompok 

menemukan jawaban benar tapi kesu1itan memberikan penjelasan dan 

keedua kelompok yang lain kesulitan untuk menemukan jawaban yang 

bena:r. Guru membimbmg peserta didik dalam menemukan jawaban yang 

benar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan . 

Dari masalah ini peserta didik mulai mengerti bahwa jarak 5 km 

dapat ditempuh dalam waktu 5 menit. Akan tetapi, masih terdapat beberapa 

kelompok yang menjawab l jam dikarenakan peserta didik mengabaikan 

f.akta babwa dalam 1 jam perjalanan dengan ojek dapat menempuh jarak 60 

km. Oleh karena itu, guru kembaJi memberikan pertanyaan-pertanyaan 

sehingga peserta didik mengerti kekeliruan pada jawaban mereka dan 

menemukan jawaban yang benar. 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan presentasi yang dilakukan 

oleh perwakilan dari dua kelompok. Kegiatan ini di awali dengao peserta 

didik menuliskan jawabannya di papan tulis, setelah itu peserta didik 

memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Dengan mendengarkan 

penjelasan yang dibenlcan temannya, kelompok yang masih ragu dengan 

pennasalahan yang diberikan akan sangat terbantu sekali. 

Sebagai aktivitas ketiga, secara klasikal guru membimbing siswa 

untuk menemukan hubungan antara ja:rak, waktu dan kecepatan sehingga 
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peserta didik menjadi mengerti bahwa kecepatan adalah jarak yang ditempuh 

tiap satuan waktu. Pada kegiatan ini hanya beberapa peserta didik yang dapat 

mengambil kesimpuJan.SeJama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa 

cukup tertib meskipun ada beberapa peserta didik yang mengganggu 

kelompok lain dan kurang memberikan kontribusi pada kelompoknya 

3. Analysis kegiatan pembe/ajaran 

Setelah mengimplementasikan desain pembelajaran yang telab 

dirancang, observer dan guru model melakukan retleksi. Secara keseluruban 

proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Peserta didik secara aktif 

mengikuti semua kegiatan pembe1ajaran dan terjalin kerjasama yang baik 

antar sesama anggota kelompok karena pese:rta didik harus sating bertukar 

ide dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 

Pada kegiatan apersepsi guru bertanya pada peserta didik tentang 

alat-alat transpo:rtasi yang biasa digwiakao ke sekolah, mendaftarkan alat

alat transportasi tersebut di papan tulis dan meminta peserta didik untuk 

membandingkan alat transpo:rtasi mana yang tercepat dari kedua alat 

transpo:rtasi tersebut. Peserta didik dengan mudah menentukan alat 

transportasi yang tercepat, akan tetapi peserta didik kesulitao dalam 

menjelaskan alasaonya. Demikian juga pada soa1 di aktivitas pe:rtama, 

sebagian besar pes:rta didik dapat dengan cepat menyebutkan alat transportasi 

yang paling cepat, akan tetapi peserta didik kesulitan untuk menjelaskan 

alasannya Seharusnya peserta didik dapat dengan mudah menje1askan 
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alasannya karena sudah mempelajari tentang satuan kecepatan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Di aktivit.as kedua, sebagian besar kelompok mengalami kesulitan 

dalam memahami maksud soal. menentukan cara menjawab pertauyaan dan 

menemukan jawaban yang benar. Kemungkinan hal ini disebabkan karena 

peserta didik belum terbiasa dengan soa1 cerita pada materi kecepatan. Pada 

materi satuan kecepatan yang dipelajari di pertemuan sebelumnya, peserta 

didik mengerjakan soal yang telah diketahui jarak dan waktu secara eksplisit. 

Selain itu, kemungkinan lain peserta didik mengalami kesulitan karena 

bahasa yang digunakan dalam Lembar Kerja Peserta didik kuraug bisa 

dipahami oleh peserta didik. 

Pada aktivit.as ketiga, hanya beberapa peserta didik yang berani 

mengemukakan kesimpulan. Hal ini dimungkinkan karena peserta didik 

takut akan memberikan jawaban yang salah. Kemungkinan lain adalah pada 

proses pembelajaran banya memberikan satu oontoh permasalahan, sehingga 

peserta didik tidak punya banyak referensi sebagai dasar untuk membuat 

kesimpulan tentang konsep kecepatan. 

Berdasarkan pengamatan kedua observer dan hasil refleksi deugan 

guru kelas, pada pembelajaran teutang materi kecepatan dengan dengan 

menggunakan media animasi dalam pembelajaran dalam konteks alat-alat 

transportasi, peserta didik dapat melakukan aktivitas dengan baik. Pesert.a 

didik telah menget.ahui bahwa kecepatan adalah jarak yang ditempuh per 

satuan waktu. Tidak terdapat gangguan pembelajaran yang berarti karena 
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peserta didik relatif tertJl> meskipun ada beberapa peserta didik yang 

berjalan-jalan di keJas ketika diskusi kelompok berlangsung. 

Efektifitas media dapat dillhat dari basil tes penguasaan materi 

setelah peserta didik mendapatkan pembelajaran menggunakan media 

animasi dengan tingkat ketuntasan mencapai 85%, yang sebelumnya pada 

kegiatan pre tes hanya mencapai 70% dari respon peserta didik diperoleh 

respon positif pada rata-rata rentang 3,8. Berdasarkan basil dari data tersebut 

tingkat penguasaan konsep dasar matematika peserta didik meningkat. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok 

Nama Anggota 

Lengkapi mbel berikut! 

No. Jarak Waktu Kecepatan 

J JOO km 4jam ... km/jam 

2 500m 25 menit ... m/menit 

3 480m 12 detik ... m/detik 

4 3.800 m 19 jam ... km/jam 

5 ... m 50 menit 3 m/menit 

6 ... . km 2,5 jam 24 km/jam 

7 ... km 100 detik 33 m/detik 

8 230km ... jam 57,5 km/jam 

9 135m ... detik 15 m/detik 

JO 850m ... menit 85m/menit 
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KUNCI JAW ABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

I. 25 km/jam 

2. 20 m/menit 

3. 40 m/detik 

4. 200 km/jam 

5. 150m 

6. 60km 

7. 3,3 km 

8. 4jam 

9. 9 detik 

10. 10 menit 

Total skor : 10 

Skor Maksimal : 10 

Nilai = Total skor x 100 

Skor maksimal 
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Nama 

Kelas 

No.Absen 

Ni1ai 

LEMBAR KERJA INDIVIDU 

KERJAKAN SOAL BERIKUT DENGAN BEN AR! 

139 

1. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam, 

keodaraan tersebut melaju dengan kecepatan 80 kilometer per jam. 

Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? 

JAWAB : 

2. Dari rumah ke sekolah berjarak 8 km,pada hari Senin, Rudi dan 

temannya berangkat naik sepeda dengan kecepatan 4 km/jam. Berapa 

jam Rudi dan temannya naik sepeda untuk sampai ke sekolah? 

JAWAB : 
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KUNCI JAW ABAN LEMBAR KERJA INDNIDU 

1. Jawab; 

Diketahui: 

Kecepatan (V) = 80 km/jam 

Waktu (t) = 2 jam 

Ditanyakan: jarak = ... ? 

Jarak = kecepatan (V) x waktu (t) 

Jarak = 80 km/jam x 2 jam 

Jarak = 160km 

Jadi, jarak antara kota A dengan kota B = 160 km. 

2. Jawab: 

Oiketahui: 

Jarak. = 8 km 

Kecepatan = 4 km/jam 

Ditanyakan: waktu tempuh = .... ? 

