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KATA SAMBUTAN
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting
sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang
kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat
menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru
sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama
menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru
Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua
guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan
melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan
profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan
kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta
kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok
kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk
pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.Tujuannya
untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber
belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan
melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka
dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan
Pemberayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang
bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan
peningkaan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat
pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program
Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata
pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program
GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas
kompetensi guru.Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan
Guru Mulia Karena Karya.
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan
tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi,
peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan
2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru
dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan
keprofesian berkelanjutan.
Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk institusi
penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan
petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan
modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga
kependidikan.

Buku

ini

disajikan

untuk

memberikan

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan

informasi

tentang

dalam kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan
sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di
masa mendatang.
Makassar,Februari 2016
Kepala LPPPTK KPTK Gowa
Sulawesi Selatan,

Dr. H. Rusdi, M.Pd,
NIP 19650430 1991 93 1004
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BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Remedial

dan

pengayaanmerupakan

komponen

penting

dalam

penyelenggaraan pendidikan.Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat
ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem
penilaiannya.Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan
menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat
dari hasil penentuanmetode pembelajaran dan penilaiannya. Selanjutnya sistem
metode pembelajaran yang tepat akan berimplikasi pada penentuan penilaian
yang tepat pula untuk mememperoleh hasil belajar yang baik pula. Oleh karena
itu, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan diperlukan perbaikan sistem
pembelajaran dan penilaian yang diterapkan. Diharapkan dengan perbaikan
sistempembelajaran dan penilaian maka amanat Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 58 ayat (1) bahwa ”evaluasi hasil belajar
peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan” dapat
diwujudkan.
Peranan remedial dan pengayaan dalam pendidikan yang diawali dengan
pemaparan tentang teoriremedial dan pengayaan dalam pembelajaran termasuk
di dalamnya standar pembelajaran.Dalam konteks perbaikan dan peningkatan
kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas sistem penilaian, maka peranan
guru, siswa, dan sekolah menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Bagaimana
kedudukan ketiga komponen tersebut dibahas secara tuntas dan gamblang
sehingga siswa sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek dalam proses
pendidikan menjadi pebelajar yang yang lebih baik dan termotivasi untuk terus
belajar. Karakteristik dan jenis-jenis penilaian kelas yang memungkinkan untuk
diterapkan dalam konteks nyata di dalam kelas disajikan dalam bahasa yang
mudah, komunikatif, dan sederhana.
Modul ini merupakan salah satu media yang berusaha untuk menjelaskan
secara tuntas dan aplikatif tentang pengayaan dan remedial.Selaian itu, modul ini
juga merupakan perpaduan antara contoh praktik dalam kelas yang dilakukan
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oleh guru dengan hasil penelitian oleh para dosen yang konsen terhadap
pengayaan dan remedial, sehingga menarik dan mudah untuk diterapkan dalam
situasi nyata dalam kelas.

B. Tujuan
Setelah Anda mengikuti pelatihan ini, Anda diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan berikut:
1. Mampu menyelenggarakan remedial dan pengayaanproses dan hasil
belajar siswa.
2. Mampu

memanfaatkanremedial

dan

pengayaanuntuk

kepentingan

pembelajaran.

C. Peta Kompetensi
Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan
SMK/MAK*
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D. Saran Cara Penggunaan Modul
Modul ini diarahkan untuk memahami secara sistematis remedial dan
pegayaan pembelajaran. Modul ini terdiri dari 4 (enam) pembelajaran yang
memuat materi remedial dan pengayaan.

Untuk memudahkan Anda

mempelajari modul ini berikut gambaran singkat pembelajaran yang disajikan
dalam modul ini:
1. Kegiatan Pembelajaran I
Kegiatan Pembelajaran I memuat konsep dasar kegiatan remedial
danpengayaan pada kegiatan pembelajaran ini disajikan secara runtut (1)
Menjelaskan pengertian kegiatan remedial, (2) Menganalisis jenis-jenis
kegiatan remedial, (3) Menjelaskan pengertian kegiatan pengayaan, (4)
Menjelaskan hakikat kegiatan pengayaan, (5) Menjelaskan bentuk-bentuk
kegiatan

pengayaan,

dan

(6)

Menjelaskan

faktor-faktor

yang

harus

diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pengayaan.
2. Kegiatan Pembelajaran II
Kegiatan Pembelajaran II memuat prosedur remedial dan pengayaan.
Pada kegiatan pembelajaran ini disajikan secara runtut prosedur (1)
Menjelaskan prosedur pengajaran remedial, dan (2) Menjelaskan langkahlangkah pelaksanaan pengajaran pengayaan.
3. Kegiatan Pembelajaran III
Kegiatan Pembelajaran III memuat strategi remedial dan pengayaan.
Pada kegiatan pembelajaran ini disajikan secara runtut (1) Menjelaskan
strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengajaran remedial, (2)
Membedakan strategi pengajaran remedial dari strategi pembelajaran biasa,
(3) Menganalisis strategipengajaran remedial,
Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini secara berurutan untuk
memberi kemudahan. Anda tidak dituntut untuk memahami dan menguasai
bagian demi bagian dalam modul ini untuk memberi kemudahan yang lain karena
masing-masing aktivitas pembelajaran disajikan secara runtut dan saling
berkaitan. Setiap bagian aktivitas pembelajaran dilengkapi dengan contoh soal
sebagai bahan latihan. Jika menemukan masalah atau sedikit kesulitan dalam
menggunakan modul ini, maka Anda dapat mendiskusikan dengan rekan atau
peserta yang lain
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Kegiatan Pembelajaran I
Konsep Dasar Kegiatan Remedial dan Pengayaan
A. Tujuan
1. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan pengertian kegiatan
remedial
2. Perserta diklat diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis kegiatan
remedial
3. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan pengertian kegiatan
pengayaan
4. Peserta

diklat

diharapkan mampu menjelaskan

hakikat

kegiatan

pengayaan
5. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan
pengayaan
6. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang harus
diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pengayaan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan pengertian kegiatan remedial
2. Menganalisis jenis-jenis kegiatan remedial
3. Menjelaskan pengertian kegiatan pengayaan
4. Menjelaskan hakikat kegiatan pengayaan
5. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan pengayaan
6. Menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan
kegiatan pengayaan

C. Uraian Materi
1. Kegiatan Remedial
a. Hakikat Kegiatan Remedial (perbaikan)
Remedial merupakan suatu treatmen atau bantuan untuk
mengatasi kesulitan belajar.Ditinjau dari arti kata, “remedial” berarti
“sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan”.Dengan demikian
pengajaran remedial, adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat
penyembuhan atau bersifat perbaikan. Menurut Priyatno remedial
7

merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang
atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah belajar dengan
maksud memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil
belajar mereka.
Remedial diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk
membetulkan kekeliruan yang dilakukan siswa.Kalau dikaitkan
dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan remediasi dapat diartikan
sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki
kegiatan pembelajaran yang kurang berhasil.Kekurangberhasilan
pembelajaran ini biasanya ditunjukkan oleh ketidakberhasilan siswa
dalam

menguasai

kompetensi

yang

diharapkan

dalam

pembelajaran.Remedial atau perbaikan diberikan kepada peserta
didik yang belum tuntas belajar atau belum mencapai SKBM (Standar
Ketuntasan Belajar Minimal) setelah mengikuti tes kompetensi dasar
tertentu, ujian blok, atau ujian semester. Program remedial ini
dilakukan dua kali, sehingga bila peserta didik sudah melaksanakan
remedial atau perbaikan sebanyak dua kali namun nilainya belum
mencapai SKBM maka penanganannya harus melibatkan orang tua
peserta didik dengan melibatkan pihak Bimbingan dan Konseling
untuk mengetahui kemungkinan sebab lain dari kelambanan peserta
didik tersebut. Sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial ada tiga
yaitu: (1) menyederhanakan konsep yang komplek (2) menjelaskan
konsep yang kabur (3) memperbaiki konsep yang salah tafsir.
Beberapa perlakuan yang dapat diberikan terhadap sifat pokok
remedial tersebut antara lain berupa: penjelasan oleh guru,
pemberian rangkuman, dan advance organizer, pemberian tugas dan
lain-lain.
Proses pengajaran remedial ini sifatnya lebih khusus karena
disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi
murid. Proses bantuan lebih ditekankan pada usaha perbaikan cara
mengajar,

menyesuaikan

materi

pelajaran,

arah

belajar

dan

menyembuhkan hambatan-hambatan yang dihadapi. Jadi dalam
pengajaran remedial yang diperbaiki atau yang disembuhkan adalah
keseluruhan proses belajar mengajar yang meliputi metode mengajar,
8

penguasaan materi pelajaran, cara belajar, alat belajar dan
lingkunagn turut mempengaruhi proses belajar mengajar. Tidak
sedikit dalam proses pembelajaran remedial guru dituntut lebih
bersabar, jangan bosan untuk mengulang-ulang, serta lebih runut
pembelajaran itu disampaikan dengan suara dan intonasi yang jelas
dan lugas. Melalui pengajaran remedial, murid yang mengalami
kesulitan belajar dapat diperbaiki atau disembuhkan sehingga dapat
mencapai

hasil

yang

diharapkan

sesuai

dengan

kemampuan.Kesulitan belajar yang dihadapi murid mungkin beberapa
mata pelajaran atau satu mata pelajaran atau satu kemampuan
khusus dari mata pelajaran tertentu.Penyembuhan ini mungkin
mencakup sebagian aspek kepribadian atau sebagian kecil saja.
Demikian pula proses penyembuhan, ada yang dalam jangka waktu
lama atau dalam waktu singkat. Hal ini tergantung pada sifat, jenis
dan latarbelakang kesulitan belajar yang dihadapi murid.
Dari pengertian di atas diketahui bahwa suatu kegiatan
pembelajaran dianggap sebagai kegiatan remediasi apabila kegiatan
pembelajaran tersebut ditujukan untuk membantu siswa yang
mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran.
b. Tujuan dan fungsi kegiatan remedial
Secara

umum,

kegiatanremedial

adalah

yang

aktivitas

membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah
ditetapkan berdasarkan kurikulum. Sedangkan tujuan khusus dari
remedial adalahmembantu peserta didik yang kesulitan dalam
menguasai materi pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran
tambahan

dan

diusahakan

agar

proses

pembelajaran

tersebutberlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik.
Sebagai salah satu cara dalam membantu siswa yang gagal
menguasai kompetensi yang telah ditargetkan, kegiatan remedial
memiliki beberapa fungsi yang penting bagi keseluruhan proses
9

pembelajaran. Warkitri, dkk (1991) menyebutkan enam fungsi
kegiatan remedial dalam proses pembelajaran. Keenam fungsi
kegiatan remedial tersebut adalah fungsi korektif, pemahaman,
penyesuaian, pengayaan, akselerasi, dan terapeutik.
FUNGSI KEGIATAN REMEDIAL

KOREKTIF

: Memperbaiki cara mengajar dan cara
belajar

PEMAHAMAN : Memahami kelebihan/kelemahan guru
dan siswa

PENYESUAIAN : Menyesuaikan

pembelajaran
karakteristik siswa

PENGAYAAN

dengan

: Menerapkan strategi pembelajaran yang
bervariasi

AKSELERASI

: Mempercepat penguasaan materi

TERAPEUTIK

: Membantu mengatasi masalah sosialpribadi

Gambar 1.1 Fungsi Kegiatan remedial
Sumber : Warkitri, dkk (1991)
Untuk lebih jelasnya marilah kita bahas satu per satu dari
keenam fungsi kegiatan remedial tersebut.
a) Fungsi Korektif
Fungsi korektif ini adalah usaha untuk memperbaiki atau
meninjau kembali sesuatu yang dianggap kurang maupun keliru
dalam proses pembelajaran. Pembelajaran remedial mempunyai
fungsi korektif karena pembelajaran ini dilakukan dalam rangka
perbaikan dalam proses pembelajaran.
b) Fungsi pemahaman
Kegiatan remedial mempunyai fungsi pemahaman karena
dalam kegiatan pemahaman ini akan terjadi proses pemahaman
baik pada diri guru maupun pada diri siswa.
10

Fungsi pemahaman dalam kegiatan remedial dimaksudkan
agar guru berusaha untuk membantu peserta didik untuk
memahami dirinya dalam hal jenis dan sifat kesulitan yang
dialami, serta kelebihan dan kelemahan yang dimiliki.
c) Fungsi penyesuaian
Kegiatan remedial juga memiliki fungsi penyesuain karena
pelaksanaan

remedial

disesuaikan

karakteristik

individu

siswa

yang

dengan

kesulitan

mengalami

dan

kesulitan

belajar.Artinya bahwa kegiatan ini membantu siswa untuk belajar
sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang dimilikinya
sehingga siswa tidak menjadikannya sebagai beban.
Tuntutan belajar yang diberikankepada

murid telah

disesuaikan dengan sifat jenis dan latar belakang kesulitannya
sehingga murid diharapkan lebih terdorong untuk belajar.Karena
semua aspek kegiatan remedial disesuaikan dengan kekuatan
dan karakteristik individu siswa, maka siswa menjadi lebih
semangat dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi sehingga
memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh prestasi yang
lebih baik.
d) Fungsi pengayaan (enrichment)
Kegiatan remedial juga memiliki fungsi pengayaan dalam
prosesnya karena melalui kegiatan remedial guru memanfaatkan
sumber belajar, metode atau alat bantu pembelajaran yang lebih
variatif dari proses pembelajaran biasa pada umumnyauntuk
meningkatkan hasil belajar yang lebih optimal.Kalau layanan
pengulangan dan perbaikan ditujukan kepada siswa yang
mempunyai kelemahan yang sangat mendasar, maka layanan
pengayaan ini ditujukan pada siswa yang mempunyai kelemahan
yang ringan, yang hakikatnya masih dapat meningkatkan diri hasilhasil belajarnya lebih optimal.
e) Fungsi akselerasi
Fungsi akselerasi yang ada pada kegiatan remedial
merupakan usaha guru untuk mempercepat pelaksanaan proses
dan hasil pembelajaran, dalam arti meningkatkan efisiensi dan
11

efektivitas pembelajaran. Dengan memeberikan kesempatan
belajar yang lebih efektif dan efisien tersebut, guru dalam
semester yang sama mapu memberikan layanan pembelajaran
baik regular maupun tambahan, tanpa menambah waktu ke
semester berikutnya.
f) Kegiatan terapeutik
Kegiatan remedial juga mempunyai fungsi terapeutik
karena artinya dalam proses pengajaran remedial secara
langsung atau tidak langsung juga menyembuhkan beberapa
gangguan atau hambatan kepribadian yang berkaitan dengan
kesulitan belajar. Dalamkegiatan remedial, guru dapat membantu
mengatasi kesulitan siwa dalam aspek sosial-pribadi. Biasanya
siswa yang kesulitan atau kurang berhasil dalam proses belajar
sering merasa rendah diri atau terisolasi dalam pergaulan sosial
disekolahnya.
2. Jenis-Jenis Kegiatan Remedial
Sukiman

