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BAB I         

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang pesat. 

Semakin beragamnya kebutuhan masyarakat telah menciptakan kebutuhan akan 

informasi yang cepat, mudah, dan luas jangkauannya. Fasilitas – fasilitas media 

yang dapat diakses untuk mencukupi kebutuhan masyarakat seperti televisi dan 

internet. Informasi yang efektif membutuhkan teknologi yang handal agar 

teknologi informasi dan komunikasi dapat lahir. 

Seiring berjalannya waktu pertukaran informasi menjadi semakin cepat, 

namun pembelajaran utamanya masih bersifat tradisional dan tidak mengikuti 

perkembangan informasi dan teknologi. Pembelajaran umum tidak dapat 

memberikan informasi dengan cepat pada saat ini (Qusyairi, 2019:98). 

Dengan semakin berkembangnya sistem teknologi informasi (TI), dunia 

pendidikan terus berkembang secara dinamis, menciptakan media, metode dan 

materi yang lebih menarik, interaktif dan komprehensif. Oleh karena itu, dunia 

pendidikan perlu mampu mengembangkan sistem pendidikan dengan 

menggunakan teknologi informasi (TI) (Aji, R, dan Fatimah, 2015:78). 

Motivasi belajar siswa dapat ditunjang dengan penggunaan media 

pembelajaran, karena guru harus dapat memilih metode pembelajaran yang tepat 

yang didukung oleh media pembelajaran, termasuk penggunaan media 

pembelajaran berbasis Adobe Animate. Media ini memiliki keunggulan dalam 

mengurangi metode pengajaran ceramah yang menempatkan guru sebagai pusat 

pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk lebih banyak berinteraksi dengan 

siswa melalui animasi dan materi audiovisual yang menyenangkan. Dengan 

memilih media pembelajaran yang tepat, siswa dapat belajar efektif dan efisien 

pada akhirnya tanpa merasa bosan. 

Fisika merupakan mata pelajaran yang berkarakteristik khusus jika 

dibandingkan dengan mata pelajaran lain, fisika berfokus pada konsep pengajaran. 

Kegiatan berpikir diprioritaskan untuk pemahaman konsep fisika yang lengkap. 

Untuk mempelajari fisika dengan baik, siswa harus memiliki kemampuan berpikir 

dan menggunakan bilangan dan simbol fisika secara logis. Selain kemampuan 
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berpikir siswa, mereka membutuhkan dukungan mental dan kemauan untuk 

belajar. Kemampuan fisika yang tidak memadai dapat membuat fisika terlihat 

sulit dan membutuhkan motivasi untuk belajar (Hardiyanto, Kurniawan dan 

Nurhidayati, 2012:56). 

Temuan masalah yakni hingga saat ini pelajaran fisika masih menjadi salah 

satu mata pelajajran yang sulit untuk dimengerti siswa SMA. apalagi pelajaran 

fisika memiliki banyak rumus dan simbol yang sulit dipahami. Dengan adanya 

media interaktif pembelajaran rumus-rumus fisika dengan penjelasan dan 

tampilan yang sederhana sehingga siswa dapat memahami rumus-rumus fisika 

dengan mudah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat ditarik rumusan masalah 

yang diperoleh adalah “bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran 

fisika kelas 10 mengunakan Adobe Animate?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: yakni 

mengembangkan media pembelajaran fisika kelas 10 mengunakan Adobe 

Animate. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi guru dan siswa UPT SMAN 5 Luwu Utara 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran fisika. Dan juga membantu guru dalam 

memvisualisasikan materi yang sedang dijelaskan. 

2. Bagi Peneliti 

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti  yaitu dapat mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh pada bangku perkuliahan  

3. Bagi Universitas 

Manfaat bagi universitas yaitu dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan 

referensi pada penelitian berikutnya, terutama pada mahasiswa Universitas 

Cokroaminoto Palopo yang akan melakukan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini. 



3 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Kajian Teori  

1. Perancangan 

Perancangan adalah suatu interaksi yang mengharapkan untuk membedah, 

mengevaluasi, meningkatkan dan membina suatu kerangka kerja, baik kerangka 

fisik maupun non-aktual yang ideal untuk masa depan dengan menggunakan data 

yang ada.  

Perancangan dengan tujuan agar suatu program atau sistem dapat berjalan 

sesuai harapan dan cukup memerlukan perencanaan yang matang dan penentuan 

pilihan yang ideal merupakan salah satu variabel penentu dalam suatu rencana 

(Udin, Setiawan, dan Siswanto 2018). 

