PENERAPAN ANIMASI POWTOON SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN MINAT BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS IV
SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGILAN 02 SUKOHARJO
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Moefty Mahendra
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar – FKIP – UNIVET

ABSTRACT
This research is to know the extent to which the implementation of animated powtoon can
increase interest in learning the ips material production systems at grade IV semester 2
primary school land 02 Kragilan Sukoharjo 2015/2016. This type of research using class
action research through two cycles, each cycle consisting of four steps, namely planning,
implementation, observation and reflection of the research subjects. 29 grade IV which
includes 16 male students and female students.
The technique of using the test data collection, observation and documentation. Technique
of data analysis used in this study i.e. the comparative descriptive on any class action cycle.
results of the study showed that the use of class action animation powtoon proven can
increase interest in learning the ips on a grade IV semester 2 primary school land 02
Kragilan Sukoharjo 2015/2016.
The increased interest in studying the social sciences can be evidenced by the existence of
significant improvement on prasiklus as well as every cycle. On stage prasiklus obtained
average value class: 1). the number of students who were declared successful in this study
are students who obtain a value of 75 prasiklus > 10 students, 19 students, I cycle and cycle
II 26 students of the total amounted to 29 students. 2). the number of students who have
not succeeded in this study are students who obtain a value of 75 prasiklus < 19 students. I
cycle 10 students, and the cycle II 3 students from the overall totaled 29 students.
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PENDAHULUAN
Seperti yang telah dituturkan oleh salah satu seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Kragilan 02
bahawa Ilmu pengetahuan sosial,atau yang kita kenal dengan singkatan IPS dianggap sebagai mata
pelajaran yang sulit bagi siswa. Kesulitan yang dialami siswa terutama kemampuan dalam mengenal
konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan sekitarnya dan juga materi yang
terlalu banyak.Untuk menguasi konsep yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan
kompetensi dasar, siswa dituntut untuk menguasai konsep-konsep tersebut secara terpadu dan
menyeluruh.Hal tersebut juga terjadi dalam mata pelajaran IPS kelas IV di Sekolah Dasar Negeri
Kragilan 02 pada materi Perkembangan Teknologi Produksi Dari refleksi awal dapat diketahui bahwa
minat belajar siswa dalam materi tersebut sangat rendah. Rendahnya minta belajar siswa dapat
dilihat pada saat guru memberikan mata pelajaran ips materi tersebut, minat siswa sama sekali tidak
muncul. Siswa enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, siswapun tidak bertanya
ketika guru bertanya hal-hal yang menjadi kesulitan bagi siswa.Dengan rata-rata nilai 50 sampai 60
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Dari 29 siswa ulangan harian untuk materi Perkembangan Teknologi Produksi padahal KKM mata
pelajaran ips semester II tahun pelajaran 2015/2016 adalah 75.
Rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran ips dipicu karena metode mengajar
guru yang kurang menarik, metode yang biasanya guru lakukan hanya ceramah dan pemberian
soal.Ketidak minatan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru juga karena kurang
maksimalnya guru dalam memanfaatkan prasana yang ada. Alasan guru tidak menggunakan media
dan alat peraga karena pembuatanya akan menyita waktu dan tenaga. Apabila guru tidak berupaya
memanfaatkan media pembelajaran yang tetap pada mata pelajaran IPS, tentu saja akan berdampak
lebih luas terhadap siswa, yaitu : siswa akan semakin malas dan tidak berminat pada mata pelajaran
IPS, hal ini akan semakin menyulitakan guru untuk mentransfer pelajaran kepada siswa. Dampak yang
lebih luas, kesulitaan ini akan menghambat peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan dalam
mata pelajaran IPS.
Hal tersebut merupakan masalah yang dihadapi oleh guru dan masalah tersebut harus dicari
jalan keluarnya.Media pembelajaran animasi powtoon diharapkan dapat tercapai setelah penelitian
ini selesai, minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi
Produksi. Pemanfaatan media merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan
tersebut. Dengan pemanfaatan media pembelajaran animasi powtoon maka minat belajar siswa
meningkat.Ditunjukan siswa dengan antusiasmenya mengikuti pelajaran, kelas yang tidak pasif, dan
aktifnya siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru.Media pembelajaran animasi powtoon
diharapkan menjadi alat pembelajaran yang sesuai dalam melibatkan siswa secara aktif dan
menyenangkan sehinga akan meningkatkan minat belajar siswa