(2012)

menjelaskan

bahwa

pemberian

remedial

didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan
perbedaan individual peserta didik.Dengan diberikannya pembelajaran
remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan
belajar, maka peserta didik ini memerlukan waktu lebih lama dari pada
mereka yang telah mencapai tingkat penguasaan.Setelah diketahui
kesulitan yang dihadapi siswa, langkah berikutnya adalah memberikan
perlakuan berupa pembelajaran remedial.
Menurut
Remedial,

buku

Panduan

bentuk-bentuk

Penyelenggaraan

pelaksanaan

Pembelajaran

pembelajaran

remedial

diantaranya:
1) Pemberian pembelajan ulang dengan metode dan media yang
berbeda. Melalui kegiatan ini guru akanmenjelaskan kembali materi
yang belum dipahami atau dikuasai oleh siswa. Pembelajaran ulang
bisa dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara
penyajian, penyederhanaan tes/pertanyaan, guru harus berorientasi
pada kesulitan yang dihadapi oleh siswa.
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2) Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan.
Dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan,
perlu alternative tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara
individual. Pemberian bimbingan ini merupakan implikasi peran
pendidik sebagai tutor. Untuk lebih memudahkan dalam proses
bimbingan ini, guru sebaiknya menggunakan berbagai alat peraga dan
memberi kesempatan pada siswa untuk menggunakan alat peraga
tersebut. Konsep yang sukar dipahami pada proses bimbingan akan
lebih mudah dipelajari dan menjadi menarik jika disajikan dengan
menggunakan media.
3) Pemberian tugas-tugas, latihan secara khusus. Dalam rangka
menerapkan

prinsip

pengulangan,

tugas-tugas

latihan

perlu

diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan belajar
dalam mengerjakan tes akhir. Peserta didik perlu diberi latihan intensif
(drill) untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan.
4) Pemanfaatan tutor sebaya. Sumber belajar tidak hanya dari guru
melainkan dari teman sekelas yang nilai kompetensinya lebih tinggi
dari teman yang lainnya, mereka biasa disebut sebagai tutor sebaya,
mereka adalah teman sekelas yang mempunyai kecepatan belajar
lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada
rekannya yang mengalami keterlambatan belajar. Pembelajaran tutor
sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, Bantuan belajar oleh
teman sebaya dianggap dapat menghilangkan kecanggungan antara
sumber belajar dan peserta didik, bahasa teman sebaya lebih mudah
dipahami, selain itu dengan teman sebaya tidak ada rasa malu untuk
mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Diharapkan
dengan teman sebaya peserta didik lebih terbuka dan akrab.
Dari uraian tersebut diatas anda dapat mengetahui bahwa ada
beberapa bentuk atau metode remedial yang dapat diaplikasikan guru
dalam kegiatan remedial.Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam
membantu siswa memahami materi pelajaran melalui kegiatan remedial
guru harus menerapkan metode yang berbeda dengan metode
pembelajaran yang telah dipakai pada pembelajaran reguler.Di samping
itu, metode yang dipilih turut menentukan keberhasilan kegiatan remedial,
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berhasil tidaknya kegiatan remedial sangat tergantung pada kemampuan
guru dalam menerapkan metode yang dipilih.
3. Hakiat Kegiatan Pengayaan
Secara umum pengayaan (enrichment)…is usually the addition of
disciplines or areas of learning not normally found in the regular
curriculum and the used at both the elementary and the secondary level.
One may also find more difficult or in-depth material available on the
typical curricular subjects (Clark, 1988: 202). Sedangkan menurut mantan
Rektor Universitas Muhammadyah Jakarta Mochtar Buchori; program
pengayaan atau enrichment program adalah suatu program belajar yang
disusun dengan materi di atas program standar untuk para siswa yang
dinilai memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi daripada yang
dituntut oleh program standar (Buhori, 1995: 189).Dengan demikian
dalam pengayaan merupakan pengalaman atau kegiatan peserta didik
yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan
tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Dengan kata lain
kegiatan ini diperuntukkan bagi siswa yang tergolong cepat dan mampu
(di atas rata-rata) dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Siswa yang
telah tergolong cepat dan mampu dalam menyelesaikan tugas belajarnya
sebelum waktu yang ditentukan memiliki kelebihan waktu yang perlu
dimanfaatkan.Kelebihan waktu yang tidak dikelola atau dimanfaatkan
secara baik dapat menimbulkan hal-hal negatif yang dapat mengganggu
jalannya pembelajaran.Jika ada peserta didik yang lebih mudah dan
cepat mencapai penguasaan kompetensi minimal yang ditetapkan, maka
sekolah

perlu

pembelajaran
mengembangkan

memberikan

perlakuan

khusus

pengayaan.Pembelajaran
keterampilan

berpikir,

berupa

pengayaan
kreativitas,

program
berupaya

keterampilan

memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, keterampilan
seni, keterampilan gerak, dan sebagainya.Pembelajaran pengayaan
memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan
lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka
mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya.
Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan
dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi
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peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikain rupa sehingga mereka
dapat

mengoptimalkan

perkembangan

minat,

bakat,

dan

kecakapannya.Oleh karena itu, guru perlu merancang kegaiatan bagi
siswa yang tergolong cepat agar perkembangan mereka tidak terganggu
dan tidak mengganggu siswa lain yang membutuhkan tambahan
bimbingan. Selain itu menurut Sukiman (2012)pembelajaran pengayaan
merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan
kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki
kelebihan sedemikian sehingga mereka dapat mengoptimalisasikan
perkembangan minat, bakat dan kecakapan.Dengan demikian, yang
dimaksud dengan kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan
kepada kepada siswa kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan
waktu yang dimilikinya sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih
kaya dan keterampilan yang lebih baik.
Tugas yang dapat diberikan guru pada siswa yang mengikuti
kegiatan pengayaan di antaranya adalah memberikan kesempatan
menjadi tutor sebaya, mengembangkan latihan praktis dari materi yang
sedang dibahas, membuat hasil karya, melakukan suatu proyek,
membahas

masalah,

atau

mengerjakan

permainan

yang

harus

diselesaikan siswa. Apapun kegiatan yang dipilih guru, hendaknya
kegiatan pengayaan tersebut menyenangkan dan mengembangkan
kemampuan

kognitif

tinggi

sehingga

mendorong

siswa

untuk

mengerjakan tugas yang diberikan
4. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Pengayaan
Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi
pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan
sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal.Dalam membantu
siswa memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya, guru dapat merancang
berbagai kegiatan yang menyenangkan dan mendorong siswa untuk
belajar.Banyak jenis kegiatan yang dapat dirancang dan dilaksanakan
oleh guru dalam mengembangkan potensi siswa dan memanfaatkan sisa
waktu yang dimiliki siswa kelompok cepat. Beberapa diantaranya akan
kita bahas berikut ini:
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a. Guru Profesional
Dorothy Sisk dalamCreative Teaching of The Gifted,(1987).
Mengemukakan bahwa elemen utama dalam proses pembelajaran
pengayaan adanya layanan guru professional; adalah guru yang
“dipercaya”

sebagai

orang

yang

mampu

memberikan

layanan

pembelajaran karena kompetensinya (akademik, pedagogik, sosial, dan
personalnya) memberikan rasa percaya serta keberbakatannya sebagai
guru yang penuh kehangatan, menantang dan menyenangkan (Sisk,
1987: 235)
Ia hadir bukan sekedar memenuhi kewajiban kehadirannya,
melainkan ia hadir penuh makna dan semangat serta memberi inspirasi
bagi para siswanya karena kemampuannya pembelajarannyayang penuh
kehangatan mengingat baik kompetensi akademik yang memiliki
pengetahuan luas; kompetensi pedagogik dengan cara mengajar yang
piawai dengan kedekatan, keterbukaan, metodenya yang variatif dan
tidak

membosankan;

kompetensi

sosial

sebagai

guru

yang

mementingkan interaksi dan kerjasama yang kohesif; serta kompetensi
personalnya, di mana ia sebagai pribadi yang rajin, ulet bekerja, matang
secara emosional, serta penuh gairah serta memiliki vitalitas dan gaya
hidup yang kreatif-inovatif (Sisk, 1987: 239-241).
Kompetensi-kompetensi guru profesional seperti di atas, adalah
penting, bahkan menjadi faktor utamakalau bukan faktor pertama dalam
memberikan rasa “percaya” bagi anak unggulan maupun yang memiliki
kemampuan di atas rata-rata, untuk terus berprestasi lebih jauh lagi.
Tidak sedikit hati para siswa yang memiliki potensi unggul itu merasa
terpukul setelah melihat gurunya yang secara akademik dan pedagogik
guru

tersebut

dan“tradisional”,

menempatkan

dirinya

sebagai

di

kurang

memiliki

mana

ia

“guru

domestik”

kemampuan

dan

pengetahuan yang luas, serta gaya mengajarnya yang kelihatan
mengulang-ulang

menampakkan

pembelajaran (Supardan, 2015: 47-51)

“mandeknya”

keterampilan

.

b. Tutor Sebaya
Kegiatan tutor sebaya tidak hanya kita jumpai pada kegiatan
remedial saja, kegiatan ini ternyata juga sangat efektif diterapkan pada
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kegiatan pengayaan. Para siswa akan saling membantu untuk memahami
materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Bagi siswa yang memiliki
jiwa sosial yang tinggi, ia akan memberikan penjelasan konsep-konsep
atau ide kepada teman sekelasnya, mereka akan berusaha sebaik
mungkin

mencari

cara

yang

tepat

untuk

memaparkan

materi

pembelajaran agar temannya dapat memahami penjelasannya. Tetapi
guru juga harus menyadari, bahwa tumbuhnya jiwa sosial seperti ini
tidaklah bersifat “a given” melainkan sebgaia buah hasil latihan
sebelumnya, di mana guru harus memberi contoh dan keteladanan yang
berarti dari guru itu sendiri kepada para siswanya.
Melalui kegiatan tutor sebaya ini, pemahaman siswa akan
semakin matang terhadap materi tersebut, selain konsep materi itu akan
dijelaskan didepan teman-temannya, mereka juga harus menemukan dan
menguasai teknik, strategi, dan metode yang tepat untuk menjelaskan
konsep tersebut.
Disamping itu, tutor sebaya dapat mengembangkan kemampuan
kognitif tingkat tinggi. Untuk dapat berperan sebagai tutor yang baik,
siswa harus memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh
temannya, siswa juga diharapkan lebih mampu memandang suatu
konsep atau ide dari berbagai sudut pandang, mampu memikirkan
contoh-contoh yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang
sedang dibahas, serta harus menganalisis berbagai komponen lainnya
yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan demikian, melalui
tutor sebaya, siswa kelompok cepat dapat meningkatkan pemahamannya
terhadap materi pelajaran di samping mengembangkan kemampuan
kognitifnya.
Pertanyaannya, mengapa dengan tutor sebaya anak bisa belajar
bersama dalam meningkatkan prestasi belajarnya.Jawabannya tiada lain
karena melalui teman sebaya (peer group), biasanya ada keterbukaan,
kesetaraan, dan kebersamaan.Dalam peer group, dengan sebayanya
remaja akan berusaha untuk diterima dan berusaha untuk tidak ditolak.
Inilah

yang

dalam

Teori

Kebutuhan

Maslowdikenal

sebagaiKebutuhanPemilikan dan Cinta serta Kebutuhan Dihargail, yaitu
kebutuhan untuk pertemanan /persahabatan, dan kebutuhan hubungan
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intim. Sedangkan yang termasuk dalam Kebutuhan akan Dihargai, adalah
kebutuhan untuk prestise, penerimaan dan status, maupun penghargaan
diri yang menghasilkan perasaan edekuat, kompeten dan kepercayaan
diri (Maslow, 1987/1954: 17).
c. Mengembangkan Latihan
Disamping memberikan tutorial kepada teman-temannya yang
termasuk kelompok lambat, kelompok siswa yang unggul dan cepat
mampu juga dapat diminta untuk memberikan atau mengembangangkan
latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang
lambat sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi pelajaran.
Misalnya saja siswa dalam kelompok unggul dan cepat mampu diminta
untuk membuat soal-soal latihan untuk dikerjakan secara bersama-sama
atau secara individu oleh teman-temannya dalam kelompok lambat guna
pendalaman materi yang menuntut banyak latihan.Merekan juga diminta
untuk memberikan komentar terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa
lain. Selain itu, guru juga dapat meminta siswa kelompok unggul dan
cepat mampu untuk membuat soal-soal latihan yang cocok digunakan
oleh guru dalam kegiatan remedial atau sebagai bahan bagi mereka
dalam kegiatan tutor sebaya.
d. Mengembangkan Media dan Sumber Pembelajaran
Memberikan kesempatan bagi kelompok cepat dan unggul untuk
mengembangkan kemampuannya membuat media atau karya yang
berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Hasil karya tersebut bisa
berupa model, permainan atau modul yang bisa dimanfaatkan sebagai
sumber belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami
materi tersebut.
e. Melakukan proyek
Melakukan suatu proyek atau ikut serta dalam mempersiapkan
suatu laporan khusus yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari
merupakan suatu kegiatan pengayaan yang sangat menarik dan paling
menyenangkan bagi siswa kelompok unggul atau cepat ini.Melalui
kegiatan ini motivasi belajar siswa akan meningkat, mereka akan
berusaha sebaik dan semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan ini
dengan harapan dikemudian hari mereka akan mendapat kesempatan
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lagi untuk melakukan proyek berikutnya. Disamping itu kegiatan ini juga
memberikan

kesempatan

yang

besar

bagi

mereka

dalam

mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki atau untuk
menambah dan meningkatkan wawasan mereka.
f. Memberikan permainan, masalah atau kompetisi antar siswa
Siswa kelompok cepat biasanya sangat suka dengan kegiatan
menantang, khususnya memecahkan masalah yang sulit. Oleh karena
itu, dalam kegiatan pengayaan guru dapat memberikan tugas kepada
siswa kelompok cepat untuk memecahkan suatu masalah atau games
yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kegiatan tersebut bukan hanya
bertujuan untuk mengasah kemampuan mereka dalam memecahkan
masalah atau permainan yang diberikan, melainkan juga mereka bisa
saling bekerja samadengan bertukar pikiran satu sama lain atau bahkan
saling membandingkan strategi dan teknik yang mereka pergunakan
dalam memecahkan permasalahan tersebut.
g. Pengayaan dalam Ekstrakurikuler
Akhir-akhir

ini

banyak

sekolah

di

kota-kota

besar

yang

menyelenggarakan program pengayaan secara ekstrakurikuler, yaitu
program pengayaan bidang drumband. Jika kita mau jujur, kebanyakan
kegiatan dari kegiata-kegiatan ini diselenggarakan bukan semata-mata
untuk kepentingan siswa, tetapi terutama dalam beberapa kasus banyak
terjadi untuk mengharumkan nama daerah, nama sekolah, dan
sebagainya. Maka peralatan yang serba mahal diperoleh baik dari
sumbangan Bupati ,Walikotamaupun Gubernur juga terjadi.
Timbul pertanyaan, salahkah kegiatan pengayaan seperti ini?
Tentu saja belum, bahkan mungkin tidak, sejauh para siswa yang
berkepentingan masih merasakan manfaat pribadi dari pembelajaran
model ini.Akan tetapi praktek pengayaan ini jika mengarah kepada upaya
sekolah yang menekan dan mengeksploitasi para siswa hanya untuk
mengharumkan instritusi (sekolahan) semata-mata.Kegiatan pengayaan
seperti ini bersifat eksploittif tidak lagi edukatif (Buhori, 1995: 192).
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5. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan
pengayaan.
Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita ketahui
bahwa ada beberapa kegiatan pengayaan yang dapat dilakukan guru
dalam membantu siswa mengembangkan potensinya. Agar kegiatan
tersebut mencapai tujuan secara optimal, mari kita perhatikan beberapa
faktor yang harus dipertimbangkan guru dalam dalam menentukan
kegiatan pengayaan. Sugihartono, dkk (2012)mengemukakan tiga faktor
yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan melaksanakan kegiatan
pengayaan.Ketiga faktor tersebut adalah faktor peserta didik, kegiatan
pengayaan, dan waktu.