Wak.tu(t) = jarak (s) : kecepatau (v) 

Waktu = 8 km : 4 km/jam 

Waktu = 2jam 

Jadi, Rudi dan temannya berja 

Ian dengan sepeda selama 2 jam. 

Nilai = Total skor x 100 

Skor maksimal 

SkorNo.l =5 

Skor No. 2 = 5 
Total Skor =10 

140 
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Nama lengkap 

NIP 

No.Hp 

E-Mail 

Alamat Kantor 

Biclang Keahlian 

PROFIL VALIDATOR 

: Dr. SARKADI, M.Si 

: 19690704 199403 I 002 

: 08129612145 

: sarkadi09@yahoo.co.id 

: Jl. Rawangmangun Jakarta Timur 

: Pendidikan PPKn 

Riwayat Pekerjaa/Profesi ( 10 tahun terakbir) 

1. Dosen PPKn dari Talmn 1994 

2. Dosen Pascasarjana UNJ dari tahun 2014 

3. Dosen Pascasarjana UT dari Tahun 2015 

4. Ketua Pengembangan Model Pelatihan Pendidikan Karakter Bagi 

Mahasiswa UNJ Tahun 2016 

5. Ketua Managemen Penilaian Guru PPKn Tahun 2017 
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6. Ketua Pengembangan lnstrumen Penilaian Sikap Guru-guru PPKn Tahun 

2018 

Riwayat PendidiJcan Tinggi dan Tahun Belajar 

1. Lulus Sarjana Prodi PMP-KN IKIP Jakarta Tahun 1993 

2. Lulus S2 llmu Komunikasi UJ Tahun 2000 

3. Lulus S3 Prodi MP lulus Tahun 2012 

JuduJ Buku dan Tabun Terbit 

1. Evaluasi pembelajaran PPKn Tahun 2014 

2. Demokrasi dan HAM Tahun 2015 

3. Tata Negara Tahun 2018 
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Nama lengkap 

NIP 

No. Hp 

E-Mail 

AJarnat Kantor 

Jabatan 

PROFIL VALIDA TOR 

Dra. Hj. Tjutju Rachdinar,MM 

196304231982042001 

085710050258 

tjutjurachdinar@yahoo.com 

Jl. Baru Puspanegara 

Kecamatan Citeureup 

Pengawas Pembina TK/SD Dinas Pendidikan 
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 
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LEMBAR VALIDASI RPP 

A. Jdentifikasi Validator 

Nama Lengkap 

Pekerjaan 

Unit Kerja I lnstansi 

B. Pengantar 

: Dr. SARK.ADI, M.Si 

: Dosen Universitas Negeri Jakarta 

: Uoiversitas Negeri Jakarta 
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Media pembelajaran ini didesain untuk materi pengukuran waktu. 

jarak dan kecepatan di kelas V SD N Puspanegara 05 Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan pengembangan media 

pembelajaran ini maka perlu dilakukan validasi terhadap produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, saya mohon Bapak berkenan untuk 

memberikan penilaian terhadap kualitas RPP yang <tisusun melalui 

pengisian lembar validasi ini. Hasil pengisian lembar validasi ak.an 

digunakan sebagaai bahan pertimbangan dalam penyempumaan produk 

agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Ucapan terima kasih yang 

tak terhingga saya sampaik.an atas kesediaan Bapak untuk berpartisipasi 

dalam pengisian lembar validasi ini. 

C. Petunjuk Pengisian 

1. IsiJah Jembar Validasi ini setelah melihat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

2. Berikan peoilaian dengan tanda cekJis ( ..f) pada kolom skor secara 

objektif 

3. Komentar dan saran dapat tuliskan pada kolom yang disedfakan 
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D. Keterangan Skor 

l , Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak sesuai dengan 

objek yang di nilai. 

2, Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurang sesuai dengan 

objek yang di nilai. 

4, Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan objek 

yang di niJai. 

4, Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sangat sesuai dengan 

objek yang di nilai. 

E. Aspck yang dinibi 

Skor 
No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 

I. Maten 

Rwnusan butir tes scsuai dengan kompetensi dasar 

dan indikator soal yang telah ditetapkan dalam 
I. ./ 

kisi-kisi yaitu tentang penbwukuranjarak,waktu dan 

kecepatan 

Sasaran atau ruang lingkup materi uji adalah 
2. v' tentang pengukuran jarak. wak1U dan kecepatan 

lsi materi tes tentang pengukuran jarak. wak1U dan 
v' 3. 

kecpatan 

II. Konstruksi 
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Media pembelajaran dapat melibatkan peserta didik 

6 secara aktif dalam pembelajaran pengukuran jarak, J 

waktu dan kecepatan. 

JI. Bahasa, Tulisaa, dan Tampilan Media Pembelajaran 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami peserta didik, 
l. t/ 

lcomunikatif dan tidak menimbulkan makna ganda 

Istilah dan symbol yang digunakan konsisten dan 
2. v 

mudah dipahami peserta didik. 

T ampilan, ukuran huruf I angka, gambar menarik serta 
3. v 

terbaca dengan jeJas 

4. Mudab dipahami ti 

UL Manfaat media pembdajaran 

Media pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan 

1. konsep dasar matematika pada materi pengukuran l) 

jarak. waktu dan kecepatan bagi peserta didik 

Media pembeJajaran dapat digunakan sebagai StDllber 
2. 

belajar peserta didik di kela.s maupun di luar kelas 
LI 

Media pembelajaran dapat merubah kebiasaan 

3. pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 
(/ 

terpusat pada peserta didik 

Media pembeJajaran dapat meningkatkan keaktifan J 4. 
belajar peserta didik. 
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F. Komentar dan Saran Perbaikan 

..... ~ .... ~ ..... ~ ..............•..•••••.••... : ••..••....•.....•..••.•.•.•.. 

........ ............. .......................................••••••......•.................... 

....•.•••.............................•. ........... ......•....•....................••••••.•.•. 

..........................•.••.•••....•................... .................................... 

··•··············••·•·· ·•··•···•···· ·•••·•···· ···············································• 

.............................................................................................. 

Bogor, .16 Avril 
Validator 

~ 
~--

2018 

(Dr. SARKADl, MSi) 
NIP.19690704 199403 I 002 
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LEMBAR VALIDASI RPP 

A. ldentifikasi Validator 

Nama Lengkap : Dra.Hj.Tjutju Rachdinar,MM 

Pekerjaan : Pengawas TK/SO 

Unit Kerja I hlStansi 

8. Pengantar 

: Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup 
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Media pembelajaran ini didesain untuk materi pengukuran jarak, 

waktu dan kecepatan di kelas V SD N Puspanegara 05 Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan pengembangan media 

pembelajaran ini maka perlu dilakukan validasi terhadap produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, saya mohon Ibu berkenan untuk memberikan 

penilaian terhadap kualitas RPP yang disusun melalui pengisian lembar 

validasi ini. Hasil pengisian lembar validasi akan digunakan sebagaai 

bahan pertimbangan dalam penyempumaan produk agar menjadi lebih 

baik dan lebih bermanfaat. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya 

sampaikan atas kesediaan Ibu untuk berpartisipasi dalam pengisian 

Jembar validasi ini. 

C. Petunjuk Pengisian 

4. Isilah lembar validasi ini setelah ibu melihat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

5. Berikan penilaian dengan tanda ceklis ( ./) pada kolom skor secara 

objektif 

6. Komentar dan saran dapat lbu tuliskan pada kolom yang disediakan 
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D. Keterangan Skor 

1. Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak sesuai dengan 

objek yang di nilai. 

2. Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurang scsuai dengan 

objek yang di nilai. 

4, Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan objek 

yang di nilai. 

4. Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sangat sesuai dengan 

objek yang di nilai. 