KAJIAN PUSTAKA
Animasi Powtoon
Animasi merupakan kemajuan dari teknologi di bidang seni dan Sains otomatisasi.Seperti,
inovatif animasi berhasil merebut hati orang dan tidak sedikit orang yang mencoba untuk belajar
tentang animasi.Bahkan, pada saat ini, salah satu animasi menjadi utama di berbagai ilmu
pendidikan, mulai dari sekolah menengah sampai tingkat perguruan tinggi.Animasi menurut Agus
Suheri (2006:2) “Merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan
gerakan”.Animasi mewujudkan ilusi (illusion) bagi pergerakkan dengan memaparkan atau
menampilkan satu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit (progressively) pada kecepatan
yang tinggi.Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek.Animasi
membolehkan sesuatu objek yang tetap atau statik dapat bergerak dan kelihatan seolah-olah hidup.
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Animasi bermanfaat sebagai perantara atau media yang digunakan untuk berbagai kebutuhan
di antaranya sebagai media presentasi.Pada media presentasi, animasi digunakan untuk membuat
menarik perhatian para penonton atau peserta presentasi terhadap materi yang disampaikan oleh
presenter.Dengan penambahan animasi pada media presentasi membawa suasana presentasi
menjadi tidak kaku.Dengan penambahan animasi diharapkan dapat tercapai penyampaian informasi
atau terjadinya komunikasi yang baik dalam kegiatan presentasi. Menurut Agus Suheri (2006: 29)
Fungsi animasi dalam presentasi diantaranya:
a. Menarik Perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras.
b. Memperindah tampilan presentasi.
c. Memudahkan susunan presentasi.
d. Mempermudah penggambaran dari suatu materi
Pada dasarnya, terdapat tiga jenis format animasi menurut Dina Utami (2007: 1) yaitu:
1) Animasi Tanpa Sistem Kontrol yaitu animasi yang hanya memberikan gambaran kejadian
sebenarnya (behavioural realism), tanpa ada kontrol sistem. Misal untuk pause, memperlambat
kecepatan pergantian frame, Zoom in, dan Zoom Out.
2) Animasi Dengan Sistem Kontrol adalah animasi ini dilengkapi dengan tombol kontrol. Misal
tombol untuk pause, zoom in, zoom out.
3) Animasi Manipulasi Langsung adalah animasi manipulasi langsung menyediakan fasilitas untuk
pengguna berinteraksi langsung dengan kontrol navigasi (misal tombol dan slider). Pengguna
bebas untuk menentukan arah perhatian. Menekan tombol atau menggeser slider akan
menyebabkan perubahan keadaan. Hasilnya dapat langsung dilihat dan kejadiannya dapat
diulang-ulang.
Salah satu aplikasi untuk membuat video tersebut dengan menggunakan Powtoon.Powtoon
merupakan web apps online untuk membuat presentation atau video animasi kartun dengan cara
yang mudah. Powtoon memiliki pelbagai animasi sangat menarik, di antaranya animasi tulisan
tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup serta pengaturan timeline yang lebih
mudah.

Minat Belajar
Bob dan Anik Anwar (1983:210), mengemukakan bahwa minat adalah keadaan emosi yang
ditujukan kepada sesuatu. Dari kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan minat ialah suatu kondisi kejiwaan seseorang untuk dapat menerima atau
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melakukan sesuatu objek atau kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sukardi (1987:25)
mengemukakan bahwa minat belajar adalah suatu kerangka mental yang terdiri dari kombinasi gerak
perpaduan dan campuran dari perasaan, prasangka, cemas dan kecenderungan-kecenderungan, lain
yang biasa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. W. Olson (dalam Samosir, 1992:112),
bahwa untuk memupuk dan meningkatkan minat belajar anak dapat dilakukan sebagai berikut:
a.

Perubahan dalam lingkungan, kontak, bacaan, hobbi dan olahraga, pergi berlibur ke lokasi yang
berbeda-beda. Mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang harus dikenal,
membaca artikel yang belum pernah dibaca dan membawa hobbi dan olahraga yang beraneka
ragam, hal ini akan membuat lebih berminat.

b.

Latihan dan praktek sederhana dengan cara memikirkan pemecahan-pemecahan masalah khusus
agar menjadi lebih berminat dalam memecahkan masalah khusus agar menjadi lebih berminat
dalam memecahkan persoalan-persoalan.

c.