Gambar 1.2 Faktor Penentu PelaksanaanPengayaan
Adaptasi dari Feldhusen & Kolloff (1979) serta Sugihartono, dkk (2012)
1. Faktor Peserta Didik, dalam melakukan kegiatan pengayaan guru
harus menyadari dan memahami bahwa peserta didik mempunyai
beberapa kesamaan dan perbedaan yang sifatnya individual. Baik
yang berkenaan dengan faktor minat maupun faktor psikologis lainnya.
Kesesuaian kegiatan pengayaan dengan minat siswa akanmendorong
siswa

berhasil

dalam

belajarnya.

Sebaliknya

proses

kegiatan

pengayaan yang berlangsung tidak sesuai dengan minat siswa akan
berakibat pada menurunnya semangat atau motivasi siswa dalam
mengikuti

pelajaran.

Karena

itu

dalam

memberikan

kegiatan

pengayaan harus memperhatikan sifat individual peserta didik seperti
bakat, minat, hobbi dan keterampilan lain yang dimiliki dan disukai atau
dikuasai oleh siswa.
2. Faktor kegiatan pengayaan, kegiatan pengayaan yang diberikan oleh
guru harus menunjang pengembangan potensi peserta didik secara
optimal.
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Dalam

hal

ini

kegiatan

pengayaan

jangan

sampai

memberatkan, merugikan, menyusahkan dan menimbulkan kesulitan
bagi peserta didik sehingga menyebabkan proses perkembangannya
terganggu bahkan mandek. Sehubungan dengan hal itu Feldhusen
dan Kollof (1986) mengemukakan betapa pentingnya strategi dan
metode pembelajaran pengayaan itu sifatnya harus powerful;yang
mampu mengaktifkan (activating), menantang (challenging), bermakna
(meaningful) dan menyenangkan (delightful). Dalam pembelajaran
pengayaan biasanya menghindari hal-hal yang bersifat pengulangan,
karena pada diri anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata
(apalagi anak berbakat) sering merasa cepat jenuh jika pembelajaran
kurang powerful(Supardan, 2015:47).Diharapkan setelah mengikuti
kegiatan pengayaan ini makan pengetahuan atau keterampilan,
bahkan nilai atau sikap yang dimiliki oleh siswa akan meningkat secara
optimal.
3. Faktor waktu, salah satu tujuan dari kegiatan pengayaan adalah
kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan
waktu yang dimiliki oleh kelempok belajar cepat, sambil menunggu
siswa lambat juga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan.
Setelah siswa lambat menguasai kompetensi tersebut maka kegiatan
pengayaan dihentikan dan semua siswa akan kembali megikuti
kegiatan pembelajaran secara bersama-sama.Guru harus memilih
kegaiatan pengayaan yang tepat sesuai dengan waktu yang telah
tersedia bagi setiap siswa sesuai denga perbedaan individu yang
dimiliki masing-masing siswa, kelebihan waktu yang dimiliki oleh siswa
tentunya akan berbeda satu sama lain. Kenyataan ini menuntut
kemampuan
melaksanakan

dan

kreativitas

kegiatan

guru

dalam

pengayaan.

mempersiapkan

Guru

harus

dan

mampu

menyesuaikan jenis kegiatan pengayaan dengan kebutuhan dan waktu
yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Diharapkan setelah kegiatan
pengayaan ini berlangsung siswa tersebut sudah menguasai materi
pengayaan secara utuh dan menyeluruh (siswa sudah dapat melihat
hasil dari kegiatan tersebut).
Itulah tiga faktor yang harus diperhatikan oleh guru dalam memilih
dan melaksanakan kegiatan pengayaan.Dengan memperhatikan faktor21

faktor tersebut diharapkan kegiatan pengayaan yang dilaksanakan dapat
benar-benar

bermanfaat

bagi

siswa

kelompok

cepat

sehingga

kemampuannya berkembang secara optimal, dan waktu yang tersisa bisa
dimanfaatkan sebaik mungki.

D. Aktivitas Pembelajaran
Adapun inti dari aktivitas pembelajaran modul ini bagi peserta
diklat adalah sebagai berikut: Alokasi waktu yang disediakan untuk
pembelajaran satu ini adalah 100 menit atau 2 x 50 menit, dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 1. Aktivitas Kegiatan Pembelajaran I
No.

Waktu

1.

20 menit

2.

50 menit

3.

30 menit

Kegiatan
Apersepsi yang berkaitan dengan
kegiatan
mengidentifikasi
dan
memehami teori konsep dasar kegiatan
remedial dan pengayaan
 Membagi kelompok diskusi.
 Mendiskusikan
(1)
Pengertian
kegiatan remedial, (2) Jenis-jenis
kegiatan remedial, (3) Pengertian
kegiatan pengayaan, (4) Hakikat
kegiatan pengayaan, (5) Bentukbentuk kegiatan pengayaan, dan (6)
Faktor-faktor
yang
harus
diperhatikan dalam melaksanakan
kegiatan remedial dan pengayaan
Menyajikan/mensimulasikan
teori
remedial dan pengayaan yang terdapat
pada pembelajaran I terhadap peserta
diklat

E. Latihan/ Kasus/ Tugas
Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci jawaban yang terdapat
dibagian akhir modul ini.Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan
rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi
Kegiatan Pembelajaran 1
Tingkat penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar
Jumlah Soal
X 100%
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Arti tingkat penguasaan: 90 – 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 – 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila mencapai tingkat 80% Bagus! atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnya. Jika masih dibawah 80%, Anda
harus mengulangi materi Kegiatan pembelajaran 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.
SoalEssay
1. Sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial ada tiga yaitu…
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
2. Gambar fungsi kegiatan remedial menurut Warkiti adalah…

3. Yang diharapkan dari pemberian kegiatan remedial kepada murid
adalah…
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

F. Rangkuman
Kegiatan remedial adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu
siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran.Sesuai
dengan pengertiannya, tujuan kegiatan remedial ialah membantu siswa
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang
berlaku.
Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, fungsi kegiatan
remedial adalah:
1. Memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru (fungsi korektif);
2. Meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan
kekurangan dirinya (fungsi pemahaman);
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3. Menyesuaikan

pembelajaran

dengan

karakteristik

siswa

(fungsi

penyesuaian);
4. Mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran (fungsi
akselerasi);
5. Membantu megatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial-pribadi (fungsi
terapeutik)
Perbedaan kegiatan remedial dari pembelajaran biasa terletak pada
pendekatan

yang

digunakan

pembelajaran.Kegiatan

dalam

remedial

perencanaan

direncanakan

dan
dan

pelaksanaan
dilaksanakan

berdasarkan kebutuhan individu atau kelompok siswa.Sementara itu,
pembelajaran

biasa

menerapkan

pendekatan

klasikal,

baik

dalam

perencanaan maupun dalam pelaksanaan.
Dalam melakasanakan kegiatan remedial guru dapat menerapkan
berbagai jenis kegiatan remedial termasuk metode dan media, sesuai dengan
kesulitan yang dihadapi dan tingkat kemampuan siswa serta menekankan
pada segi kekuatan yang dimiliki siswa.
Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa
kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara
optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya.
Kegiatan

pengayaan

dilaksakan

dengan

tujuan

memberikan

kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran
yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga
tercapai tingkat perkembangan yang optimal.
Tugas yang dapat diberikan guru pada siswa yang mengikuti kegiatan
pengayaan diantaranya adalah memberikan kesempatan menjadi tutor
sebaya, mengembangkan latihan praktis dari materi yang sedang dibahas,
membuat hasil karya, melakukan suatu proyek, membahas masalah atau
mengerjakan permainan yang harus diselesikan siswa. Apa pun kegiatan
yang dipilih guru, hendaknya kegiatan pengayaan tersebut menyenangkan
dan mengembangkan kemampuan kognitif tinggi sehingga mendorong siswa
untuk mengerjakan tugas yang diberikan.
Dalam memilih dan melaksanakan kegiatan pengayaan, guru harus
memperhatikan:
1. Faktor siswa, baik faktor minat maupun faktor psikologis lainnya;
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2. Faktor manfaat edukatif;
3. Faktor waktu.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Adapun umpan balik dalam kegiatan Pembelajaran I ini adalah:
jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran ini. Kemudian
cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya.Apabila
benar semua, maka pemahaman Anda 100 %.Apabila salah satu, maka
pemahaman Anda 80 %.Apabila yang salah ada dua, maka pemahaman
Anda 60 %.Apabila yang salah salah ada tiga, maka pemahaman 40 %.
Apabila yang salah ada empat atau lima, maka pemahaman 20 %, dan
apabila semua, maka pemahaman 0 %.
Selanjutnya apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka
Anda dinyatakan lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran
II, akan tetapi apabila mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda
diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihanlatihan yang telah disiapkan.

H. Kunci Jawaban
Kunci jawaban essay
1. Sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial adalah
(1) menyederhanakan konsep yang komplek
(2) menjelaskan konsep yang kabur
(3) memperbaiki konsep yang salah tafsir.
2. Gambar fungsi kegiatan remedial menurut Warkiti
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3. Murid yang mengalami kesulitan belajar dapat diperbaiki atau disembuhkan
sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kemampuan

26

4.
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Kegiatan Pembelajaran II

Prosedur Remedial dan Pengayaan
A. Tujuan
1. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan prosedur pengajaran
remedial.
2. Perserta

diklat

diharapkan

mampu

menjelaskan

langkah-langkah

pelaksanaan pengajaran pengayaan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan prosedur pengajaran remedial.
2. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengajaran pengayaan.

C. Uraian Materi
1. Prosedur Pengajaran Remedial
Pengajaran remedial merupakan salah satu tahapan kegiatan
utama

dalam

belajar.Dalam

keseluruhan

kerangka

pola

layanan

bimbingan

topik ini kita akan membahas tentang langkah-langkah

yang sebaiknya ditempuh oleh guru dalam melaksanakan kegiatan
remedial.
Dalam melaksanakan kegiatan remedial sebaiknya mengikuti
langkah sebagai berikut:
a. Analisis Hasil Diagnosis
Melalui kegiatan diagnosis guru akan mengetahui para siswa
yang perlu mendapatkan bantuan. Untuk keperluan kegiatan
remedial, tentu yang menjadi fokus perhatian adalah siswa-siswa
yang mengalami kesulitan dalam belajar yang ditunjukkan tidak
tercapainya kriteria keberhasilan belajar. Apabila kriteria keberhasilan
80 %, maka siswa yang dianggap berhasil jika mencapai tingkat
penguasaan 80 % ke atas, sedangkan siswa yang mencapai tingkat
penguasaannya di bawah 80 % dikategorikan belum berhasil.
Mereka inilah yang perlu mendapatkan remedial. Setelah guru
mengetahui siswa-siswa mana yang harus mendapatkan remedial,
informasi selanjutnya yang harus diketahui guru adalah topik atau
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materi apa yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Dalam hal ini
guru harus melihat kesulitan belajar siswa secara individual. Hal ini
dikarenakan ada kemungkinan masalah yang dihadapi siswa satu
dengan siswa yang lainnnya tidak sama. Padahal setiap siswa harus
mendapat perhatian dari guru.
b. Menemukan Penyebab Kesulitan
Sebelum Anda merancang kegiatan remedial, terlebih dahulu
harus mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam
menguasai materi pelajaran. Faktor penyebab kesuliatan ini harus
diidentifikasi terlebih dahulu, karena gejala yang sama yang
ditunjukkan oleh siswa dapat ditimbulkan sebab yang berbeda dan
faktor penyebab ini akan berpengaruh terhadap pemilihan jenis
kegiatan remedial.
c. Menyusun Rencana Kegiatan Remedial
Setelah diketahui siswa-siswa yang perlu mendapatkan
remedial, topik yang belum dikuasai setiap siswa, serta faktor
penyebab kesulitan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana
pembelajaran. Sama halnya pada pembelajaran pada umumnya,
komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan
kegiatan remedial adalah sebagai berikut;
1. Merumuskan indikator hasil belajar
2. Menentukan materi yang sesuai engan indikator hasil belajar
3. Memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik
siswa
4. Merencanakan waktu yang diperlukan
5. Menentukan jenis, prosedur dan alat penilaian.
6. Melaksanakan Kegiatan Remedial
Setelah kegiatan perencanaan remedial disusun,langkah
berikutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial. Sebaiknya
pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan sesegera mungkin, karena
semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya,
semakin

besar

kemungkinan

siswa

tersebut

berhasil

dalam

belajarnya.
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d. Menilai Kegiatan Remedial
Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan remedial yang
telah dilaksanakan, harus dilakukan penilaian. Penilaian ini dapat
dilakukan dengan cara mengkaji kemajuan belajar siswa.Apabila
siswa mengalami kemauan belajar sesuai yang diharapkan, berarti
kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan cukup efektif
membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tetapi, apabila
siswa tidak mengalami kemajuan dalam belajarnya berarti kegiatan
remedial yang direncanakan dan dilaksanakan kurang efektif. Untuk
itu guru harus menganalisis setiap komponen pembelajaran.
Adapaun prosedur pelaksanaan remedial menurut Abin Syamsuddin
(2012) Secara skematik, prosedur pelaksanaan kegiatan remedial dapat
digambarkan sebagai berikut:
Diagnostik
Kesulitan Belajar
Mengajar