2. Multimedia Interaktif 

Multimedia merupakan media yang terdiri dari beberapa komponen seperti 

teks, gambar, audio, foto dan video. Ada dua kategori multimedia yaitu 

multimedia linear dan interaktif. Multimedia linier merupakan multimedia tanpa 

adanya alat pengontrol sekalipun  yang pengguna dapat gunakan. 

Multimedia dapat dijalankan secara berurutan, seperti TV dan film. 

Multimedia interaktif merupakan multimedia dengan dilengkapi alat pengontrol 

yang pengguna dapat gunakan, agar apa yang pengguna kehendaki pada proses 

berikutnya dapat dipilih. Contoh multimedia interaktif seperti multimedia 

pembelajaran, game dan aplikasi (Surasmi, 2016:596). 

Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi 2 arah atau lebih 

dari komponen – komponen komunikasi. Dimana komponen komunikasi dalam 

sebuah multimedia interaktif berupa : hubungan antara manusia (sebagai user/ 

pengguna produk) dan computer (software/aplikasi/produk dalam format file 

tertentu, biasanya dalam bentuk CD). Dalam multimedia interaktif, interaksi 

merupakan salah satu fitur yang menonjol dalam multimedia yang memungkinkan 

pembelajaran yang aktif (active learing), yang tidak saja memungkinkan 

pengguna melihat atau mendengar (see and hear) tetapi juga melakukan sesuatu 
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(do). Dalam konteks multimedia do disini dapat berupa memberikan respon 

terhadap pertanyaan yang diajukan (Lestari, 2020:4). 

3. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yakni saran yang dipergunakan untuk dapat 

menyampaikan pesan dari pengirim kepenerima agar dapat menarik minat siswa 

untuk belajar.  

Media pembelajaran adalah salah satu bagian ruang kelas yang memegang 

peranan penting dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Pesan saat ini 

sebagai penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

menciptakan minat, keinginan, motivasi dan rangsangan baru untuk kegiatan 

belajar dan bahkan dapat memberikan dampak psikologis pada siswa dan 

efektivitas proses pembelajaran dalam mengkomunikasikan konten pendidikan. 

Selain motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga membantu siswa 

memperdalam pemahamannya, menyajikan data dengan cara yang menarik, dan 

memadatkan informasi (Surasmi, 2016:594).  

Media pembelajaran berupa fasilitas yang dapat mendorong dan 

memperjelas motivasi belajar serta memberikan pengalaman visual kepada siswa 

untuk membuat konsep-konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih 

sederhana, lebih konkrit dan lebih mudah dipahami sebagai alat untuk 

beraktivitas. Oleh karena itu, media dapat digunakan untuk meningkatkan daya 

serap siswa terhadap materi pembelajaran. Media pembelajaran yang paling 

banyak digunakan saat ini adalah media pembelajaran komputer. Program yang 

banyak digunakan untuk membuat media pembelajaran dengan animasi, grafik, 

teks, dan suara adalah Adobe Animate (Sumarni, Astuti dan W, 2018:12). 

Media pembelajaran merupakan alat atau mediator yang berguna untuk 

memperlancar proses belajar mengajar guna memperlancar komunikasi antara 

guru dan siswa. Hal ini sangat membantu guru untuk mengajar dan memudahkan 

siswa untuk menerima dan memahami pelajaran. Proses penyelarasan antara 

media pembelajran dan metode pembelajaran membutuhkan peranan seorang guru 

(Qusyairi, 2019:98). 
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4. Fisika 

Fisika merupakan ilmu yang bertujuan untuk mempelajari suatu fenomena-

fenomena yang terjadi dia alam dan merupakan bagian dasar dari ilmu 

pengetahuan. Manfaat dari kajian ilmu fisika telah menciptakan suatu inovasi atau 

memutakhirkan penemuan yang sudah ada sebelumnya, hal ini yang membuat 

fisika memiliki daya tarik tersendiri dan menantang untuk dipelajari. 

Disekolah fisika menjadi mata pelajaran yang memiliki ciri khusus. Fisika 

mengutamakan pada pengajaran konsep. Untuk memahami konsep fisika dengan 

sempurna kegiatan berpikir lebih diprorioritaskan. Dibutuhkan kemampuan siswa 

untuk berfikir dan berlogika agar dapat mempelajari fisika dengan baik. 

(Hardiyanto, Kurniawan dan Nurhidayati, 2012:56). 

5. Adobe Animate 

Multimedia khususnnya Adobe Animate adalah program komputer yang 

banyak digunakan dalam pendidikan elektronik. Adobe Animate dapat membuat 

tampilan atau simulasi yang dapat mewakili peristiwa kehidupan nyata. Dalam 

fisika, ada peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara eksperimental. Hal ini 

dapat disebabkan oleh keterbatasan alat dan biaya, serta keamanan. Salah satunya 

adalah materi elektrik dinamis, yang secara inheren sangat sulit untuk diajarkan 

karena efektifitasnya, sedangkan pembelajaran hanya diajarkan secara teoritis, 

karena keterbatasan alat seringkali menjadi masalah. 

Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan Adobe Animate untuk membuat 

media pembelajaran fisika untuk mensimulasikan peristiwa yang tidak dapat 

dijelaskan oleh eksperimen ini. Simulasi ini memungkinkan siswa untuk 

mempelajari dan memahami konsep, prinsip dan hukum fisika yang 

dikandungnya, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, serta 

memudahkan guru dalam menyajikan materi yang diajarkan. Berdasarkan uraian 

masalah di atas, penulis tertarik menggunakan Adobe Animate untuk membuat 

media pembelajaran fisika khususnya dengan materi kelistrikan dinamis 

(Qusyairi, 2019:98). 

Menurut Hanafie dalam Abdullah dan Yunianta (2018)  Adobe Animate 

adalah versi terbaru dari adobe flash. Adobe animate merupakan software desain 

grafis yang sering digunakan desainerdesaner untuk membuat karya profesional, 
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terkhusus dalam bidang animasi. Adobe Animate dapat digunakan pada Microsoft 

Windows dan Mac Os. 

6. Gaya 

Gaya adalah dorongan atau tarikan yang mempercepat atau memperlambat 

gerak suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya yang Anda tahu hampir 

sederhana. Dengan kata lain, apa yang memberi gaya berhubungan langsung 

dengan apa yang sedang ditata. Selain gaya langsung, ada juga gaya tidak 

langsung. Gaya tidak langsung adalah gaya yang bekerja antara dua benda, tetapi 

kedua benda tidak bersentuhan. Contoh gaya tidak langsung adalah gaya gravitasi 

(Nurachmandani, 2009:87). 

Beberapa jenis gaya diantaranya :  

a. Gaya berat, 

b. Gaya normal,  

c. Gaya gesekan dan 

d. Gaya sentripetal. 

7. Sejarah Newton 

Isaac Newton adalah ilmuwan Inggris, ahli matematika, dan “filsuf alam”. 

Dengan pemikiran dan karyanya Newton memainkan peranan penting dalam 

revolusi ilmiah (scientific revolution), memajukan bidang fisika, astronomi, 

matematika, dan ilmu alam. Ia meninggalkan sebuah warisan yang akan 

mendominasi ilmu pengetahuan selama tiga abad berikutnya. Bahkan sampai saat 

ini para ilmuan masih bekerja menurut kerangka hukum Newton (Mauludi, 

2017:3). 

8. Unified Modeling Language  (UML) 

UML diluncurkan pada tahun 1997 oleh Object Management Group 

(OMG). Pengembangan utama dari UML adalah Rumbaugh, Ivar Jacobson, dan 

Grady Booch. UML awalnya dimaksudkan sebagai sebuah bahasa disain 

(perancangan) untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak komputer yang 

disediakan bagi para pengembang perangkat lunak. Namun, sekarang UML tidak 

hanya dipakai untuk mendisain perangkat lunak, tetapi juga untuk mendisain 

beragam model. UML merupakan sebuah metode untuk merancang model 
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sehingga dikomunikasikan dengan mudah pada pemodel lainnya. Alasan UML 

menjadi bahasa baku pemodelan adalah karena UML merupakan bahasa yang 

independen dari bahasa pemrograman komputer dan perangkat lunak pemodelan 

tertentu (Purnomo, 2019:65). Jenis – jenis  diagram UML yaitu: 

a. Use Case Diagram  

 Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang 

menggambarkan interaksi antara sistem dan actor, use case diagram juga dapat 

mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya 

(Habibi, Naufal F, dan Shafira D, 2019:59). 

Tabel 1. Simbol – simbol Use Case Diagram 

Sumber : Sugiarti, 2013 (dalam Harianto, Pratiwi dan Suhariyadi, 2019:16-17) 

b. Activity Diagram 

Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada 

UML yang dapat memodelkan proses –proses apa saja yang terjadi pada sistem 

(Habibi, Naufal F, dan Shafira D, 2019:60). Harianto, Pratiwi dan Suhariyadi 

(2019:19) menyatakan bahwa Activity Diagram merupakan state diagram khusus, 

Nama Simbol Deskripsi 

Use Case 

 

Fungsional yang disediakan sistem sebagai 

unit –unit yang saling bertukar pesan atar 

unit atau actor 

Aktor 

 

Berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat diluar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri 

Asosiasi/ 

Association 
 

Komunikasi antara actor dan use case  

Extend  

Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan 

dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use 

case tambahan itu. 