Membuat orang lain supaya lebih mengembangkan diri yang pada hakekatnya mengembangkan
diri sendiri.
Bila usaha-usaha tersebut tidak berhasil, pengajar dapat memakai intensif dalam usaha

mencapai tujuan pengajaran. Intensif merupakan alat yang dipakai untuk membujuk seseorang agar
melakukan sesuatu yang tidak mau melakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik.
Diharapkan pemberian intensif yang akan membangkitkan motivasi siswa dan mungkin minat
terhadap bahan yang diajarkan akan muncul. (Slameto, 2003 : 180-181).
Jadi dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah pilihan kesenangan dalam melakukan
kegiatan dan dapat membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi kesediaanya dalam belajar.

METODE PENELITIAN
penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dalam mengaplikasikan media
pembelajaran dengan animasi powtoon sebagai upaya meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas
IV SD N 2 Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
dan kualitatif.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV Sd N 2 Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo
berserta guru kelas IV.Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan penelitian
tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran menggunakan animasi powtoon sebagai upaya
untuk meningkatkan ketrampilan sosial khususnya dalam ranah Ilmu Pengetahun Sosial di
kelas.Instrumen pengumpulan data dalam PTK ini ada dua yaitu instrumen tes dan nontes.Tes
digunakan untuk mengetahui minat dan hasil siswa khususnya dalam mata pelajaran IPS.Sedangkan
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teknik nontes yang dipilih pada penelitian yaitu observasi pada saat pelaksanaan tindakan kelas
(pelaksanaan pembelajaran di kelas).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan observasi dan refleksi awal pada proses pembelajaran di lokasi penelitian,
berkaitan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) diperoleh gambaran tentang
pembelajaran sebelumnya dilaksakan penelitian sebagai berikut :
Dari 29 siswa yang tercatat sebegai peserta didik di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Kragilan, ada 19
siswa yang menunjukan sikap kurang aktif dalam pembelajaran, siswa cenderung diam dan hanya
mendengarkan saja. Kegiatan belajar siswa hanya dijadikan sebagai sarana mencatat dan
mendengarkan penjelsan guru.Sebelum dilakukan tindakan, guru dalam menyampaikan materi
pelajaran hanya menggunakan metode konvensional yaitu dengan metode ceramah, artinya metode
pembelajaran yang digunakan kurang mendukung kemampuan siswa untuk beroeran aktif dalam
pembelajaran dan pembentukan pengetahuan yang bermakna.
Berdasarkan pengalaman guru dalam proses pembelajaran khususnya IPS yang didukung dengan
pengamatan secara langsung di dalam kelsa, hasil survey menyebutkan bahwa indikasi dari hal
tersebutlah yang menyebabkan minat belajar siswa masih rendah. Tindakan yang disepakati untuk
mengidentifikasi masalah adalah masalah yang perlu segera diatasi dalam tindakan penelitian ini
adalah rendahnya minat belajar IPS khususnya materi Sistem Produksi.Oleh karena itu perlu
dilakasanakan pemebalajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Media Animasi
Poowton untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Bertolak dari hasil observasi dan analisis data yang ada, dapat diketahui ada peningkatan
dalam minat belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas IV Sd N 2 Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo
tahun pelajran 2015/2016. Peningkatan kemampuan proses belajar Siswa dalam pembelajaran
tersebut antara lain :
1. Siswa lebih aktif dalam memperhatikan penjelasan Guru .
2. Siswa lebih aktif melalui penggunaan media dan alat peraga.
3. Rasa ingin tahu dan keberanian Siswa untuk bertanya semakin meningkat.
4. Minat belajar yang meningkat dari mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Guru .
5. Siswa menunjukkan sikap toleransi dan menghormati sesama anggota kelompok dan dalam kelas.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, dapat ditarik
pembahasan bahwa keaktifan siswa kelas IV SD N 2 Kragilan mengalami peningkatan minat dalam hal
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proses pembelajaran IPS. Berikut ini tabel perkembangan mulai dari awal siklus, siklus 1, dan siklus 2
peningkatan minat belajar siswa kelas IV SD N 2 Kragilan adalah sebagai berikut.
Adapun bentuk grafik dari peningkatan keaktifan belajar siswa di atas, tergambar dalam
grafik berikut ini.
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Gambar 5.1 Grafik Peningkatan Aktifitas Belajar Siswa Kelas IV SD N 2 Kragilan
SIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis penelitian dan pembahasan Penelitian Tindakan Kelas ini
dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar

ilmu pengetahuan sosial dengan model

pembelajaran animasi poowtin tentang materi system produksi pada siswa kelas IV SD Negeri 02
Kragilan Mojolaban Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016 telah berhasil dilaksanakan.
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