Rekomenda
si Referral

3. Layanan
penyuluhan/psikoter
api
4. Pelaksanaan layanan pengajaran
remedial
5. Post-tes/pengukuran kembali hasil
belajar mengajar

6. reevaluasi Rediagnostik

7. Tugas tambahan/additional
assignment

Hasil yang
diharapkan
(TIK)
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1. Penelaahan
kembali kasus

2. Pilihan
alternatif
tindakan

Gambar 2.1 Prosedur pengajaran Remedial
Abin Syamsuddin (2012)
Dari gambar skematik tersebut dapat dikembangkan sekurangkurangnya empat alternatif prosedur sesuai dengan keperluannya,
keempat alternative itu adalah:
a. Prosedur I, mencakup langkah 1-2-3-4-5-6;
b. Prosedur II, mencakup langkah 1-2-(3)-4-5-6;
c. Proedur III, mencakup langkah 1-2-3-4-5-6-(7); dan
d. Prosedur IV, mencakup langkah 1-2-(3)-4-5-6-(7).
Untuk

lebih

jelasnya,

kita

akan

mendeskripsikan

fungsi,

tujuan/sasaran, dan kegiatannya sebagai berikut:
1)

Penelaahan kembali kasus dengan permasalahaannya
Langkah ini merupakan tahapan paling fundamental dalam

pengajaran remedial karena merupakan landasan pangkal dari langkahlangkah kegiatan berikutnya. Sasaran pokok langkah ini adalah: (a)
diperolehnya gambaran yang lebih defenitif mengenai karakteristik kasus
beserta permasalahannya; (b) diperolehnya gambaran yang lebih defenitif
mengenai fasibilitas alternatif tindakan remedial yang direkomendasikan.
Sesuai dengan sasaran tersebut maka kegiatan dalam langkah ini
difokuskan kepada suatu analisis rasional atas hasil investigasi yang
telah dilakukan atau hasil rekomendasi dari guru bidang studi, wali kelas,
petugas BK atau ahli lainnya. Secara lebih jelasnya, analisis ini nantinya
akan digunakan sebagai kegiatan pengecekan atau penelitian kembali
terhadap:
a)

Kebenaran

(validitas)

dan

kelengkapan

data

informasi

yang

mendukung pernyataan atau deskripsi tentang karakteristik kasus
beserta permasalahannya;
b)

Bahanrelevansi antara tafsiran/perkiraan/dugaan dan kesimpulan
yang dibuat dengan data informasi pendukungnya serta konsistensi
antara berbagai data/informasi dengan tafsiran dan kesimpulannya
satu sama lain secara integral;

c)

Ketepatan estimasi kemungkinan penanganannya berdasarkan hasil
diagnosis yang didukung oleh data/informasi yang tersedia dan yang
relevan;
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d)

Fisibilitas

dari

setiap

alternatif

tindakan

remedial

yang

direkomendasikan.
Berdasarkan hasil telaan diatas diharapkan terjawab pertanyaanpertanyaan berikut:
a) Kasus siapa yang perlu mendapat penanganan?
(1) Hanya satu atau dua dari keseluruhan anggota kelompok/kelas.
(2) Sebagian besar anggota kelompok tertentu (kelompok lambat)
dari keseluruhan siswa kelas.
(3) Sebagian terbesar atau bahkan keseluruhan siswa dikelas.
b) Seberapa jauh tingkat kelemahannya secara umum dilihat dari segi
kriteria atau indicator keberhasilan yang diharapkan?
(1) Sekitar 60%; atau
(2) Sekitar 50%; atau
(3) Sekitar 40%; atau
(4) Sekitar 30%; atau kurang dari itu.
c) Di manakah letak kelemannya dipandang dari ruang lingkup dan
urutan bidang/program studi yang bersangkutan?
(1) Pada sebagian besar atau bahkan mungkin keseluruhan bidang
studi;
(2) Pada bidang studi tertentu saja; atau
(3) Pada unit tertentu dari suatu bidang studi saja; dan sebagainya
d) Pada tingkat dan kawasan hasil belajar manakah kasus itu mengalami
kelemahan dipandang dari taksonomi tujuan-tujuan pendidikan?
(1) Kognitif: ranah ini mencakup kegiatan mental (otak). Segala upaya
yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah
kognitif. Ranah kognitif

memiliki enam jenjang atau aspek,

yaitu:Pengetahuan/hafalan/ingatan

(knowledge),

pemahaman

(comprehension), Penerapan (application) Analisis (analysis)
Sintesis

(syntesis)

dan

penilaian/penghargaan/evaluasi

(evaluation); dan atau
(2) Afektif: ranah ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif
mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi,
dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang
dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki
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kekuasaan kognitif tingkat tinggi. ranah afektif menjadi lebih rinci
lagi

ke

dalam

lima

attending(menerima

jenjang,

atua

yaitu:

Receiving

memperhatikan),

atau

Responding

(menanggapi) mengandung arti “adanya partisipasi aktif”, Valuing
(menilai

atau

menghargai),

Organization

(mengatur

atau

mengorganisasikan) Characterization by evalue or calue complex
(karakterisasi dengan suatu nilai ataukomplek nilai).
(3) Psikomotor: ranah ini merupakan ranah yang berkaitan dengan
pola gerak-gerik, keterampilan perilaku umum, perilaku khusus,
eksresif,

komunikatif

atau

kemampuan

bertindak

setelah

seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar
psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar
kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang
baru

tampak

dalam

bentuk

kecenderungan-kecenderungan

berperilaku).
e) Faktor manakah yang merupakan penyebab utama keterlambatan
dalam proses belajar mengajar dipandang dari segi raw inputs (siswa
sendiri) yang bersangkutan?
a. Terbatasnya kemampuan dasar intelektual, baik itu kemampuan
umum atau bakat khusus.
b. Kurangnya minat dan motivasi: n-Ach rendah, malas, kurang
berminat.
c. Sikap yang kurang positif terhadap: guru dan bahan pelajaran
d. Kebiasaan belajar yang salah atau kurang memadai dalam:
mengorganisasikan waktu/fasilitas belajar; sumber atau bahan
pelajaran; dan melalaikan tugas/memandang enteng terhadap
pekerjaan sekolah yang diberikan oleh guru.
e. Kurangnya mengetahui pengatahuan dan keterampilan dasar
yang

diperlukan,

misalnya

dalam:

mencari/menghimpun,

mengamati/mengobservasi, mencatat dan mengorganisasikan
informasi, fakta, konsep prinsip/kaidah/dalil, prosedur yang
dipelajari dikelas; mengoperasikan atau mengaplikasikan prinsip,
metode, teknik yang telah dipelajari ke dalam pemecahan
masalah; dan atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika (sebab33

akibat, asosiasi, diferensi, komparasi, dan sebagainya) formula
dalam melakukan analisis sintesis dan evaluasi.
f.

Belum cukup matang (immaturation) dan siap (readiness) untuk
mengikuti program belajar mengajar utama yang bersangkutan.

f)

Faktor manakah yang mungkin menjadi penyebab utama dari
komponen instrumental input (sarana penunjang) dari proses belajar
mengajar yang bersangkutan?
(1) Program kurang serasi (satu program buat semua, program tidak
efekif) dengan keragaman siswa;
(2) Kurang serasinya bahan atau sumber belajar yang tersedia
dengan yang diperlukan, baik itu dari jumlah yang terbatas atau
langka, tak terbaca, sulit untuk dipahami;
(3) Strategi, metode, dan teknik belajar-mengajar kurang serasi
dengan keragaman siswa (terlalu bersifat klasikal/uniform, tiada
layanan individual); dan atau
(4) Fasilitas teknis yang ada tidak relevan dengan apa yang
diperlukan (jumlah, tempat dan kesempatan waktunya terbatas,
sukar di-manageatau dioperasikan atau bahannya langka/mahal).
(5) Kurang serasinya hubungan/kondisi objektif guru dengan siswa
dan bidang studi yang bersangkutan, dilihat dari guru kurang
menguasai bahan, metode, teknik dan sumber yang diperlukan
dalam proses pembelajaran, guru kurang tanggap/responsive
terhadap situasi kelas atau dinamika kelompok, penampilan guru
kurang menarik atau meyakinkan, adanya beberapa sifat pribadi
yang kurang menunjang terhadap tugas dan perannya sebagai
guru, keadaan kelas yang terlalu besar jumlahnya atau terlalu
heterogen

sifat

atau

latarbelakangnya

dan

guru

terlalu

banyak/berat beban mengajarnya.
(6) Kurangnya daya dukung fasilitas fisik yang diperlukan dalam
proses pembelajaran seperti: kurangnya ruang belajar, ruang
kerja, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya
g) Faktor manakah yang terdapat dalam lingkungan yang diduga
merupakan sumber penyebab utama kesulitan yang dialami oleh
siswa?
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a. Di sekolah: apakah iklim sosial cukup sehat dan merangsang
untuk belajar (interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa,
siswa dengan personel sekolah lainnya),
b. Di rumah: apakah iklim iklim rumah sudah kondusif, nyaman, dan
tersedianya daya dukung fasilitas belajar yang cukup tersedia,
c. Di masyarakat: apakah cukup tersedia ruang/tempat (space)
memperkaya pengalaman belajar (perpustakaan umum, fasilitas
rekreasi, pusat kegiatan belajar, dan sebagainya).
h) Apakah komponen output turut menjadi salah satu sebab kesulitan
belajar-mengajar?
a. Terlalu

tingginya

tuntutan

standar

(kriteria

atau

indikator

keberhasilan) hasil belajar (level of mastery 90% atau lebih)
b. Terlalu menekankan pada satu aspek saja (kognitif saja,
keterampilan atau psikomotor saja, sedangkan yang lainnya
diabaikan
c. Tidak adanya patokan sebagai ukuran baku yang dapat dijadikan
pedoman baku/umum bagi setiap guru dan siswa.
Melalui kegiatan diagnosis, guru akan mengetahui para siswa yang
perlu mendapat bantuan, faktor-faktor penyebab atau alasan mereka bisa
ikut kegiatan remedial. Untuk keperluan kegiatan remedial, tentu yang
menjadi sorotan adalah siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam
belajar yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya kriteria keberhasilan
belajar.Sebagai contoh perhatikan tabel hasil tes formatif berikut ini.
Tabel 2. Hasil Tes Formatif
Kompetensi Dasar I
Nama
Siswa

Anang
Basir
Candra
Desy
Ema

Kompetensi
dasar II
Hasil
Hasil
belajar belajar
2.1
2.2

Hasil
Belajar 1.1

Hasil
Belajar 1.2

Ind
1

Ind
2

Ind
3

Ind
1

Ind
2

Ind
3

Ind
1

Ind
2

Ind
1

Ind
2

1
1
1
1
0

1
1
1
1
0

1
1
0
1
0

1
1
1
1
1

1
1
0
1
1

1
1
1
1
1

1
0
0
1
0

1
0
0
1
0

1
0
0
1
1

0
0
0
1
1

Total
skor

%

9
6
4
10
5

90
60
40
100
50
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Firman
Gani
Herman
Ika
Yudi

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

0
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
0
0
0
1

1
0
0
0
0

0
1
1
0
0

0
1
1
0
0

5
8
8
6
7

50
80
80
60
70

Catatan:
Ind = Indikator
1 = Jawaban benar
0 = Jawaban salah

Apabila kita menggunakan kriteria keberhasilan 80% maka siswa
dianggap berhasil jika mencapai tingkat penguasaan 80%.Dapatkah anda
menentukan siapa saja dari 10 siswa tersebut di atas yang perlu
mendapatkan kegiatan remedial?
Siswa yang perlu mengikuti kegiatan remedial adalah…

Tepat sekali, yang perlu mendapat kegiatan remedial adalah mereka
yang total skornya kurang dari 80%. Ada enam siswa yang harus
mendapatkan kegiatan remedial.Keenam siswa tersebut adalah Basir,
Candra, Erna, Firman, Ika, dan Yudi.
Setelah kita mengetahui siswa-siswa yang perlu mendapatkan kegitan
remedial, informasi selanjutnya yang harus diketahui oleh guru adalah
kompetensi apa yang belum dikuasai oleh siswa-siwa tersebut. Dalam hal
ini, guru harus melihat kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa secara
individual, Mengapa? Sebab ada kemungkinan, siswa yang satu
menghadapi masalah dalam kompetensi dasar I. sementara siswa yang
lain menghadapi masalah dalam menguasai kompetensi dasar II.
Padahal setiap siswa yang mengalami kesulitan harus mendapat
perhatian dari guru.
Kita kembali pada Tabel hasil tes formatif.Dari tabel tersebut diketahui
bahwa Erna mengalami kesulitan mengusai hasil belajar 1.1 pada
kompetensi dasar I dan hasil belajar 2.1 pada kompetensi 2.Sementara
itu, Firman menghadapi masalah dalam menguasai hasil belajar 1.2 pada
kompetensi dasar I dan hasil belajar 2.2 pada kompetensi 2.Begitu pula
dengan Basir, Candra, Ika, dan Yudi menghadapi masalah yang berbeda.
2)
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Menentukan alternatif pilihan tindakan

Langkah ini merupakan lanjutan logis dari langkah pertama. Dari hasil
penelaahan yang kita lakukan pada langkah pertama itu akan diperoleh
kesimpulan mengenai dua hal pokok, yaitu:
a) Karakteristik khusus yang akan ditangani secara umum, dapat
dikategorikan pada salah satu dari tiga kemungkinan dibawah ini:
(1) Kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan hanya memiliki
kesulitan

dalam

menemukan

dan

mengembangkan

pola

strategi/metode/teknik belajar yang lebih sesuai, efektif dan
efisien;
(2) Kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan disamping memiliki
kesulitan

dalam

menemukan

dan

mengembangkan

pola

strategi/metode/teknik belajar yang lebih sesuai, efektif dan efisien
itu, juga dihadapkan kepada hambatan-hambatan ego-emosional,
potensial-fungsional, soaial-psikologis dalam penyesuaian dengan
dirinya dan lingkungannya;
(3) Kasus

yang

kecenderungan

bersangkutan
ke

arah

disimpulkan

kemampuannya

telah

memiliki

menemukan

dan

mengembangkan pola-pola strategi/metode/teknik belajar yang
sesuai, efektif dan efisien namun terhambat oleh kondisi egoemosional, sosial-psikologis dan faktor instrumental-environmental
lainnya.
b) Alternatif pemecahan dianggap lebih strategis apabila:
(1) Misalnya apabila kasusnya termasuk kategori yang pertama maka
alternatif

pemecahan

masalahnyalangsung

kepada

langkah

keempat yaitu pelaksanaan pengajaran remedial,
(2) Misalnya kasusnya termasuk kategori kedua atau ketiga maka
alternatif

pemecahannya

harus

menempuh langkah

ketiga

(Layanan BK/Psikoterapi) dahulu sebelum lanjut ke langkah ke-4
yaitu pelaksanaan pengajaran remedial.
Dengan demikian, sasaran pokok kegiatan yang dilakukan dalam
tahapan ini ialah membuat keputusan pilihan alternatif mana yang
ditempuh berdasarkan pertimbangan rasional yang seksama. Berikut
akan dipaparkan beberapa prinsip yang dijadikan dasar pertimbangan
yang paling fundamental dalam proses pengambilan keputusan, yaitu:
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a)