E. Aspek yang diniJai 

Skor 
No Aspek. yang dinilai 

1 2 3 4 

I. Komponen RPP 

Memuat - identitas ma ta pelajaran yang meliputi; .,/ 

1. satuan pendidikan, kelas, semester dan ma ta 

pelajaran 

2. Memuat Standar Kometensi dan Kopetensi Dasar .;/ .,/ 

3. Memuat indikator pencapaian kompeteosi . ../ 

4. Memuat rumusan tujuan pcrnbclajaran ..,/ 

5. Memuat materi ajar ..,/ 

,___. 
6. Mencantumkan alokasi waktu pembelajaran ../ 

Mencantumkan met ode yang digunakn dalam ../ 
7. 

pembelajaran 

8. Merumuskan kegiatan pembelajaran yang meliputi 

43876.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



149 

kegiatan pendahuluan, inti dan peoutup ./ 

9. Mencantmnkan prosedur penilaian hasil belajar ./ 

Menc.antumkan media I aJat Bahan I sumbcr 
JO v 

belajar 

II. Isl RPP 

1. Kesesuain indikator dengan Kompetensi Dasar ../ 

2. lndikator dinyatakan dengan istilah yang terukur 

Tujuan pembelajaran sesuai 
3. 

dengan indikator ./ 

yang tersusun 

Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas, 
../ 4. 

spesifik dan operasional 

Aktifitas guru dan siswa dalam RPP mengacu pada 
.J 

5. indikator dan tujuan penggunaan media 

pembelajaran 

Dalam RPP memuat langkah-langkah 

6. pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

yang jelas, dan runtut 

Dal am RPP terdapat aktivitas membenlcan ~ 
7. 

kesempatan peserta didik secara berkelompok 

Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara jeJas 
8. ./ 

dan operasional sehingga mudah dilaksanakan 

Dalam RPP terdapat aktivitas guru yang 
../ 9. 

membenlcan bimbingan 

JO. Langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan 
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sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan. 

Ill. Bahasa, Tulisa~ dan tampilan RPP 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia 7 
I. 

yang baik dan benar 

Bahasa yang digunakan lcomunikatif dan tidak -../ 
2. 

menimbulkan penafsiran ganda. 

IV. ManraatRPP 

Dapat diguna.kan guru sebagai panduan untuk ..) 

I 
melaksanakan tahap-tahap pembelajaran 

Dapat merubah kebiasaan pembelajaran yang ./ 

2. berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta 

didik 

F. Komeotar cbn Saran Perbaikan 

-~--~~~ ................. ~ ... ~.~~· 
-~-~ ... 6.~:~.~-~----·~···~---~---~ .. : .. 
••·············••··••········································································ 

.........•.•.•.....•......••....•.•.............•............................................. 

19 Aoril . 2018 

(Dra.Hj. jutju Rachdinar,MM) 
NIP. 196304231982042001 

'\ 

l • • 
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Basil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Vaidator :: 

Na. 
Aspdc Yang dioilai Iv' Xi Vk 

J 2 l=t 

v. Komponen RPP 

Manual identitas mata pclBjamn yang meliputi; 
I satuan pendidilmn, kelas, semester dan mata 4 3 7 3.S 

pelajaran 

2 Memuat Standar Komete:nsi clan Kop.."lfmi .Desar 4 4 8 4 3.S 

3 Memuat indibtor pencapeiaJi loompetmsi 4 4 8 4 

4 Memuat rumusan tujuan pembelajalllll 4 2 6 3 

5 Memuat materi ajar 4 3 7 3.S 

' MetlClllllmnkan alobsi waktu pembelajamn 4 4 8 4 

7 
Mencantwnkan met ode }'3Jlg digunakn dalam 

4 3 7 3,S pembelajaam 

8 
Merumusk.an kegiatan pembelajwan yang meliput.i 

4 2 6 3 
kegiatmt peudabuluon. imi dan pemmp 

9 Mencantwnkan prosed..- pcnilaian basal belajar 4 3 7 3.S 

10 Mencantumkao media I alat. Dahan I :;umber belajar 4 3 7 3,5 

VL JSI RPP 

1 Kesesuain indikator dtngan Kompdensi Dasar 4 3 7 3,5 

2 Jndib.tor dinyatalcan dalgan istilah yang terul.w 4 3 7 3,5 

3 
Tujuan pembelajanm sesuai dengan indikator yang 

4 2 6 3 tersusun 

4 
Tujuan pc:mbelajaran dirumu.'lkan S<lCaI1l jelas, 

4 2 6 3 spesifik dan opcnL'liooal 

Al.1ifitas guru clan pesata didik dalam RPP 
s mengacu pada illdikator dan tujuan 4 3 7 3,5 

multimedia nembelaiaran 
DWam RPP mcmuat langkah-langkah pembelajaran 

' mcnggunakan media pembellljanm ymig jela.s, 4 3 7 3,5 
dan nmtut 

7 Dalam RPP terdapat al.1ivitas memberikan 
4 3 7 3,5 

.kesanpatan peserta didik SC\.'a'll bcrl.:clompok-

8 
Kegiatan pembelajaran dirumusbn sa'2ll'8 jdas dan 

4 3 7 3,5 operasional sehingga mudah dilaksanak.m1 

9 
Delam RPP terdapat aktivilas guru yang 

4 3 7 3,5 
memberikan bimbingan 

It 
Langkah-langlroh pembelajaran dilatsanakan ~ 

4 3 7 3,5 
den,gnn wal.tu yang tdah dialob.'iikan. 

vn Bahasa, Tulisu, du tampilan RPP 

43876.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



No.. 

I 

2 

I 

2 

Aspelc Yang diailai 

Bahasa yang digun.akan adallah bahlm lndooesia 
yang bait. dan bCllW 

Bahasa yang digunabn ktllnwikatif dan tidak 
menimbull:an peuafsirun ganda. 

Vlll M.anfutRPP 

Dapat digunakan guru sebagai panduan untuk 
melalcianabm lahap-tabap pembdaj11J11J1 

Dapet UlClllbah tebia1aan pembelajaran yang 
bapu.sat pllda gW11 mt:r\iadi berpusat pada 
DeSeCta didik 

: Jmnlah Nilai dari scmua validator 
: Ralll-l<lla tiap indil.<itOI" 
: Rnta-~u untuk sentUO aspek ( indibtor) 

: Dr. Sarkadi, M.Si 

Vaidator 

J 2 

4 4 

4 3 

4 2 

4 3 

Vl 
V2 : Dra_Hj.Tjutju RachdinarµM 
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% I .. , XI VA:: .... 
8 4 

1 3.S 

6 3 

1 3.S 
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LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Jdentifikasi Validator 

Nama Lengkap 

Pekerjaan 

Unit Kerja I lnstansi 

B. Pengantar 

: Dr. SARKADl,M.Si 

: Dosen Universitas Negeri Jakarta 

: Universitas Negeri Jakarta 

153 

Media pembelajaran ini didesain untuk materi pengukuran jarak, 

waktu dan kecepatan di kelas V SD N Puspanegara 05 Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan pengembangan media 

pembelajaran ini maka perlu dilakukan validasi terhadap produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, saya mohon Bapak berkeoan untuk 

membenlran penilaian terhadap kualitas media pembelajaran yang telah 

dikembangkan melalui pengisian lembar validasi ini. Hasil pengisian 

lembar validasi akan digunakan sebagaai bahan pertimbangan dalam 

penyempumaan produk agar menjadi lebih baik dan lebib bennanf.aat. 

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan atas kesediaan 

Bapak untuk berpartisipasi dalam pengisian lembar validasi ini. 

C. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah lembar validasi ini setelah melihat media pembeJajaran. 