Include  

Relasi case tambahan ke sebuah use case 

untuk menjalankan fungsi atau sebagian 

syarat dijalankannya use case ini. 
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dimana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi ditrigger 

oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). 

Tabel 2. Simbol – simbol Activity Diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Activity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing – masing 

kelas antar muka saling berinteraksi satu 

sama lain. 

Action 
 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

Initial Node 

 

 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

Activity Final 

Node  

Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

Fork Node  
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran. 

Swimlane 
 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktifitas yang 

terjadi. 

State 

Transtion 
 

Aliran dari aktifitas. 

Decision 

 

Cabang keluaran dari Condision dapat lebih 

dari dua, tetapi biasanya sebagian besar 

hanya berisi dua keluaran biner. 

Sumber : Sugiarti, 2013 (dalam Harianto, Pratiwi dan Suhariyadi,2019:19) 

9. Pengujian Sistem  

Terdapat dua metode pengujian yang dapat dilakukan untuk memastikan 

sistem sudah sesuai dengan perancangan dan kebutuhan yang ada yaitu white box 

dan black box. White box testing merupakan pengujian yang difokuskan pada 

internal sistem yaitu source code program. Tujuan dari pengujian white box 

digunakan sebagai alat uji kompleksitas dari code program. Bagi programmer, 

white box sangat penting untuk menentukan kompleksitas dari suatu code. 

Pengujian white box juga dapat digunakan sebagai validasi apakah source code 
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mengikuti desain; apakah source code sesuai dengan kebutuhan fungsional; 

apakah source code memiliki kerentanan (Wahyu U, Danang dan Parti A, 2018). 

Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 

eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi 

dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat 

penampilan luarnya saja, tanpa tau ada apa dibalik bungkus hitam nya. Sama 

seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya (interface 

nya), fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam 

proses detilnya (hanya mengetahui input dan output) (Habibi dan Aprilian, 

2019:165). 

1.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Dari  penelian berikut yang sesuai dengan penelitian ini antara lain : 

1. Lalu A. Hery Qusyairi (2019) dalam penelitiannya dengan judul 

“Pembuatan media pembelajaran fisika berbasiss MacromediaFlash”. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu Gunakan Adobe Animate profesional untuk 

melihat bentuk media pembelajaran elektrofisika dinamis. Hasil penelitian 

ini berupa perangkat lunak yang digunakan atau dikembangkan lebih lanjut 

sebagai media pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran di 

kelas. Selain itu, perangkat lunak diharapkan dapat sedikit mengubah 

persepsi siswa bahwa belajar fisika adalah kegiatan yang mengerikan 

dengan bantuan media komputer. Dengan bantuan media komputer, 

software pembelajaran fisika ini membuat kegiatan belajar fisika siswa 

menjadi lebih menantang, menghibur dan menyenangkan. 

2. Agus Hartanto, Khaerus Syahidi, Tsamarul Hizbi. Fartina (2020), pada b 

penelitian ini yang berjudul “Pengembangan media pembelajaran fisiuka 

interaktif berbasis Adobe Animate Materi Gerak Lurus”. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu memproduksi produk dan mengkonfirmasi keefektifan 

dan kelayakannya. Penelitian dan pengembangan ini biasanya dilakukan 

untuk membuat media pembelajaran fisika interaktif materi gerak lurus 

berbasis Adobe Animate 8. Media ini nantinya akan digunakan di jenjang 

pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiya 

(MT). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat CD 
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pendidikan fisika tentang hukum gerak Newton. Selain itu, animasi 

komputer yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengidentifikasi media yang diminati dalam melakukan proses 

pembelajaran. 

3. Alhidayahtuddiniyah T W, R A Surasmi, S P Astuti (2018), dalam 

penelitiannya dengan judul (Pengembangan media pembelajaran fisika 

interakti berbasis Adobe Animate Pro CS6 untuk SMA pada Pokok Bahasan 

Kinematika). Tujuan penelitian ini adalah membuat media interaktif dengan 

topik kinematika berbasis animasi Adobe Animate Pro CS6 tingkat mahir 

untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk media pembelajaran 

kinematika. Hasil dari penelitian ini, dibuat produk berupa media 

pembelajaran interaktif berbasis evaluasi materi animasi dan kinematika 

Adobe Animate Pro CS6 untuk Kelas X sebagai materi pembelajaran. 

Produk media pembelajaran ini dikembangkan dan dirancang oleh peneliti 

dengan tujuan untuk membekali guru dengan sumber daya untuk 

menyediakan bahan dan sumber belajar mandiri yang selalu tersedia bagi 

siswa putus sekolah. 

1.3 Kerangka Pikir  

Suatu kerangka pikir adalah bagian pokok masalah agar menghasilkan 

sebuah solusi dan digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