Efektivitas, dalam arti lebih ampuh untuk menjamin tercapainya
tujuan pengajaran remedial yang diharapkan,

b)

Efisiensi, dalam arti lebih memerlukan usaha dan pengorbanan serta
fasilitas seminimal mungkin dengan hasil yang diharapkan seoptimal
mungkin.

c)

Keserasian,dalam arti seseuaian dengan: (1) jenis karakteristik,
intensitas, dan latar belakang permasalahannya; (2) jumlah, jenis,
dan sifat kepribadian kasus; (3) tingkat penguasaan teori, kemahiran
praktik, dan sifat kepribadian guru yang akan menanganinya; (4)
kesediaan

dan

kecukupan

daya

dukung

fasilitas

teknis

(instrument/bahan/sumber, dan sebagainya) yang diperlukan; (5)
kesediaan

dan

penunjang/lingkungan

kecukupan

daya

(ruang/waktu

dengan

dukung/sarana
kelengkapannya,

sikap/bantuan pihak lain) yang diperlukan; (6) waktu dan kesempatan
yang tersedia pada pihak guru, pihak lain, dan yang bersangkutan.
Sudah barang tentu di atas semua pertimbangan itu, guru akhirnya
harus mengambil keputusan atau tindakan alternatif bukan hanya atas
dasar

alasan-alasan

teknis

operasional

belaka,

melainkan

juga

pertimbangan etika dan tanggung jawab moral kemanusiaan bahwa
kasus siswa itu amanat allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang dititipkan
kepadanya sehingga perlu dibantu demi kelangsungan dan kebahagiaan
hidupnya. Seyogianya pertimbangan-pertimbangan lain pun seperti
tanggung

jawab

administratif,

tanggung

jawab

professional

turut

mewarnai keputusan yang akan diambil.
3)

Layanan bimbingan dan konseling/psikoterapi
Langkah ini pada dasarnya bersifat pilihan bersyarat (opimal dan

conditional) ditinjau dari kerangka keseluruhan prosedur pengajaran
remedial.Dalam menghadapi kasus tipe kedua dan ketiga (baca paragraf
pertama)

kecil

kemungkinannya

langsung

kepada

langkah

ke-4

(pelaksanaan pengajaran remedial), tanpa terlebih dahulu menempuh
langkah ketiga yang merupakan pra kondisinya.
Oleh karena itu, sasaran pokok yang hendak dituju oleh layanan
ini ialah terciptanya kesehatan mental (kasus mental health), dalam arti ia
terbebas dari hambatan dan ketegangan batinnya untuk kemudian siap
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sedia kembali melakukan kegiatan belajar secara wajar dan realistis. Di
dalam praktiknya, langkah ini kemungkinan pada bagian-bagian tertentu
masih dapat ditangani oleh guru yang bersangkutan yang sudah cukup
berpengalaman dan dianugerahi sifat-sifat kepribadian yang cocok untuk
tugas tersebut, dan lebih maksimal hasilnya apabila dalam kegiatan
tersebut sang guru dibantu oleh petugas BK, wali kelas, psikolog, dokter,
dan sebagainya).
Di antara sekian banyak masalah kesulitan penyesuaian, yang
masih dapat ditangani oleh para guru pada umumnya, diantaranya:
a)

Kasus kesulitan belajar dengan latar belakang kurangnya motivasi
dan minat belajar
Meningkatkan motivasi belajar siswa adalah salah satu
kegiatan integral yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran.Selain
memberikan dan mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga bertugas
untuk meningkatkan motivasi dan minat siwa untuk belajar.Tak bisa
dipungkiri bahwa motivasi belajar siswa satu dengan yang lainnya
sangat berbeda, untuk itu penting bagi guru untuk selalu senantiasa
memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa senantiasa
memiliki semangat belajar dan mampu menjadi siswa yang
berprestasi serta dapat mengembangkan diri secara optimal.
Proses

pembelajaran

akan

berhasil

manakala

siswa

mempunyai motivasi dalam belajar. Tetapi bagaiman dengan siswa
yang mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh kurangnya
motivasi dan minat dalam belajar? Berikut ini akan kita bahas
mengenai beberapa cara atau teknik yang disarankan oleh kaum
psikolog dan pendidik untuk membantu kasus tipe ini menurut (Wina
Senjaya 2008) adalah:
(1)Memperjelas tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham kearah
mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan
pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar
yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar
mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan
semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, sebelum
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proses pembelajaran dimulai hendaknya guru menjelaskan
terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai.
(2)Membangkitkan minat siswa.
Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka
memiliki minat untuk belajar. Oleh karena itu, mengembangkan
minat belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam
mengembangkan motivasi belajar. Salah satu cara yang logis
untuk momotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan
pengalaman belajar dengan minat siswa. Pengaitan pembelajaran
dengan minat siswa adalah sangat penting, dan karena itu
tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat
bermanfaat bagi mereka. Demikian pula tujuan pembelajaran yang
penting adalah membangkitkan hasrat ingin tahu siswa mengenai
pelajaran yang akan datang, dan karena itu pembelajaran akan
mampu meningkatkan motivasi instrinsik siswa untuk mempelajari
materi pembelajaran yang disajikan oleh guru.
(3)Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar.
Siswa hanya mungkin dapat belajar baik manakala ada
dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari
takut. Usahakan agar kelas selamanya dalam suasana hidup dan
segar, terbebas dari rasa tegang. Untuk itu guru sekali-kali dapat
melakukan hal-hal yang lucu.
(4)Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik.
Guru harus mampu menyajikan informasi dengan menarik,
dan asing bagi siswa-siswa. Sesuatu informasi yang disampaikan
dengan teknik yang baru, dengan kemasan yang bagus didukung
oleh alat-alat berupa sarana atau media yang belum pernah
dikenal oleh siswa sebelumnya sehingga menarik perhatian bagi
mereka untuk belajar.Dengan pembelajaran yang menarik, maka
akan membangitkan rasa ingin tahu siswa di dalam kegiatan
pembelajaran yang selanjutnya siswa akan termotivasi dalam
pembelajaran
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(5)Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa.
Siswa butuh penghargaan.Penghargaan bisa dilakukan
dengan mmemberikan komentar yang positif. Setelah siswa
selesai mengerjakan suatu tugas, sebaiknya berikan komentar
secepatnya, misalnya dengan memberikan tulisan “ bagus” atau
“teruskan pekerjaanmu” dan lain sebagainya. Komentar yang
positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, Sebaliknya
pemberian

celaan

kurang

menumbuhkan

motivasi

dalam

belajar.Bahkan menimbulkan efek psikologis yang lebih jelek.
(6)Ciptakan persaingan dan kerjasama
Persaingan yang sehat dapat menumbuhkan pengaruh yang
baik untuk keberhasilan proses pemebelajaran siswa. Melalui
persaingan siswa dimungkinkan berusaha dengan sungguhsungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik).Oleh sebab itu,
guru harus mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa
untuk bersaing baik antar kelompok maupun antar individu.
(7)Berikan penilaian
Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai
bagus.Untuk itu mereka belajar dengan giat.Bagi sebagian siswa
nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar.Oleh karena
itu, penilaian harus dilakukan dengan segera agar siswa secepat
mungkin mengetahui hasil kerjanya.Penilaian harus dilakukan
secara objektif sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing.
Penilaian secara terus menerus akan mendorong siswa
belajar, oleh karena setiap anak memilki kecenderungan untuk
memperoleh hasil yang baik. Disamping itu, para siswa selalu
mendapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan
dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan
seksama.
b)

Kasus kesulitan belajar yang berlatar belakang sikap negatif terhadap
guru, pelajaran dan situasi belajar.
Pengelolaan kelas merupakan usaha dalam mengatur segala
hal dalam proses pembelajaran, seperti lingkungan fisik dan sistem
pembelajaran di kelas.Strategi belajar apapun yang ditempuh guru
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akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan iklim dan
kondisi kelas yang kondusif. Oleh karena itu guru perlu menata dan
mengelola lingkungan belajar di kelas sedemikian rupa sehingga
menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap anak agar terlibat
secara maksimal dalam proses pembelajaran. Ada beberapa
alternatif teknik yang disarankan untuk membina sikap positif
terhadap belajar dan mengembangkan situasi belajar dengan
pengaturan lingkungan belajar, antara lain:
(1) Ciptakan iklim sosial yang sehat didalam kelas atau kelompok
studi baik antara siswa dan siswa maupun antara siwa dan guru.
(2) Berikan

kesempatan

memperoleh

pengalaman

yang

menyenangkan dan memuaskan atau memperoleh kesempatan
untuk sukses dalam belajar meskipun prestasi yang dimiliki
sangat rendah sekalipun.
(3) Maksimalkan teknologi, Salah satu alat yang membantu guru
untuk menciptakan suasana aktif dan segar adalah teknologi.
Manfaatkan teknologi yang ada, seperti laptop, internet dan
projektor untuk mengubah materi pelajaran text book ke audio
visual. Dengan penyajian yang baik dan menarik, fokus anak
akan lebih terarah pada materi yang disampaikan. Jangan ragu
untuk mengotak-atik atau membuat sesuatu yang berbeda
dengan teknologi.
c)

Kasus kesulitan belajar dengan latar belakang kebiasaan belajar
yang salah.
Ada banyak faktor mengapa anak memiliki kebiasaan salah
dalam belajar. Faktor-faktor tersebut adalah:
(1) Faktor lingkungan
Faktor lingkungan yang turut mendorong terjadinya
kebiasaan buruk anak dalam belajar antara lain adalah :
lingkungan fisik rumah yang tidak mendukung, fasilitas belajar
yang terbatas, lingkungan keluarga yang tidak berpendidikan,
Kontrol yang lemah dari orangtua, lingkungan sekolah yang
kurang mendorong tumbuhnya semangat untuk belajar di rumah,
lingkungan masyarakat yang kurang mendukung terhadap iklim
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belajar yang baik, anak banyak berteman dengan kelompok yang
malas belajar.
(2) Faktor pribadi anak
Faktor pribadi anak mengapa memiliki kebiasaan buruk
dalam belajar, dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :
motivasi yang rendah, need for achievement anak rendah,
kesehatan anak yang terganggu, tidak tahu bagaimana belajar
yang baik, tidak ada kedisplinan dalam belajar, tidak bisa
mengatur waktu, anak salah memilih teman bergaul.
Berikut kami paparkan beberapa cara yang disarankan bisa
membantu menyelesaikan kasus kebiasaan salah dalam belajar
antara lain:
(1) Tunjukkan akibat atau pengaruh kebiasaan yang salah terhadap
prestasi belajar dan kehidupan seseorang;
(2) Berikan kesempatan masa transisi untuk berlatih dengan polapola kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama yang
salah. .
4) Melaksanakan pengajaran remedial
Setelah kita mengatahui siswa-siswa yang perlu mendapatkan
kegiatan remedial, faktor-faktor penghambat siswa dalam menguasai
kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan atau menguasai materi
pelajaran, dan kompetensi-kompetensi apa saja yang belum dikuasai
oleh oleh setiap siswa, langkah selanjutnya adalah melaksanakan
kegiatan/pengajaean remedial. Tetapi sebelumnya pelaksanaan dimulai
ada baiknya kita menyusun perencanaan kegiatan remedial sebelumnya.
Sama halnya dengan pembelajaran biasa, komponen-komponen yang
harus diperhatikan dalam perencanaan kegiatan remedial adalah:
a)

Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran.

b)

Menemukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan
yang telah dirumuskan.

c)

Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah
dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa.

d)

Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
remedial.
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e)

Menentukan jenis, prosedur dan alat penilaian untuk mengetahui
tingkat keberhasilan siswa.
Setelah rencana pembelajaran/kegiatan remedial selesai disusun

langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial.Mungkin
anda

bertanya

kapan

diadakan.Jawabannya
disusun.Semakin

cepat

waktu
adalah
siswa

yang

tepat

kegiatan

segera

setelah

dibantu

mengatasi

remedial

rencana

ini

tersebut

kesulitan

yang

dihadapinya, maka semakin besar pula kemungkinan siswa tersebut
berhasil dalam belajarnya. Biasanya kegiatan remedial diadakan diluar
jam belajar biasa. Oleh karena itu, dituntut kerelaan dan keikhlasan dari
guru untuk menyediakan atau menyisihkan waktu tambahan diluar jam
belajar untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan.
5) Mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali
Dengan

selesainya

dilakukan

pengajaran

remedial,

langkah

selanjutnya adalah mendeteksi ada tidaknya perubahan pada diri individu
yang memiliki kasus.Oleh karena itu, perlu diadakan pengukuran
kembali.Hasil dari pengukuran ini akan memberikan informasi seberapa
jauh atau seberapa besar perubahan telah terjadi, baik dalam arti
kuantitatif maupun kualitatif. Cara dan instrument yang digunakan dalam
pengukuran pada langkah ini sebaiknya sama dengan apa yang
digunakan pada waktu post-test atau tes sumatif dari proses belajar
mengajar utama atau reguler.
Apabila siswa telah mencapai kemajuan seperti yang kita harapkan,
berarti kegitan remedial yang kita rencanakan dan laksanakan cukup
efektif untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar.Tetapi
apabila siswa tidak mengalami kemajuan dalam belajarnya atau belum
mencapai kemajuan belajar yang diharapkan berarti rencana dan
pelaksanaan kegiatan remedial kurang efektif. Untuk itu, guru harus
menganalisis setiap komponen pembelajaran, dengan mengajukan
pertanyaan sebagai berikut:
Kompetensi

atau

tujuan:

Apakah

kompetensi

dirumuskan

terlalu

rendah bagi siswa?
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atau

tujuan

yang

tinggi

atau

terlalu

Materi

: Apakah materi

prasyarat

yang

belum

dikuasai oleh siswa?
Kegiatan

: Apakah kegiatan remedial yang diterapkan
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
siswa?

Waktu

: Apakah waktu yang disediakan cukup atau
kurang?

Penilaian

: Apakah alat penilaian yang digunakan
sesuai dengan kompetensi atau tujuan
yang telah ditetapkan?

.