2. Berikan penilaian dengan tanda cekJis ( ./) pada koJom skor secara 

objektif. 

3. Komentar dan saran dapat tuliskan pada kolom yang disediakan 
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D. Keterangan Skor 

1. Jika desain pembelajaran pembelajaran tidak sesuai dengan aspek 

yang di nilai. 

2. Jika desain media pembelajaran kurang sesuai dengan aspek yang 

di nilai. 

3, Jika desain media pembelajaran sesuai dengan aspek yang di nilai. 

4. Jika desain media pembelajaran sangat sesuai dengan aspek yang di 

nilai. 

E. Aspek yani: dinilai 

Skor 
No Aspek yang dinilai 

l 2 3 4 

L Materi I lsi Media Pem~lajaran 

l. Kesesuaian materi dengan media pembelajaran v 

Kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan 
2. 

pembelajaran 
(/ 

Media pembelajaran dapat membantu 

meningkatkatkan penguasaan konsep dasar peserta L/ 
3. 

didilc dalarn materi pengulruranjarak, waktu dan 

kecepatan 

Media pembelajaran dapat digunakan peSC11a didik 
4. i/ 

dengan pengetahuan dan pengalarnan yang beragarn 

Kesesuaian alokasi waktu dengan sajian media 
t/ 5. 

pembelajaran 
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1. Petunjuk pengerjaan soal ditulis dengan jelas ,/ 

Rumusan butir tes lidak menimbulkan penafsiran 
2 

ganda 
v' 

3. Kesesuaian jumlah soal dengan alokasi waktu v 

Komposisi soal mudah.sedang. dan sulit sudah 
J 4. 

proposional 

UJ. Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia 
1. J 

yang baik dan benar 

Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah v 2. 
dipahami peserta didik 

Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak v 3. 
menimbulkan penafsiran ganda. 

Tujuan pembelajaran dirumuskan secarajelas, J 4. 
spesifik dan operasionaJ 
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F. Komentar dao Saran Perbaikan 

~ W h i<-t ~ \x:,V , 
............................ ..... ~::> ······· · ··················· ··· ························· 

...........................................•................................................. 
················································· ........................................... . 

Bogor, 16 Apri l 2018 
Validator 

~ ---(Dr. SARKADI, M.Si) 
NIP.19690704 199403 1002 
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LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Identifikasi Validator 

Nama Lengkap : Dra Hj. Tjutju Rachdinar, MM 

Pekerjaan 

Unit Kerja I Instansi 

B. Pengantar 

: Pengawas TK I SD 

: Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup 

Kabupaten Bogor 
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Media pembelajaran ini didesain untuk materi pengukuran jarak, 

wal1u dan kecepatan di kelas V SD N Puspanegara 05 Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan pengembangan media 

pembelajaran ini maka perlu dilakukan validasi terhadap produk yang 

dihastlkan. Oleh karena itu, saya mobon Thu berkenan untuk 

memberikan penilaian temadap kualitas media pembelajaran yang telah 

dikembangkan melalui pengisian lembar validasi ini. Hasil pengisian 

lembar vaJidasi akan digunakan sebagaai bahan pertimbangan dalam 

penyempumaan prnduk agar menjadi lebih baik dan lebih bennanfaat_ 

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan atas kesediaan 

lbu untuk berpartisipasi dalam pengisian lembar validasi ini. 

C. Petunjuk Pengisian 

1. lsilah lembar validasi ini setelah bapak melihat media pembelajaran. 

2. Berikan penilaian dengan tanda ceklis ( ,f) pada kolom skor secara 

objektif. 

3. Komentar dan saran dapat Bapak tuliskan pada kolom yang disediakan 
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D. Keterangan Skor 

1, Jika desain pembelajaran pembe1ajaran tidak sesuai dengan aspek 

yang di niJai. 

2, Jika desain media pembelajaran kurang sesuai dengan aspek yang 

di nilai. 

3, Jika desain media pembelajaran sesuai dengan aspek yang di nilai. 

4, Jika desain media pembeJajaran sangat scsuai dengan aspek yang di 

nilai. 

E. Aspek yang dinilai 

Skor 
No Aspek yang dinilai 

l 2 3 4 

L Materi / lsi Media Pembelajaran 

L Kesesuaian materi dengan media pembelajaran ..,, 

Kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan 
2. 

~ v 

pembelajaran 

Media pembelajaran dapat membantu 

meningkatkatkan penguasaan konsep dasar peserta .....,, 
3. 

didik dalam materi pengukuran jarak, waktu dan 

kecepatan 

Media pembetajaran dapat digunakan peserta didik v 
4. 

dengan pengetahuan dan peogalaman yang beragam 

5. Kesesuaian alokasi waktu dengan sajian media ../ 
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pembelajaran 

Media pembclajaran dapat melibatkan peserta <tidilc. 

6 secara aktif dalam pembelajaran pengukuran j~ 

wak.tu dan kecepatan. 

JI. Bahasa, Tulisao, dao Tampilan Media Pembelajaran 

L 

2. 

3. 

Bahasa yang digunak.an mudah dipahami peserta didik. 

komunikatif dan tidak menimbuJkan makna ganda 

Istilah dan symbol yang digunakan konsisten dan 

mudah dipahami peserta didik. 

Tampilan. ul-uran huruf I angka. gambar menarik scrta 

terl>aca dengan jelas 

4. Mudah dipahami 

Ill. Manfaat media pembdajarao 

Media pembelajaran dapat meniogkatkan penguasaan 

I. konsep dasar matematika pada materi pengukuran 

jarak. wal..'1U dan kecepatan bagi pesena didik 

../ 
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Media pembelajaran dapat digunakan sebagai sumber'- --·----
2. 

belajar peserta didik di kelas maupun di luar kelas 

Media pembelajarao dapat merubah kebiasaan 

3. pembetajaran yang beJpusat pada guru menjadi 

terpusat pada peserta didik 

Media pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan 
4. 

belajar peserta didik. 
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F. Komcntar dan Saran Ptrbaibn 

~)·~~~ ~~ ...................................................... ~ .................................. . 
. ±.~-~~-~---·: .... ~--~--~---·~ 
.............. . .. t ... ! ... ~ ... ~ ..... ~t--~~---········· ' 
··~·--·~---~·-···&....... .. .. --~---~ 
··························································· ·································-
.............................................................................................. 

··································· ........................... ································ 
.................... ········································································-
··························································································-

Bogor. 19 ApriJ 
Validaror 

2018 

(Ora. Hj. Tjutju Rachdinar, MM ) 
NIP. 196304231982042001 
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Basil Validasi Media Pembelajaran 

Validator 

No Aspck Yang dlBiW 

l 2 

IV. M.ateri I hi Mflia Pntbdajuan 

L Kesesuaian tllllleri <lc:nguu media pembelajaran 4 3 

2. 
Kescsuaian media pembelajaran dengan tujuan 

4 3 
pembelajaran 

Media pembelajanm dapat memhantu 

3. meningbtkatknn pcnguasaan Iron.sq> dasar 
4 3 

pesecta didik dal:nn matcri pcngukuron jnrak. 
waktu dan b:ceoatan 

Media pembelajaran dapat digWlllbn pesata didik 
4. dengau pengetahuan dan penplamau yang 4 3 

berag;un 

5. Kesesuaian nlotasi waktu dengan sajian media 
3 3 pembelajaran 

Medi.a pembelajaran dapot mdibotkan pesata didik 
6. secara aktif dalam pemhelajlll'llll pengulumln jarak, 4 3 

wak:tu dan biceoalan. 

v. .Bahasa, Tulisan, dlln TampiJan Med.iaPembdajaran 

Bahasa yang digwiakan mudah dipobami p:sa1B 
I. didik, komuruhtif dan tidal:: menimbulbn 4 4 

makna""'ida 

2. Istilah dan symbol )'llllg digunabn lronsistt!SJ dan 
4 4 mudah dipnl:wni peserta di.dil. 

3. 
Tampilan, ulmron h\U'Uf I angb.. gambllr menarilc 

3 3 serta terbaca dengan jelas 

4. Mudah dipllbami 3 3 

Vl MM.fut media pembelajuan 

Media pembclajaron cbpat meningkatlron 

I. 
pengu11sa1J11 komep <lasar IIllllernlltib poda 

4 3 materi pengukuran jarnk, wa.ktu den kecepatan 
hei!i nesat.a didik 

Media pembelajaran dapat digunabn sebagai 
2. somber belajar pesert.a didil. di ~ maupun 4 3 

di luarkelas 
Media pembelajaran dapat merubah kdtiasaan 

3. pembclajtrrnn yang berpus&l padll guru menjadi 4 4 
ternusat mda peserta dicilc 

4. 
Medi.a pembelajaran dapat mcn:ingbtklln keaktifan 

4 4 
belajar pesata didil: 

Kd.erugan: 

l:f.1 v1 : J1m1lah Nilai dari semua validator 
: Rata;ata tiap indikator Xr 

vt 

VJ 
V2 

: Rata-nta a.at'Qk sem.•• esptk ( indikator) 

: Dr. Sarlcadi, M.Si 
: Dra.Hj.Tjutju Rachdinar,MM 
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J 

_Lvt Xr Vt 
1-1 

1 3,5 l.S 

7 3.S 

1 3.S 

1 3.S 

6 3 

1 3,5 

8 4 

8 4 

6 3 

6 3 

7 3,5 

1 3,5 

8 4 

8 4 
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LEMBAR VALIDASJ TES PENGUASAAN MA TERI 

A. Jdentifikasi Validator 

Nama Lengkap 

Pekerjaan 

Unit Kerja I Instansi 

B. Pengantar 

: Dr. SARKADr, M. Si 

: Dosen Universitas Negeri Jakarta 

: Universitas Negeri Jakarta 

162 

Media pembelajaran ini didesain untuk materi pengukuran jarak 

,waktu dan kecepatan di kelas V SO N Puspanegara 05 Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan pengembangan media ini 

maka perlu dilakukan validasi terhadap produk yang dihasilkan. Oleh 

karena itu, saya mohon Bapak berkenan untuk memberikan penilaian 

trebadap kualitas penguasaan materi pembelajaran melalui pengisian 

lembar validasi ini. Hasil pengisian lembar validasi akan digunak.an 

sebagaai bahan pertimbangan dalam penyempumaan produk agar 

menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Ucapan terima kasih yang tak 

terhingga saya sampaikan atas kesediaan Bapak untuk berpartisipasi 

dalam pengisian lembar validasi ini. 

C. Petunjuk. Pengisian 

I. Isilah lembar validasi tes penguasaan materi setelah bapak melihat proses 

pembelajaran mengunakan media pembelajaran 
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2. Berikan penilaian dengan tanda ceklis ( v') pada kolom skor secara 

objektif. 

3. Komentar dan saran dapat Bapak tuliskan pada kolom yang ctisediakan 

D. Keterangan Skor 

I , Jika tes penguasaan materi tidak sesuai dengan aspek yang di niJai. 

2, Jika tes penguasaan materi kuraog sesuai dengan aspek yang di 

nilai. 

3, Jika tes penguasaan materi sesuai dengan objek yang di nilai. 

4, Jika tes penguasaan materi saogat sesuai dengan objek yang di niJai. 

E. Aspek yang dinibi 

Skor 
No Aspek yang diniJai 

1 2 3 4 

L Materi 

Rumusan butir tes sesuai dengan kompelensi dasar 

dan indikator soaJ yang telah ditetapkan dalam 
I. 

./ 
kisi-kisi yaitu tentang pengukuran jarak,waktu dan 

kecepatan 

Sasaran atau ruang lingkup materi uji adalah 
2. 

t/ tentang pengukw-an jarak, waktu dan kecepatan 

Isi materi tes tentang pengukuran jarak, waktu dan 
ti 3. 

kecpatan 

II. Konstruksi 
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l. Petunjuk pengerjaan soaJ ditulis dengan jelas i/ 

Rumusan butir tes tidak menimbulkan penafsiran 
2 r/ 

ganda 

3. Kesesuaian jumlah soal dengan alokasi waktu I/ 

Komposisi soal mudah,sedang, dan sulit sudah 
J 4. 

proposionaJ 

'"· Bahasa 

- Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia 
I. J yang baik dan benar 

Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah 
i) 2. 

dipahami peserta didik 

Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak 
v' 3. 

menimbulkan penafsiran ganda. 

Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jclas, J 4. 
spesifik dan operasional 
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F. ~da<:: Perbai~~ ~ lOf . 
········· ························~······················································· 
•....•..........••..•.•..........•.....•...•••.•••••...••••.•.......•.•••••.••...••••........ 

••••••........•••.........•....•..••..........•.......•.•..•.....•..•........•.•••••••..••••• 

..••••.••....••••••..••••••••••••••••••••.•.•.•............•••....... .•........ ............... 

.............................................................................................. 

Bogor, 16 April 2018 
Validator 

----(Dr. SARKADI. M.Si) 
NIP.19690704 199403 1002 
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LEMBAR VALIDASI 

TES PENGUASAAN MA TERI 

A. ldentifikasi Validator 

Nama Lengkap 

Pekerjaan 

Unit Kerja I lnstansi 

B. Pengantar 

: Dra Hj. Tjutju Rachdinar, MM 

: Pengawas TK I SD 

: Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup 

Kabupaten Bogor 
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Pengembangan media pembelajaran animasi untuk rneningkatkan 

penguasaan konsep dasar matematika SD ini rnemerlukan validasi 

ter:badap produk yang dihasilkan. Media pembelajaran ini didesain untuk 

materi pengukuran waktu, jarak dan kecepatan di kelas V SD N 

Puspanegara 05 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Berkaitan 

dengan pengembangan media ini rnaka perlu dilakukan validasi terhadap 

produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, saya mohon lbu berkenan 

untuk memberikan penilaian terbadap kualitas penguasaan materi 

pembelajaran melahri pengisian lembar validasi ini. Hasil pengisian 

lembar validasi akan digunakan sebagaai bahan pertimbangan dalam 

penyempurnaan produk agar menjadi lebih baik dan lebih bennanfaat. 

Ucapan terima k.asih yang tak terhingga saya sampaikan atas kesediaan 

lbu untuk berpartisipasi dalam pengisian lembar validasi ini. 
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C. Petunjuk Pengisian 

1. Isilab lembar validasii tes penguasaan materi setelab bapak melihat 

proses pembelajaran mengunakan media pembelajaran 

2. Berikan penilaian dengan tanda ceklis ( ./) pada kolom skor secara 

objektif. 

3. Komentar dan saran dapat Bapak /lbu tuliskan pada kolom yang 

disediakan 

D. Keterangan Skor 

1, Jika tes penguasaan materi tidak sesuai dengan aspek yang di nilai. 

2, Jika tes penguasaan materi kurang sesuai dengan aspek yang di 

nilai. 

3, Jika tes penguasaan materi sesuai dengan objek yang di nilai. 