2. Pelaksanaan Pengajaran Pengayaan
Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah
pemberian bantuan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih(di
atas rata-rata), baik dalam kecepatan maupun kualitas belajarnya.Agar
pemberian pengayaan tepat sasaran maka perlu ditempuh langkahlangkah sistematis, yaitu (1) mengidentifikasi kelebihan kemampuan
peserta didik, dan (2) memberikan perlakuan (treatment) pembelajaran
pengayaan.
a. Identifikasi Kelebihan Kemampuan Belajar
1) Tujuan
Identifikasi kemampuan berlebih peserta didik dimaksudkan
untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik.
Kelebihan kemampuan belajar itu antara lain meliputi:
a)

Belajar lebih cepat.
Peserta didik yang memiliki kecepatan belajar tinggi
ditandai dengan cepatnya penguasaan kompetensi (SK/KD) mata
pelajaran tertentu.

b)

Menyimpan informasi lebih mudah
Peserta didik yang memiliki kemampuan menyimpan
informasi lebih mudah, akan memiliki banyak informasi yang
tersimpan dalam memori/ingatannya dan mudah diakses untuk
digunakan.

c)

Keingintahuan yang tinggi.
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Banyak bertanya dan menyelidiki merupakan tanda bahwa
seorang peserta didik memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi.
d)

Berpikir mandiri.
Peserta

didik

dengan

kemampuan

berpikir

mandiri

umumnya lebih menyukai tugas mandiri serta mempunyai
kapasitas sebagai pemimpin.
e)

Superior dalam berpikir abstrak.
Peserta didik yang superior dalam berpikir abstrak
umumnya menyukai kegiatan pemecahan masalah.

f)

Memiliki banyak minat.
Mudah

termotivasi

untuk

meminati

masalah

baru

dan

berpartisipasi dalam banyak kegiatan.
2) Teknik
Teknik

yang

dapat

digunakan

untuk

mengidentifikasi

kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain
melalui: tes IQ, tes inventori, wawancara, pengamatan, dsb.
a)

Tes IQ (Intelligence Quotient) adalah tes yang digunakan untuk
mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik. Dari tes ini dapat
diketahui tingkat kemampuan spasial, interpersonal, musikal,
intrapersonal, verbal, logik/matematik, kinestetik, naturalistik, dsb.

b)

Tes inventori. Tes inventori digunakan untuk menemukan dan
mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasaan
belajar, dsb.

c)

Wawancara.

Wanwancara

dilakukan

dengan

mengadakan

interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam
mengenai program pengayaan yang diminati peserta didik.
d)

Pengamatan (observasi). Pengamatan dilakukan dengan jalan
melihat secara cermat perilaku belajar peserta didik. Dari
pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui jenis maupun
tingkat pengayaan yang perlu diprogramkan untuk peserta didik.

b. Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan
Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat
dilakukan antara lain melalui:
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1) Belajar Kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat
tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran
sekolah biasa, sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti
pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan.
2) Belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar mengenai
sesuatu yang diminati.
3) Pembelajaran berbasis tema. Memadukan kurikulum di bawah
tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan
antara berbagai disiplin ilmu.
4) Pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk
kompetensi/materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan
demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh
kompetensi/materi baru, atau bekerja dalam proyek secara
mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masingmasing.
Perlu diperhatikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran
pengayaan ini terutama terkait dengan kegiatan tatap muka untuk
jam-jam

pelajaran

sekolah

biasa.Namun

demikian

kegiatan

pembelajaran pengayaan dapat pula dikaitkan dengan kegiatan tugas
terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.Sekolah dapat juga
memfasilitasi speserta didik dengan kelebihan kecerdasan dalam
bentuk kegiatan pengembangan diri dengan spesifikasi pengayaan
kompetensi tertentu, misalnya untuk bidang sains.Pembelajaran
seperti

ini

diselenggarakan

untuk

membantu

peserta

didik

mempersiapkan diri mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun
internasional seperti olimpiade internasional fisika, kimia dan biologi.
Sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran, kegiatan
pengayaan tidak lepas kaitannya dengan penilaian. Penilaian hasil
belajar kegiatan pengayaan, tentu tidak sama dengan kegiatan
pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio, dan harus
dihargai sebagai nilai tambah (lebih) dari peserta didik yang normal.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Adapun inti dari aktivitas pembelajaran modul ini bagi peserta diklat
adalah sebagai berikut: Alokasi waktu yang disediakan untuk pembelajaran II
ini adalah 100 menit atau 2 x 50 menit, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.Aktivitas Kegiatan pembelajaran II
No.
1.

Waktu
20 menit

Kegiatan
Apersepsi
yang
berkaitan
dengan
kegiatan mengidentifikasi dan memehami
prosedur remedial dan pengayaan.

2.

50 menit




3.

30 menit

Membagi kelompok diskusi.
Mendiskusikan
(1)
Menjelaskan
prosedur pengajaran remedial, dan
(2) Menjelaskan langkah-langkah
pelaksanaan pengajaran pengayaan
Menyajikan/mensimulasikan
prosedur
remedial dan pengayaan yang terdapat
pada pembelajaran II terhadap peserta
diklat

E. Latihan/ Kasus/ Tugas
1. Faktor manakah yang terdapat dalam lingkungan yang diduga merupakan
sumber penyebab utama kesulitan yang dialami oleh siswa?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
2. Komponen output turut menjadi salah satu sebab kesulitan belajarmengajar, adalah…
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
3. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan adalah…
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

F. Rangkuman
Prosedur pengajaran remedial merupakan salah satu tahapan kegiatan
utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar.
Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan remedial adalah:
1. Diagnostik kesulitan belajar mengajar
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2. Penelaan kembali kasus
3. Pilihan alternatif tindakan
4. Layanan penyuluhan/psikoterapi
5. Pelaksanaan layanan pengajaran remedial
6. Post-tes/ pengukuran kembali hasil belajar mengajar
7. Re-evaluasi Re-diagnostik
8. Tugas tambahan
Prosedur pengajaran pengayaan adalah langkah-langkah sistematis,
yaitu (1) mengidentifikasi kelebihan kemampuan peserta didik, dan (2)
memberikan perlakuan (treatment) pembelajaran pengayaan. Dan hal ini
terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:
1. Identifikasi Kelebihan Kemampuan Belajar
Identifikasi kemampuan berlebih peserta didik dimaksudkan untuk
mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik
2. Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan
Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan
antara lain melalui: a) Belajar Kelompok, b) Belajar mandiri, c)
Pembelajaran berbasis tema, d) Pemadatan kurikulum.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Adapun umpan balik dalam kegiatan Pembelajaran II ini adalah:
jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran ini. Kemudian
cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya.Apabila
benar semua, maka pemahaman Anda 100 %.Apabila salah satu, maka
pemahaman Anda 80 %.Apabila yang salah ada dua, maka pemahaman
Anda 60 %.Apabila yang salah salah ada tiga, maka pemahaman 40 %.
Apabila yang salah ada empat atau lima, maka pemahaman 20 %, dan
apabila semua, maka pemahaman 0%.
Selanjutnya apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka
Anda dinyatakan lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran
III, akan tetapi apabila mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda
diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihanlatihan yang telah disiapkan
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H. Kunci Jawaban
Kunci jawaban essay
1. Faktor manakah yang terdapat dalam lingkungan yang diduga merupakan
sumber penyebab utama kesulitan yang dialami oleh siswa?
a. Di sekolah: apakah iklim sosial cukup sehat dan merangsang untuk
belajar (interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa
dengan personel sekolah lainnya),
b. Di rumah: apakah iklim iklim rumah sudah kondusif, nyaman, dan
tersedianya daya dukung fasilitas belajar yang cukup tersedia,
c. Di masyarakat: apakah cukup tersedia ruang/tempat (space)
memperkaya pengalaman belajar (perpustakaan umum, fasilitas
rekreasi, pusat kegiatan belajar, dan sebagainya).
2. Apakah komponen output turut menjadi salah satu sebab kesulitan
belajar-mengajar?
a. Terlalu tingginya tuntutan standar (kriteria atau indikator keberhasilan)
hasil belajar (level of mastery 90% atau lebih)
b. Terlalu menekankan pada satu aspek saja (kognitif saja, keterampilan
atau psikomotor saja, sedangkan yang lainnya diabaikan
c. Tidak adanya patokan sebagai ukuran baku yang dapat dijadikan
pedoman baku/umum bagi setiap guru dan siswa.
3. Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan yaitu
Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat
dilakukan antara lain melalui:
5) Belajar Kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat
tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran
sekolah biasa, sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti
pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan.
6) Belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar mengenai
sesuatu yang diminati.
7) Pembelajaran berbasis tema. Memadukan kurikulum di bawah
tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan
antara berbagai disiplin ilmu.
8) Pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk
kompetensi/materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan
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demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh
kompetensi/materi baru, atau bekerja dalam proyek secara
mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masingmasing.
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Kegiatan Pembelajaran III

Strategi Remedial dan Pengayaan
A. Tujuan
1. Peserta

diklat

diharapkan

mampu

menjelaskan

strategi

yang

dipergunakan dalam pelaksanaan pengajaran remedial
2. Peserta diklat diharapkan mampu membedakan strategi pengajaran
remedial dari strategi pembelajaran biasa
3. Perserta diklat diharapkan mampu menganalisis strategi pengajaran
remedial

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengajaran
remedial
2. Membedakan strategi pengajaran remedial dari strategi pembelajaran
biasa
3. Menganalisis strategipengajaran remedial

C. Uraian Materi
1.

Pengertian strategi pengajaran
Strategi pengajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan

yang termasuk didalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai
sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran.Strategi pengajaran
disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Strategi pengajaran mencakup
pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran yang spesifik.
Menurut Newman dan Logan (Abin Syamsuddin Makmun, 2003), ada
empat unsur strategi dari setiap usaha, yaitu:
a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out put)
dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan
aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan.
b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way)
yang paling efektif untuk mencapai sasaran
c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang akan
ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran
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d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (kriteria) dan patokan
ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan
Keempat unsur tersebut, jika diimplementasikan dalam konteks
pembelajaran adalah sebagai berikut:
a. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni
perubahan perilaku peserta didik
b. Mempertimbangkan dan memilih system pendekatan pembelajaran yang
dianggap paling efektif
c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur,
metode dan teknik pembelajaran
d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal ukuran keberhasilan
pembelajaran
Secara umum strategi adalah suatu garis-garis besar haluan yang untuk
bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan /ingin
dicapai.Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai
pola-pola umum kegiatan belajar mengajar yang melibatkan antara kegiatan
guru dan anak didik untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dari
pembelajaran itu sendiri.
2.

Strategi dan pendekatan remedial
Strategi belajar mengajar pada pengajaran biasa yaitu kelas klasikal,

dimana siswa berkumpul dalam satu kelas untuk mendapat pengajaran
dengan metode yang sama untuk semua siswa, pendekatan dan teknik yang
sama serta pemberian evaluasi (ulangan) menggunakan alat yang sama
(seragam) untuk semua siswa. Sedang pada pengajaran remedial strategi
yang diberikan bersifat individual sesuai TIK yang mana yang sulit dan belum
dituntaskan oleh siswa, metode penyampaian tidak sama antar satu siswa
dengan siswa lainnya hal ini tergantung sejauh mana kesulitan siswa belajar,
biasanya melibatkan berbagai pihak seperti guru bidang studi dan BP, alat
evaluasi yang digunakan disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi
oleh siswa. Selanjutnya mengenai bahan pengajaran, untuk bahan
pengajaran biasa lebih banyak dan luas, sedang bahan pengajaran untuk
remedial hanya tertentu saja, yakni pada bahan yang belum dikuasai oleh
siswa saja (Edwan, 2015)

54

a. Menelaah kembali siswa yang akan diberikan bantuan. Kegiatan ini
dimaksudkan agar kita memperoleh gambaran berapa lama bantuan
harus diberikan, kapan oleh siapa dan sebagainya.
b. Alternatif tindakan. Jika sudah mendapat gambaran lengkap. Lalu
tentukan alternatif tindakan dapat berupa :
1) Disuruh mengulangi bahan yang telah diberikan dengan memberikan
arahan terlebih dulu
2) Disuruh mencoba alternatif kegiatan lain yang setara dengan kegiatan
belajar mengajar yang sudah ditempuhnya dan mempunyai tujuan
yang sama
3) Bila kesulitan belajar bukan karena kesulitan belajar, tapi karena
faktor lain seperti sikap negatif terhadap guru, situasi belajar dan
sebagainya maka siswa perlu dibimbing oleh konselor. Jika sudah
mampu mengatasi masalah maka dapat diberi pengajaran remedial.
Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar misalnya tidak
mampu menyerap bahan pembelajaran dengan baik, tidak dapat konsentrasi
dalam belajar, tidak mampu mengerjakan tes dan sebagainya.siswa yang
mengalami kesulitan belajar yang mengakibatkan prestasi belajarnya rendah,
maka guru atau konselor harus memberikan layanan bimbingan dengan baik.
Layanan tersebut lebih dikenal dengan pengajaran remedial.Bagi peserta
didik yang tidak mengalami kesulitan belajar tidak berarti harus didiamkan
saja, mereka juga perlu mendapatkan penanganan tersendiri, kalau tidak
mereka akan mengalami penyimpangan karena kepuasan intelektual mereka
tidak terpenuhi. Layanan bimbingan belajar bagi peserta didik yang tidak
mengalami kesulitan belajar

lebih dikenal dengan pengayaan atau

enrichement.
Sasaran akhir pengajaran remedial identik dengan pengajaran biasa
(pada umumnya), yaitu membantu setiap siswa dalam batas-batas normalitas
tertentu agar dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin sehingga dapat
mencapai tingkat penguasaan atau ketuntasan (level of mastery) tertentu,
sekurang-kurangnya sesuai dengan batas-batas criteria keberhasilan yang
dapat diterima (minimum acceptable performance) (Makmun, 357:2012)
Mengingat secara empirik sasaran tingkat strategis itu tidak selamanya
dapat dicapai dengan pendekatan sistem pengajaran konvensional, maka
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perlu dicari upaya pendekatan strategis lainnya. Strategi dan pendekatan
remedial diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:
a. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat kuratif
Tindakan pengajaran remedial dikatakan bersifat kuratif kalau
dilakukan setelah program PBM utama selesai diselenggarakan.
Tindakan ini didasarkan atas kenyataan empirik

bahwa ada seseorang

atau sejumlah orang atau bahkan mungkin sebagian besar atau seluruh
anggota

kelas/kelompok

belajar

dapat

dipandang

tidak

mampu

menyelesaikan proses PBM secara sempurna, sesuai dengan criteria
keberhasilan yang ditetapkan. Program PBM dapat diartikan sebagai
program untuk tiap pertemuan, untuk satuan (unit) bahan pelajaran atau
satuan waktu (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan
sebagainya) tertentu (Makmun, 2012:357).
Pengajaran remedial dapat dikatakan bersifat kuratif apabila dilakukan
setelah berlangsungnya program belajar mengajar sesuai dengan kriteria
keberhasilan yang ditetapkan. Pendekatan kuratif tindakan remedial
berpangkap dari hasil post test diagnostic berdasarkan data-data hasil tes
sumatif.Adapun yang menjadi sasaran pokok pengajaran remedial yang
bersifat kuratif adalah:
1) Murid

yang

prestasinya

jauh

dibawah

kriteria

keberhasilan,

diusahakan pada suatu saat tertentu dapat mencapai kriteria
keberhasilan minimal tersebut.
2) Murid

yang

masih kurang

sedikit

dari keberhasilan

diupayakan suatu saat dapat disempurnakan

Gambar 3.1 Diagram langkah pengajaran remedial
Sumber: Makmun, (2012)
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minimal