4, Jika tes penguasaan materi sangat sesuai dengan objek yang di nilai 

E. Aspek yang dinilai 

Skor 
No Aspek yang dinilai 

I 2 3 4 

I. Materi 

Rumusan butir tes sesuai dengan kompetensi dasar ~ 

dan indikator soal yang telah ditetapkan dalam 
I. 

kisi-kisi yaitu tentang pengukuranjarak,waktu dan 

kecepatan 

2. Sasaran atau ruang lingkup materi uji adalah 

43876.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



168 

tentang pengukuranjarak, waktu dan kecepatan v 

lsi materi tes ten tang pengulruran jarak, waktu dan v 3. 
kecpatan 

II. Konstruksi 

I. Petunjuk pengerjaan soal ditulis dengan jeJas 

Rumusan butir tes tidak menimbulkan penafsiran v 
2 

ganda 

3. Kesesuaian jumlah soal dengan alokasi waJ...'tu 

Kornposisi soal mudah..sedang. dan sulit sudah v 
4. 

proposional 

llL Bahasa 

Bahasa yang digunakan adaJah bahasa Indonesia ../ 

I. 
yang baik dan benar 

Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah "" 2. 
dipahami peserta didik 

Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak ../ 
3. 

menirnbulkan penafsiran ganda. 
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F. Komcntar dan Saran Perbaikan 

Bogor, 19 April . 2018 
Valt<lator 

(Ora. Hj. Tjutju Rachdinar,MM) 
NIP.19630423 198204 2 001 
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No. 

I . 

2. 

3. 

I. 

2 

3 

... 

-
I. 

2. 

3 

4. 

as asa es emruasaan H ii Valid . T P Mate. n 

Aspek Y•ag dillilal 

l Mllterl 

Rumman butir tes lleSIJ3i daig;al kanpd ensi illls:IF 
dan irdkalDr soal )'lll>g tclah ditdapbn 
d.llam Wi-tisi yailll leolaog pmguturm 
jrak, waklu den keceontao 

Satm1ut lltaU JUllll& Jingkup malQ"I UJI adalah 
lcnlang pcngukurnn jand., waktu dan 
k:~'tllllan 

bi materi tes ~ paigulrurnn jmulc, \'tUctu dun 
t ecpatan 

n Koastniksj 

Pcturguk pengerjaan soal ditul~ dengan jdas 

Rnirlm:m lUir tes tid:sk mmimbull.an pellllfsinm 
gavJa 

Ke9esmuul jumlah -1 deogmt aloWi waktu 

Komposisi soel mudah,.sedang, d:n1 sol it sud:th 
proposional 

Ill Bahm• 

Buhasu yaug digllll3bn adalah bohasa Ind~ 
ymg brik dan benar 

e.hasa yang digllll3bn komunibtif dan mudah 
dipahami pescrta didit 

Bahasa yang digimakan k001urul.atJJ W!J lldak 
lllCllllllbolbn peoafsiran ganda. 

TUJmn pcmbdajanm dirumustan ICCm'll je1as, 
spesilik dan operasiooal 

: Jwnlab Nilai dari llClllua wlidator 
: RallHuta tiap indibtor 
: Raa-rala 1dUk semua aspct ( indikalor) 

: Dr. Satkadi, M.Si 

Validator 

1 2 

4 J 

4 4 

4 4 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 J 

4 3 

Pl 
P2 : Dra.Hj.Tjutju Rachdinar,MM 
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2 I I Ivt I x1 VI: 
l • I 

I 

7 J,S l.' 

' 
a 4 

a 4 

7 3,S I I 
7 3,S I I 
7 3,S I 
7 3,5 I 

1 3,5 I 

7 3,S I 

7 3,S I 
I 

7 I 3.5 I 
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RES.PON GURU TERHADAP KETERLAKSANAAN PENGGUNAAN 

MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Identitas Observer: 

Nama Lengkap 

Pekerjaan 

Unit Kerja I Instansi 

8. Petunjuk 

: ENI RUSMIATI,S.Pd 

: Guru 

: SON Puspanegara 05 

1. Mohon kesediaan lbu memeberikan penilaian terhadap 

keterlaksanaan penggunaan media pembelajaran. 

2. Berikan penilaian dengan tanda .ceklis ( v ) pada kolom skor 

secara objektif. 

3. Komentar dan saran dapat lbu tuliskan pada kolom yang 

disediakan. 

C. Kettrangan Skor 

l Tidak pemab 

2 Jarang 

3 sering 

4 Selalu 

: Mutlak tidak pemah dilakukan 

: Pemab dilakukan, namun tidak sering 

: Sering dilakukan, namun pemah 

tidak dilakukan 

: Mutlak dilakukan 

43876.pdf
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O. Aspck yang diam ati 

Skor I 
No Ptt11yataaa 

I 2 3 4 ; 
I 

. J. I IL Matcri 

l. Pcodidik dapat menggWlakan media dalam pembclajaran I v 
I 

Pcndidik tidak mengalami kesulitan dalam meniu.•umoom v 
2. 

media dalam pcmbelajaran 
' 
' ,_____ 

Pcndidik dan peserta didik dapat memahami sajian materi 
t 

3. v 
yang d itampilkan dalam pembelajaran 

I 
Terjadi interaksi antara pendidik dan pescrta didik dalam l 

4. v pembelajaran menggunakan media pcmbclajaran 

Terjadi interaksi antara peserta didik dengan pesena I 

5. didik dalam pembclajanm menggunakan multimedia v 
• 

pembelajaran 

>-
dengan 

~ 
Terjadi interaksi antara pcscrta didik media I 

6. v 
dalaln pembelajaran 

r-
Secara kcseluruhan media pcmbclajaran dapat digunakan I 

7. v . 
dalam proses pembelajaran. 

Rata-rata 
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£. Catatan 

................................................................................................... 

........................................................... .. ..................................... . 

............................................................. ............ .. ....................... . 

................................................................................................... 

................................................................................................... 
········································································· ......................... . 

Bogor-, /4.:-.. ~7:-... 2018 

Observer 

(ENI RUSMIATl,S.Pd) 

N IP.197907 12204052001 
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RESPON GURU TERHADAP KETERLAKSANAAN PENGGUNAAN 

MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Jdentitas Observer: 

Nama Lengkap 

Pekerjaan 

Unit Kerja I Instansi 

B. Petunjuk 

: DIANA MARIANA,S.Pd 

: Guru 

: SDN Puspanegara 05 

I . Mohon kesediaan Ibu memeberik.an penilaian terhadap keterlaksanaan 

penggunaan media pembelajaran. 

2. Berikan penilaiao dengan tanda .ceklis ( .J ) pada kolom skor secara 

objektif. 

3. Komentar dan saran dapat lbu tuliskan pada kolom yang disediakan. 

C. Keterangan Skor 

1 Tidak. pernah 

2 Jarang 

3 sering 

4 Selalu 

: Mutlak tidak pemah dilakukan 

: Pernah dilakukan, namun tidak sering 

: Sering dilakukan. namun pemah 

tidak dilakukan 

: Mutlak dilakukao 
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D. Aspck yang diamati 

Skor I 
No Ptmyataan I 

I 2 3 4! 
L Mattri I 

1. Pendidik dapat menggunakan media dalam pembelajaran I , 
I 

Pendidik tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan . 
2. ! media dalam pembelajaran 

. 
~ ' 

1 

Pcndidik dan pcsena didik dapat memahami sajian materi I . 
3. 

I 

yang ditampilkan dalam pembelajaran '" I 

Terjadi interaksi antara pendidik dan pescrta didik dalam 
4. l 

I 

pembelajaran menggunakan media pcmbelajaran animasi 

Terjadi interaksi antara peser1a didik dengan pcserta ' 
I 

S. didik dalam pembclajaran menggunakan media 
I 
I 

\, l 

pembelajaran animasi I 
l I - ,_ -· Terjadi interaksi antara peserta didik dengan media 

6. ·. I daJam pembelajaran 

Secara keseluruhan media pembelajaran dapat digunakan ' I 7. \. 

dalam proses pembelajaran. 
I 

Rata-rata 1 
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D. Catatan 

•..........••.•....•••••••••••..•..................••••....•....••.••..••••••••••.•.••. 

.................................................................•........................ 

••••••..••••..........•••.•.•...........•.•.•••••••••..•••..•........•.................... 

.........••..•.••••••..•...... ............................................................ 

···························································•·••••·••······················ 

...••••.........••.....................••••.•.....•.......................•....•...••••••. 

••••••••·······•••••··•·••·······•••••·••·••···············•···•·········••·••••••·•······ 

.................................................................. 

Bogor, 18 Juli 2018 

Observer 

(DIANA MARIANA.S.Pd) 
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C. Petunjuk skor 

I. Skor I, jika tidak sesuai 

2. Skor 2, jika kurang sesuai 

3. Skor 3,jika sesuai 

4. Skor 4,jka sangat sesuai 

D. PENILAIAN 

Skor 
No ASPEK YANG DINILAI 

1 2 J 4 

RES PON 

1. Scnang dan semangat ketika proses pembelajaran 

menggunak.an media animasi dalam pembelajaran pada 

materi pengukuranjarak.,waktu dan kecepatan. hi 
2. Penggwia dapat menggunakan media animasi dalam 

~ 

pembelajaran tentang materi jarak. walctu dan kecepatan v 
dengan mudah 

3. Media animasi dalam pembelajaran menggunakan bahasa 

yang scdcrhana, efektif. komWlikatif, dan diaJogis yang \) 
mudah dipahami. 

4. llustrasi sesuai dengan lingk"Wlgan dan kehidupan nyata v peserta didik 

- -S. Media pembelajaran meocakup bahan untuk peserta didik 

J dan guru 
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p.\<jy,() 

C. recunj uk skor 

l. Slat I 

2. Sknr 2 

. J. Slar3 

4. Skor 4 . ju ungac H$Uli 

u. ra-;~1 LAIAS 

I ~o I I 

ASPf'.~ \ ' ,\NC l>ll\lL-\1 

I 

Rl:'.SPO~ 

l. --Scn3o~ 

I men~~ 
0\:lh,,; 

2. Pro~~u 

j'l('t'llbc I 
j 

dC'tl~.," muJah 

3. Media 

)~j? 

I mud ah dirwmi , I 
I 4. llu~nss 

I 
~ . did ii.: 

s. ~fcdia 

d.in .. / 
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Tabulasi Data Respon Guru Terbadap Keterlaksanaan Penggunaan Media Pembelajaran 

Pada Uji Coba Kelompok 

Untuk Mengukur Tingkat Keaktifan Kegiatan Pembelajaran 

~ 

Pemyataan ke- 01 02 02 Jumlah Rata-rata 

l 4 4 4 12 4.0 

2 4 3 4 11 3.7 

3 3 4 3 10 3.3 

4 4 4 3 11 3.7 

5 4 4 4 12 4.0 

6 3 3 4 10 3.3 

7 4 4 4 12 4.0 

Jumlah Total 78.0 26.0 

Rata-rata Total 11. l 3.7 
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Tabulasi Data Respon Guru Terbadap Keterlaksanaan Penggunaan Media 
Pembelajaran 

Pada Uji Coba Kelompok 

Untuk Mengukur Tingkat Keaktifan Kegiatan Pembelajaran 

Total Pernyat.aan ke-
, Responden Sko Median Kecenderungan Respon 
i ij r 

I 2 3 4 5 6 7 

0 1 4 4 3 4 4 3 4 26 26 Respon Positif 

02 4 3 4 4 4 3 4 26 26 Respon Positif 

I 03 4 4 3 3 4 4 4 26 26 Respon Positif 
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Tabulasi Data Angket Respon Siswa 

Pada Uji Coba l.apangan 

Untuk MengukurTingkat Keaktifan Kegiatan Pembelajaran 

Pernya 
59 s s s s s s 5 5 5 s 5 5 s 

ta an S1 52 S3 S4 55 56 57 S8 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ke-

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

Jumlah Total 
Rata-rata Total 

184 

5 s 5 5 5 5 5 s 5 5 5 5 5 s s 5 s s Jumla Ra ta-
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 h rata 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 l !iO 4.0 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 l!iO 4.0 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 140 3.5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 158 4.0 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 147 3.7 

765 19.1 
153 3.8 
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Tabulasi Data Angket Respon Siswa Pada Uji Coba Lapangan 
U tuk M ku Tin kat Ki ktif Ki . ta P b I . n eruru T l! ea an ema n em e e1aran 

I Pemyataan ke- Total Kecenderwtgan 
Responden Sko Median 

I l 2 3 4 s Respon 
r 

SJ 4 4 3 4 4 19 19 Resoon Positif 
S2 4 4 3 4 4 19 19 Resoon Positif 
S3 4 4 3 4 3 18 19 Resoon Neeatif 
S4 4 4 3 4 3 18 19 Respon Negatif 
SS 4 4 3 4 3 18 19 Respon Negatif 
S6 4 4 3 4 4 19 19 Respon Positif 
S7 4 4 3 4 3 18 19 Resoon Nesratif 
S8 4 4 4 3 4 19 19 Respon Positif 
S9 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 

SIO 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
Sll 4 4 4 4 4 20 19 Resoon Positif 
S1 2 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
SB 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
Sl4 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
SIS 4 4 3 4 4 19 19 Resnon Positif 
Sl6 4 4 4 4 3 19 19 Respon Positif 
Sl7 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
SJ8 4 4 4 4 4 20 19 Resoon Positif 
SJ9 4 4 3 4 4 19 19 Respon Positif 
S20 4 4 4 4 3 19 19 Resoon Positif 
S21 4 4 3 4 4 19 19 Respon Positif --
S22 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
S23 4 4 3 4 4 19 19 Respon Positif 
S24 4 4 3 4 4 19 19 Resoon Positif 
S25 4 4 3 4 4 19 19 Respon Positif 
S26 4 4 3 4 3 18 19 Respon Negatif 
S27 4 4 3 4 3 18 19 Respon Negatif 
S28 4 4 4 4 3 19 19 Respon Positif 

! S29 4 4 4 4 3 19 19 Resoon Positif 
I S30 4 4 3 4 3 18 19 Respon Negatif 

S31 4 4 3 4 3 18 19 Respon Negatif 
S32 4 4 3 4 4 19 19 Respon Positif 
S33 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
S34 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
S35 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
S36 4 4 4 3 4 19 19 Respon Positif 
S37 4 4 3 4 3 18 19 Respon Negatif 
S38 4 4 4 4 4 20 19 Resoon Positif 
S39 4 4 4 4 4 20 19 Respon Positif 
S40 4 4 3 4 4 19 19 Resoon Positif 
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Tabulasi Data Respon Guru Terhadap Keterlaksanaan Penggunaan Media 
Pembelajaran 
Pada Uji Coba Lapangan 
Untuk Mengukur Tingkat Keakfifan Kegiatan Pembdajaran 

Pemyataan ke- OJ 02 02 JumJah Rata-rata 

l 4 4 4 12 4.0 ,____ ·-
2 4 3 4 11 3.7 
3 4 4 4 12 4.0 
4 4 4 3 11 3.7 
5 4 4 4 12 4.0 
6 4 4 4 12 4.0 
7 4 4 4 12 4.0 

Jumlah Total 82.0 27.3 
Rata-rata Total 11 .7 3.9 
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Tabulasi Data Respon Guna Terhadap Keterlaksanaan Penggunaan Media 
Pembelajaran 
Pada Uji Coba 