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut para ahli psikologi
pendidikan telah mengembangkan beberapa teknik pendekatan yaitu
pendekatan pengulangan (repeatition), pengayaan (enrichment) serta
kecepatan (accelleration) yang secara visual dalam bagan berikut:
1) Pendekatan Pengulangan (repeatition)
Sejalan dengan diagnosisnya, pengulangan terdiri dari beberapa
tingkatan :
a) Pada setiap akhir jam pertemuan tertentu
b) Pada setiap akhir unit (satuan bahan) pelajaran tertentu
c) Pada akhir setiap satuan program studi (triwulan/semester)
Pelaksanaan layanan pengajaran remedial mungkin diberikan dan
diorganisasikan:
a) Secara perseorangan (Individual), kalau ternyata siswa yang
memerlukan bantuan itu jumlahnya terbatas atau.
b) Secara kelompok (peers gorup), kalau ternyata terdapat sejumlah
siswa yang mempunyai jenis/lokasi/sifat kesalahan atau kesulitan
bersama, bukan mustahil terjadi juga dalam bidang studi tertentu
dialami oleh kelas secara keseluruhan (Makmun, 2012:359)
Pengajaran remedial dapat diberikan dan diorganisasi secara
individual

maupun

secara

kelompok.Secara

individual

apabila

ternyata murid mempunyai jenis/lokasi/sifat kesulitan belajar yang
sama. Ada beberapa kemungkinan waktu dan cara pelaksanaan
pengajaran remedial yaitu:
a) Dilaksanakan pada pertemuankelas biasa, jika memang sebagian
besar anggota kelas mengalami kesulitan yang serupa, di mana:
1)

Bahan pelajaran dipresentasikan kembali

2)

Diadakan latihan/penugasan soal kembali yang bentuknya
sejenis dengan soal terdahulu;

3)

Diadakan

pengukuran

dan

penilaian

kembali

untuk

mendeteksi hasil peningkatannya ke arah keberhasilan yang
diharapkan.
b) Dilakukan diluar jam pertemuan biasa, jika yang mengalami
kesulitan belajar itu hanya seorang murid atau sejumlah murid
tertentu. Misalnya:
57

1)

Diadakan jam pelajaran tambahan pada hari/jam tempat
tertentu,

kalau

yang

mengalami

kesulitan

itu

hanya

seseorang/sejumlah orang tertentu, kalau yang mengalami
kesulitan

itu

hanya

seorang/sejumlah

orang

tertentu

(umpamanya, pada sore hari, sehabis jam pelajaran biasa,
waktu istirahat untuk siswa dan lain sebagainya)
2)

Diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah (home work)
dengan diperiksa kembali hasil pekerjaannya

oleh guru

(Mkmun, 2012:360)
c) Dilaksanakan pada kelas remedial (khusus bagi murid), yang
mengalami kesulitan belajar tertentu, dimana :
1)

Murid lain belajar dalam kelas biasa, sednagkan murid
tertentu belajar dengan mendapatkan bimbingan khusus dari
guru yang sama atau guru mata pelajaran sampai yang
bersangkutan mencapai tingkat penguasaan tertentu untuk
kemudian

bersama-sama

lagi

dengan

teman-temannya

dikelas biasa
2)

Dilakukan pengulangan secara total, jika ternyata murid yang
bersangkutan prestasinya sangat jauh dari batas kriteria
keberhasilan minimal yang kita kenal sebagai tinggal kelas

d) Diadakan pengulangan secara total, kalau ternyata siswa yang
bersangkutan
keberhasilan

prestasinya
minimal

sangat

dalam

jauh

hampir

dari

batas

keseluruhan

kriteria
program

(komponen bidang studinya); secara konvensional kita kenal
sebagai tinggal kelas.
2) Pengayaan dan Penguatan(enrichment and reinforcement)
Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang di berikan kepada
siswa

yang

dimaksudkan

telah
untuk

mencapai

ketentuan

menambah

dalam

wawasan

atau

belajar

yang

memperluas

pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah dipelajarinya.Di
samping itu pembelajaran pengayaan bisa juga diartikan memberikan
pemahaman yang lebih mendalam dari pada sekedar standar
kompotensi dalam kurikulum.
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Kalau layanan pengulangan ditujukan kepada siswa yang
mempunyai kelemahan sangat mendasar, layanan pengayaan
ditujukan kepada siswa yang mempunyai kelemahan yang ringan
bahkan

secara akademik mungkin sangat kuatdan berbakat(the

gifted, the accelerated students)
Layanan pengayaan diberikan kepada murid yang mempunyai
kelemahan ringan, dengan materi program pengayaan bersifat :
a)

Ekuivalen (horizontal) dengan program proses belajar mengajar
utamanya sehingga nilai bobot kredit dapat perhitungkan bagi
murid yang bersangkutan.

b)

Sekedar suplementer terhadap program proses belajar utama
tanpa menambah bobot kredit tertentu yang penting dapat
meningkatkan penguasaan pengetahuan, keterampilanbagi murid
yang relatif lemahdan memberikan kesibukan kepada murid yang
cepat belajar untuk mengisi kelebihan waktunya dibandingkan
teman-teman sekelasnya.
Sasarannya ditujukan kepada siswa yang mempunyai kelemahan

ringan atau bahkan siswa yang mempunyai kemampuan tingi atau
unggul, materi yang diberikan yaitu yang masih ada kaitannya
(ekuivalen). Dengan materi pokok atau dapat juga merupakan
tambahan (suplementer) sehingga akan memperoleh cakrawala yang
lebih luas dari materi tersebut. Dengan demikian bagi siwa yang
berkemampuan lebih mempunyai kesibukan yang bersifat positif.Baik
bagi dirinya maupun bagi lingkungannya, sedang kemampuannya
dapat ditingkatkan secara optimal. Pelaksanaannya dapat dengan
memberikan tugas-tugas (take home) bakat siswa yang lemah dengan
dikerjakan di rumah atau tambahan pada saat temannya yang lain
sedang mengikuti pelajaran utama, mereka yang berkemampuan lebih
mendapat tugas tambahan. Setelah selesai tugas tersebut sebaiknya
diperiksa oleh guru.
Adapun

teknik

pelaksanaannya

adalah:

guru

memberikan

tugas/soal pekerjaan rumah kepada murid-murid yang relatif lemah,
sedangkan kepada murid-murid yang cepat belajarnya tugas yang
diberikan guru harus dikerjakan di kelas itu juga, sementara murid59

murid lain mengerjakan proses belajar mengajar utamanya. Sebaliknya
guru memeriksa dan memperhitungkan dengan pemahaman bobot
kredit apabila memberikan pekerjaan rumah atau tugas tambahan.
Baik dalam rangka pekerjaan rumah maupun tugas tambahan
yang

seyogyanya

diperiksa

oleh

guru,

apalagi

kalau

ada

perhitungannya dengan penambahan bobot kredit bagi siswa yang
akan merupakan intensif baginya.
3) Percepatan(acceleration)
Alternatiflain yang dapat kita berikan layanan kepada kasus
berbakat atau unggulan, tetapi menunjukkan kesulitan psikososial atau
egoemosional ialah dengan jalan mengadakan akselerasi atau promosi
yang lebih tinggi kepada program PBM berikutnya. Pelaksanaan
layanan pengajaran secara akseleratif ini tentu perlu adanya
kerjasama diantara para guru yang bersangkutan disekolah tertentu,
bahkan akan sangat membantu kalau sudah dikembangkan secara
modular sehingga para guru akan mudah mengadministrasikannya
meskipun banyak siswa dalam hal tertentu mempunyai program studi
yang beragam.
Pelayanan akselerasi diberikan kepada murid berbakat yang
menunjukkan kesulitan psikososial yaitu dengan jalan mengadakan
akselarasi atau promosi kepada program utama berikutnya yang lebih
tinggi dengan dua kemungkinancara pelaksanaannya:
a)

Promosi penuh status akademisnya ke tingkat yang lebih tinggi
sebatas

kemungkinannya

menunjukkan

keunggulan

yang

menyeluruh dari program studi yang ditempuhnya dengan luar
biasa. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara“placement test”
dari tingkat yang akan dimasuki.
b)

Maju berkelanjutan (continous progress) pada beberapa bidang
studi tertentu dimana kasus sangat menonjol dapat diberikan
layanan dengan program pelajaran yang lebih tinggi sebatas
kemampuannya dan status akademisnya tetap bersama-sama
teman seagkatannya.

Ketiga

teknik

pendekatan

yang

bersifat

kuratif

tersebut

diadministrasikan secara efektif guna keperluan peningkatan prestasi
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akademis maupun kemampuan penyesuaiannya mungkin berangsurangsur dapat dikurangi dalam lingkungan dan sistem persekolahan.
b. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat preventif
Kalau staretgi dan teknik kuratif ditunjukkan kepada siswa yang
secara empiric sudah nyata-nyata menunjukkan kesulitan tertentu
(prestasi lemah, kurang mampu melakukan penyesuaian), pendekatan
preventif

ditunjukkan

kepada

siswa

tertentu

yang

berdasarkan

data/informasi yang dapat diantisipasikan atau diprediksi atau setidaktidaknya patut diduga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
suatu program studi tertentu yang akan ditempuhnya.
Oleh karena itu, sasaran pokok dari pendekatan proventif itu
berusaha

sedapat

mungkin

agar

hambatan-hambatan

yang

diantisipasikan itu dapat direduksi seminimal mungkin sehingga siswa
yang bersangkutan diharapkan dapat mencapai prestasi dan kemampuan
penyesuaian sesuai dengan criteria keberhasilan yang ditetapkan
(Makmun, 2012:362)
Sasaran pokok dari pendekatan preventif adalah berupaya
sedapat mungkin agar hambatan-hambatan dapat mencapai prestasi
dapat diatasi dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan kriteria
keberhasilan yang diterapkan, pendekatan revensit bertolak dari hasil
pretest atau test of entering behaviors.Pendekatan preventif merupakan
tindak lanjut dari pre teaching diagnostic. Berdasarkan hasil pre test
teaching

diagnostic

ini

maka

secara

garis

besar

murid

dapat

diidentifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu:
1) Mereka yang diperkirakan akan mampu menyelesaikan program
proses belajar mengajar utama sesuai dengan waktu yang telah
disediakan kategori normal rata-rata)
2) Mereka yang diperkirakan akan sanggup menyelesaikan program
lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan (murid yang cepat)
3) Mereka

yang

diperkirakan

akan

terlambat

atau

tidak

akan

menyelesaikan program sesuai dengan batas waktu yang telah
ditetapkan
Atas

dasar

perkiraan

di

atas,

maka

ada

tiga

alternatif

kemungkinan teknik layanan pengajaran yang bersifat remedial:
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1) Layanan kepada kelompok belajar homogeny.
Langkah pelayanan kelompok kepada kelompok belajar
homogen dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 3.2 Kelompok belajar homogeny
Sumber: Makmun, (2012)
Dari bagan di atas nampak bahwa setelah diadakan penilaian
terhadap murid dikelompokkan ke dalam kelompok A (murid yang
cepat), kelompok B (kemampuan murid rata-rata) dan kelompok C
(kemampuan murid lambat) program kepada ketiga kelompok dengan
ruang lingkup ekuivalen, tetapi diorganisasikan secara relatif berbeda.
Perbedaan

tersebut

terletak

dalam

cara

menerangkan,

taraf

kesukaran dalam memberikan tugas/soal, dan sebagainya. Misal
murid yang termasuk kelompok A sudah tentu diberikan tugas/soal
dengan taraf kesukaran dan jumlah relatif lebih banyak dari kelompok
lainnya.
2) Layanan pengajaran individual
Konsep dasar teknik layanan pengajaran individual sama
dengan teknik layanan kepada kelompok belajar homogen yaitu
peyesuaian layanan pengajaran yang disesusaikan dengan kondisi
obyektif murid. Namun pada teknik layanan pengajaran individual
secara

fundamental

diberikan

individual.Langkah-langkah
digambarkan sebagai berikut:

62

pengajaran

kepada
individual

murid
secara

secara
visual

Gambar 3.3 Diagram kelompok belajar individu
Sumber: Makmun, (2012)
Pada teknik pengajaran individual ini, setiap murid mempunyai
waktu tersendiri.Ia mempunyai kebebasan melakukan konsultasi
dengan guru atau pihak lain yang diperlukan degan tidak terikat
keharusan mengikuti pelajaran seperti biasa di kelas. Namun ia terikat
oleh batas waktu akhir periode belajara yang telah ditetapkan.
Walaupun kegiatan belajar murid secara individual, tetapi
masing-masing dari murid dituntut menempuh post test atau tes
sumatif tertentu diorganisasikan secara baku. Keperluan, program
pengajaran individual, biasanya telah diorganisasikan dalam bentuk
modul diman pada prinsipnya setiap murid mendapat layanan secara
individual.
3) Layanan pengajaran secara kelompok dilengkapi kelas khusus
remedial dan pengayaan
Teknik layanan ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai
berikut :