Lapangan 
Untuk Mengukur Tingkat Keaktifan Kegiatan 

Pembelajaran 

Pernyataan ke-
Total 

Responden Sk Median Kecenderungan Respon 

1 2 3 4 5 6 7 or 

01 4 4 4 4 4 4 4 28 27 Respon Positif 

02 4 3 4 4 4 4 4 27 27 Respon Positif 

03 4 4 4 3 4 4 4 27 27 I Respon Positif 
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STORYBOARD 

PENGEMBANGAN MEDIA ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN 

UNTUK PENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP DASAR 

MATEMATIKA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN CITEUREUP 

..... -.... 
~ 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Disusun OJeb: 

SUSMIYATJ 

NIM. 500804217 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS TERBUKA 

2018 
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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat AJJah S Wf. Atas rahmat 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan 

juduJ: 

PENELITIAN 

PEMBELAJARAN 

PENGEMBANGAN MEDIA ANIMASI DALAM 

KONSEP DASAR 

UNTUK PENINGKATKAN PENGUASAAN 

MATEMATIKA DJ SEKOLAH DASAR 

KECAMA TAN CITEUREUP. Salawat beserta saJam dan keberkahan, 

mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada teladan mulia kita, Rosulullah 

Muhammad SAW. 

Storyboard ini, berfungsi sebagai petunjuk praktis, dalam 

pembelajaran Matematika, khususnya materi pengukuran jarak, waktu dan 

kecepatan. Dalam storyboard ini memuat uraian materi jarak, waktu dan 

kecepatan dan penjabaran rumus-nonus. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada: 

l. Drs Boedhi Oetoyo, M.A selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka UPBJJ 

Bogor. 

2. Prof Dr. MBarliana, M.Pcl. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan bimbingan, doroogan, arahan, clan meluangkan waktu dengan 

sabar daJam memberikan petunjuk dalam penulisan tesis ini. 

Dr. SugiJar, M.Pd selaku dosen Pembimbing ll yang banyak memberikan 

motivasi dalam penulisan proposal ini 
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l 1. Dr.Sarkadi.M.Si selaku ekspert ahJj yang telah meluangkan waktu dengan 

sabar dalam memberi.kan petunjuk dalam penulisan tesis ini. 

12. Dra.Hj. Tjutju Rachdinar,MM selaku pengawas TK/SD Dinas Pendidikan 

Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 

7. Dida Suhaeda S.Pd, selaku Kepala Sekolah SON Puspanegara 05, 

Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. 

8. Eni Rusmiati, S.Pd selaku guru model dalam penelitian ini. 

9. Segenap dosen dan stafpengajar Universitas Terbuka Program S2 

10. Keluarga besar peneliti serta teman-teman mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Terbuka Bogor. 

Penulis menyadari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena 

itu penulis selalu mengharapkan dan menerima saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi perbaikan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi seluruh pihak, temtama yang berminat pada 

penelitian serupa untuk pengembangan lebih lanjut. 

Bogor, April 2018 

Penulis 
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PENDAHULUAN 

A. LAT AR BELAKANG 

191 

Sel.ama ini, dalam menyampaikan pelajaran matematika khususnya 

materi pengukuran waktu, jarak dan kecepatan kerapkali guru dihadapkan 

pada kesulitan menentukan alat peraga atau media yang dapat mempermudah 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penguasaan konsep tentang 

cara menentukan pengukurau jarak,waktu dan kecepatan. Karena materi 

pengukuran jarak, waktu dan kecepatan sangat abstrak bagi anak-anak, tak 

sedikit murid yang belum dapat mencapa.i kompetensi ini secara tuntas. 

Dari pennasalahan tersebut., penulis berusaha mencari cara-cara 

untuk menghadirkan media atau alat peraga yang dapat mempermudah 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga mud.ah diterima oleh peserta 

didik dalam memahami konsep dasar matematika khususnya materi 

pengukuran jarak,waktu dan kecepatan. 

Media ini dirancang untuk. mempermudah guru dalam penyajian 

pembelajaran yang efektif demi ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai 

kompetensi dasar yang terkait. Penulis berharap dengan sumbangan pemikiran 

sederhana ini dapat membantu memecahkan pennasaJahan pembelajaran 

matematika khususnya yang berlraitan dengan pengukuran jarak, waktu dan 

kecepatan, tidak hanya di lingkungan SD Negeri Puspanegara 05 Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Bogor, tetapi juga bagi pendidikan lain untuk. dapat 

mengembangkan media yang lebih efektif dan efesien sehingga dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih aktit: inovatif dan menyenangkan. 
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B. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas tujuan 

penelitin dan pengembangai1 adalab: 

192 

4. Mengembangkan media animasi dalam pembelajaran pemabaman 

konsep dasar matematika peserta didik pokok babasan pengukuran jarak 

dan kecepatan kelas 5 di SD Negeri Puspanegara 05 Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Bogor. 

5. Mengetahui kualitas media pembelajaran terhadap pemahaman konsep 

tersebut jika diterapkan dalam pembelajaran di kelas. 

6. Mengetahui tanggapan/respon peserta didik terhadap media 

pembelajaran berbasis animasi terhadap pemahaman konsep dasar 

matematika pada materi pengukuran jarak dan kecepatan yang 

dikembangkan. 

C. Ruang Lingkup 

1. Bagia.tl Pendahuluan 

Bagian pendahuluan atau slide intro terdiri dari: logo, nama media 

pembelajaran. 
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2. Slide Tujuan Pembelajaran 

• Peserta dldik dih<1rapkan mampu 
mengenal Jarak dan kecepatan dan 
mampu menyelesaikan masalah 
dalam kehidupan seharH1ari yang 
berkaltan dengan jarak 

dan kecepatan 

3. Materi Penguasaan Konsep Dasar Waktu, Jarak dan Kecepatan. 

193 
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SATUAN JARAK ATAU 
SATUAN PANJANC 

> Amati speedomete-yangbefgerak!? 
> Menunjukkan angka berlpa J11111m 

speedometer terwbut? '90' 
> Apa llfti jarum yangmenunjukbnangka 

terwbut! • kecepatan motor(mobil tersebut 
lldalah 90 km I Jam 

> Apa artl 90 km I jam!' motor/mobil dapat 
menempuh jarak 90 km dalamwaktu 'jam 

90 mjarak tempuh 

---- ----
tjam waltu tempuh 

194 

Tu111n • di Dll; Milk • di Nci 
1tiACP • 1 --•Ada T (CMloll : m q un ... lOOI 

= Kacang 
Hm = Hljau 
Dam= Dalam 
M = Mangkok 

=Di 
=Cari 
:Mama 

> Pernahkah kalian melihat alat seperti inP. 
> Terdapat dimanakah a lat tersebut~ 
> Apa namaalat tersebut? 
> Apa kegvnaan alat tersebut: 
> Tulisan apa yangbiasa tetdapat padnlat 

te~but: 

+ Ke<epatan adalah perbandinganantara jarak 
dan waktu tempuh suatu kendaraan 
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07.00 
08.00 

•, ~ l"'.,- .l 
' T 
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07.00 oKM 

oa.oo) ,Jam 20KM 

09.0, 40KM 

09.30 H~m so KM 

.? 6okm 
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DATAMATERI 

L JARAK,WAK 

! 
I PENGUASAANJ L KONSEP 

1-sEGtTIGA l 
L JOKOWI j 

[
- i ~ 

RUMUS 1 

JARAK,WAK 

i 
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( 
VALIDATOR l lr=~tAJ::-1 r INFORMAS! J 

"' AN TERUJI )~ --------
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FOTO DOKUMENT ASI 
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