Gambar 3.4 Diagram remedial dilengkapi dengan kelas khusus
Sumber: Makmun, (2012)
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Pada teknik pertama (layanan kelompok belajar homogen)
sejak awal sampai post test ataumasing-maisng murid mengikuti
porgram A, B,atau C dan tidak terjadi perpindahan selama program
berlangsung, tetapi pada teknik kegiatan ini pada prinsipnya murid
berada dalam satu kelas yang samadengan mengikuti proses belajar
mengajar utama yang sama pula. namun di samping itu kepada murid
yang cepat belajarnya telah disediakan paket program pengayaan
khusus, begitu pula kepada murid yang ternyata mempunyai
kesulitan-kesulitan tertentu telahdisediakan tepat/waktu dan program
layanan remedial.
Setelah murid-murid selesai dengan program pengayaan atau
program remedial, mereka kembali lagi ke dalam kelompok dan
program belajar utama bersama-sama dengan teman sekelasnya.
Pada akhirnya mereka juga harus menempuh post test secara
bersama-sama pula. teknik pelayanannya dapat sama dengan teknik
pertama yaitu dilakukan oleh beberapa guru dalam satu waktu yang
bersamaan tau berada dan dapat pula dilakukan oleh guru yang sama
pada saat yang berbeda asal program dan fasilitas teknisnya sudah
dipersiapkan
4) Strategi

dan

pendekatan

pengajaran

remedial

yang

bersifat

pengembangan (Development)
Kalau pendekatan kuratif merupakan tindak lanjut dari post
diagnostik teaching dan pendekatan preventif merupakan tindak lanjut
dari pre-teaching diagnostik, pendekatan pengembangan merupakan
tindak lanjut dari during teaching diagnostic atau berupaya diagnosis
yang dilakukan guru selama berlangsung program proses belajar
mengajar.
Sasaran pokok dari strategi pendekatan pengembangan ini
adalah agar murid mampu mengatasi kesulitan atau hambatanhambatan yang mungkin dialami selama melaksanakan kegiatan
proses belajar mengajar. Bantuan segera (intermediate treatment)
dari saat ke saat selama berlangsungnya proses belajar mengajar.
Pada akhirnya murid diharapkan akan dapat menyelesaiakan program
secara tuntas sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
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Pelaksanaan strategi pendektan pengembangan ini diperlukan
adanya pengorganisasian program proses belajar mengajar yang
sistematis seperti dalam bentuk sistem pengajaran berprogram,
sistem pengajaran modul, self instrctional audiotutorial system dan
sebagainya. Dengan demikian proses layanan diagnosis dan remedial
itu dapat secara sekuensial dari unit ke unit secara teratur. Secara
visual pendekatan pengembangan ini dapat digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 3.5 Strategi remedial dengan teknik pengembangan
Sumber: Makmun, (2012)
Dari bagan tersebut di atas menunjukkan bahwa ada
rangkaian perkembangan diagnosis dan remedial yang berlangsung
selama proses belajar mengajar, dari modul ke modul atau unit ke
unit. Dalam hal ini guru harus mengadakan observasi atau memonitor
selama proses belajar berlangsung kemudian tiap selesai tes formatif
hendaknya diadministrasikan.
Informasi dari kedua aktivitas itu merupakan feed back (umpan
balik) dari guru untuk segera mengadakan evaluasi diagnosis.
Tindakan selanjutnya adalah guru segera melakukan bantuan
remedial baik kepada murid secara kelompok maupun secara
individual, tergantung pada pola proses belajar mengajar mana yang
digunakan. Kegiatan proses belajar mengajar baru dilanjutkan kepada
tingkat berikutnya (modul/ unit tertentu) apabila murid betul-betul telah
menyelesaikan program terdahulu secara tuntas (sesuai kriteria
keberhasilan yang ditetapkan).
65

Sudah barang tentu kalau program ini disajikan dalam bentuk
modul, murid yang sudah dipandang memenuhi tidak perlu saling
menunggu temannya. Dengan perkataan lain bahwamurid yang
bersangkutan sebaiknya diperkenankan maju ke tingkat program yang
lebih tinggi. Kegiatan seperti dilakukan sepanjang satuan program
yang lebih besar diselesaikan (tahunan, semester). Pada akhirnya
selayaknya diadakan suatu tes yang menyeluruh (sumatif test)
Sasaran utama pendekatan ini adalah agar siswa bisa
menghadapi hambatan/kesulitan yang mungkin dialaminya selama
melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Mereka diberi
bantuan segera(immediate treatment) dari waktu ke waktu selama
berlangsung pembelajaran. Harapan dari teknik ini adalah siswa
diharapkan akan menyelesaikan program secara tuntas sesuai
dengan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Agar strategi dan
teknik pendekatan ini dapat diopersionalkan secara teknis dan
sistematis,

diperlukan

adanya

pengorganisasian

program

pembelajaran/PBM yang sistematis, seperti sistem pembelajaran
berprogram, system modul, self instructional audio tutorial system.
Dengan demikian, proses layanan diagnostic dan remedial dapat
dilakukan dari unit ke unit secara teratur.
3.

Strategi dan prosedur pengajaran remedial
Secara metodologis dapat juga dikatakan bahwa penanganan kasus

kesulitan belajar-mengajar itu mungkin dapat dilakukan melalui pendekatan
pengajaran remedial,

bimbingan dan konseling

psikoterapi dan/atau

pendekatan lainnya. Pendekatan yang seyoginya dikuasai atau setidaktidaknya dikenal oleh para guru pada umumnya dan guru bidang studi pada
khususnya ialah apa yang disebut pengajar remedial. Sedangkan kalau guru
tersebut bertugas sebagai wali kelas atau petugas bimbingan, seyoginya
minimal menguasai atau setidak-tidaknya mengenal prinsip-prinsip dasar
bimbingan dan konseling (Makmun, 2007:342).
Menurut Goldschmind (Wijaya, 2011:116) “modul adalah sejenis
kegiatan belajar mengajar yang berencana, didesain untuk membantu siswa
menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu”

66

Menurut

Wijaya

(2010:11)

strategi

dalam

pengajaran

remedial

mencakup:
a) Pengelolaan penyelenggaraan pengajaran oleh orangtua, masyarakat
dan guru di sekolah dalam sistem pengajaran modul. Modul adalah unit
program belajar mengajar terkecil secara terinci digariskan sebagai
berikut:
1) Tujuan instruksional umum
2) Tujuan instruksional khusus
3) Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan
4) Kedudukan fungsi satuan dalam kesatuan program yang lebih luas
5) Peranan guru dalam proses belajar mengajar
6) Alat dan sumber yang akan dipakai
7) Kegiatan belajar mengajar yang akan/harus dilakukan dan dihayati
siswa secara berurutan
8) Lembaran kerja yang akan dikerjakan selama berlangsung proses
belajar mengajar itu.
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
pengajaran modul adalah pengajaran yang sebagian atau seluruhnya
didasarkan atas modul.Pengajar yang mengutamakan metode konvensional,
kemungkinan memanfaatkan juga modul dalam pengajarannya. Jadi, modul
merupakan salah satu alternatif jawaban yang dianggap tepat oleh para ahli
dalam menanggapi dan memecahkan masalah pendidikan dan pengajaran
yang sangat kompleks dewasa ini.modul dapat dirumuskan sebagai suatu
unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas sesuatu rangkaian
kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah
tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas atau satu paket/program
pengajaran yang terdiri dari satu unit konsep bahan pelajaran atau program
belajar mengajar terkecil.
Modul adalah semacam paket program untuk keperluan belajar.Dari
satu paket program belajar, modul terdiri atas komponen-komponen yang
berisi tujuan belajar, materi pelajaran, metode belajar, alat, sumber dan
sistem evaluasi. Melalui sistem pengajaran modul sangat dimungkinkan:
a.

Adanya peningkatan motivasi belajar secara maksimal
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b.

Adanya peningkatan kreativitas guru dalam menyiapkan alat dan bahan
yang diperlukan serta pelayanan individual yang lebih mantap

c.

Mewujudkan prinsip maju berkelanjutan secara tidak terbatas

d.

Mewujudkan belajar yang lebih berkonsentrasi
Dalam

menyiapkan,

melaksanakan

dan

mengevaluasi

system

pengajaran modul dan terprogram dengan langkahh-langkah dalam dua
tahapan:
a) Tahapan penulisan dan pencetakan modul, mencakup kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
1) Survey dan promosi, dengan maksud agar penelitian itu dapat
diselenggarakan dengan baik, penuh rasa tanggung jawab dan
mendapatan dukungan dari berbagai pihak. Survey dan promosi
diarahkan ke lapangan, perseorangan, lembaga pendidikan, para
pakar

dalam

berbagai

ilmu

pengetahuan

dan

para

pejabat

pemerintahan
2) Tim melakukan orientasi pembinaan dan mengembangkan latihan
penulisan modul
3) Menulis dan mencetak modul, menggandakannya sesuai dengan
kebutuhan
4) Selanjutnya dilakukan orientasi penentuan guru-guru yang akan
diangkat menjadi supervisor atau guru modul
b) Tahapan uji-coba komponen-komponen modul sebagai suatu system
penyampaian baru untuk kelasIV, antara lain:
1) Mengangkat dan melatih guru-guru modul dan para pengawas
pengajaran. Mereka berperan sebagai pengelola pengajaran
2) Pelibatan sumber-sumber masyarakat, seperti:
(a) Siswa SLTA yang disiapkan untuk menjadi seorang tutor
(b) Keterlibatan orangtua dalam memantau keggiatan belajar
(c) Anggota masyarakat yang terampil, disiapkan sebagai manusia
sumber. Mereka ditempatkan di pusat-pusat belajar
(d) Media, alat-alat peraga dan sumber-sumber masyarakat lainnya
yang berfungsi memperkaya pengalaman belajar
3) Mempersiapkan guru bantu (non-teaching personal) yang bertugas
membantu guru modul
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4) Melaksanakan system pengajaran terprogram yang disusun dalam
bentuk modul
5) Mendirikan pusat-pusat belajar masyarakat yang bertujuan untuk
memaksimalkan penggunaan gedung-gedung yang telah ada dan
sumber-sumber masyarakat lainnya yang mudah dijangkau
Dalam pelaksanaannya, guru modul yang menuntut lazimnya
disebut supervisor pengajaran, dibantu oleh beberapa tenaga lainnya.
1)

Guru keliling, ialah guru bidang studi yang tidak dimodulkan. Ia
adalah guru kelas yang sangat terlatih dan professional

2)

Guru bantu, ialah guru yang bertugas membantu guru modul

3)

Tutor, yaitu seorang sukarelawan, yang bertugas membantu siswa

b) Pendekatan sumber
Pendekatan sumber yaitu pendekatan yang menekankan pada
kebutuhan individu yang sedang mengalami kesulitan belajar, terutama siswa
yang lamban belajar dan prestasi rendah. System pengajaran yang
digunakan adalah system pengajaran yang adaptif, yaitu system pengajaran
yang responsive dan relevan dengan kebutuhan semua siswa dalam konteks
fisik, mental dan social
Program sumber dikembangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari kurikulum sekolah.Pendidikan khusus yang telah ada dijadikan
instrument guru dalam menemukan kebutuhan belajar siswa.Sebagai suatu
model, pendekatan sumber itu masih tetap menuntut adanya pendidikan
khusus di sekolah yang fungsinya diubah menjadi suatu system adaptif, yaitu
system yang responsive dan relevan dengan kebutuhan siswa.
Dalam praktiknya, pendekatan sumber tidak menuntut adanya sarana
yang harus disiapkan oleh sekolah, terutama yang menyangkut ruangan, alat
dan fasilitas lainnya. Tugas pokok pendekatan sumber adalah untuk
menemukan cara-cara yang baik dalam membantu siswa yang sedang
menghadapi kesulitan belajar
c) Proyek khusus dibidang sistem pengajaran tepat.
Proyek khusus dibidang sistem pengajaran tepat melibatkan tujuh
langkah kegiatan yaitu:
1)

Identifikaasi pengkajian target yang berguna

2)

Pengembangan dan pengkajian materi pelajaran yang akan diberikan
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3)

Pengkajian lebih lanjut dari hasil pengkajian terdahulu tentang
bentuk-bentuk tingkah lakupada setiap target

4)

Identifikasi keadaan siswa sendiri, terutama dalam segala hal
kelemahan tingkah laku yang dirasakannya

5)

Pelaksanaan program pengajaran remedial pada kelompok kecil,
kelompok yang terdiri atas siswa yang sedang menderita kelemahankelemahan itu

6)

Identifikasi siswa yang tidak berhasil atau gagal meraih sukses
belajar dalam kelompok kecil di atas

7)

Pengembangan dan penerapan program pengajaran individual untuk
siswa yang mendapat kegagalan dalam kelompok kecil itu

Pada dasarnya, tahapan-tahapan dalam proses mengajar memiliki
hubungan erat dengan penggunaan strategi mengajar. Maksudnya ialah
bahwa setiap penggunaan strategi mengajar harus selalu merupakan
rangkaian yang utuh dalam tahapan-tahapan mengajar. Setiap proses
mengajar harus melalui tiga tahapan, yakni:
a)

Tahap prainstruksional, yaitu persiapan sebelum mengajar dimulai

b)

Tahap instruksional, yakni saat-saat mengajar (penyajian materi)

c)

tahap evaluasi dan tindak lanjut, yakni penilaian atas hasil belajar siswa
setelah mengikuti pengajaran dan penindak lanjutannya(Syah, 2010:213)
Inti

dari

pengajaran

harus

teratur

dan

sistematis.

Perbanyak

menggunakan contoh kehidupan sehari-hari atau dari apa yang pernah
dialami.

D. Aktivitas Pembelajaran
Adapun inti dari aktivitas pembelajaran modul ini bagi peserta diklat
adalah sebagai berikut: Alokasi waktu yang disediakan untuk pembelajaran III
ini adalah 100 menit atau 2 x 50 menit, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4. Kegiatan pembelajaran III
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No.
1.

Waktu
20 menit

Kegiatan
Apersepsi
yang
berkaitan
dengan
kegiatan mengidentifikasi dan memehami
strategi remedial dan pengayaan.

2.

50 menit



Membagi kelompok diskusi.



3.

30 menit

Mendiskusikan (1) strategi yang
dipergunakan dalam pelaksanaan
pengajaran remedial, (2) strategi
pengajaran remedial dari strategi
pembelajaran biasa, (3) strategi
pengajaran remedial, (4) pengertian
teknik pengajaran remedial, dan (5)
teknik yang dipergunakan dalam
pengajaran remedial.
Menyajikan/mensimulasikan
strategi
remedial dan pengayaan yang terdapat
pada pembelajaran III terhadap peserta
diklat

E. Latihan/ Kasus/ Tugas
Soal Multiple choice
1.

Salah satu layanan yang bukan merupakan alternative kemungkinan teknik
layanan pengajaran bersifat remedial, adalah
a. Layanan kepada kelompok belajar homogeny
b. Layanan pengajaran individual
c. Layanan pengajaran secara kelompok dilengkapi kelas khusu remedial
dan pengayaan
d. Layan pengajaran kelompok berlangsung secara intensif

2.

System pengajaran sangat dimungkinkan untuk:
a. Mengevaluasi system pengajaran modul
b. Adanya peningkatan motivasi belajar secara maksimalc. Menjelaskan kedudukan fungsi satuan dalam kesatuan program yang
lebih luas
d. Membantu siswa menyelesaikan tujuan-tujuan belajar

3.

Cara pelaksanaan pelayanan akselerasi diberikan kepada murid berbakat
yang menunjukkan kesulitan psikososial yaitu:
a. Maju berkelanjutan pada beberapa bidang studi tertentub. Peningkatan prestasi akademis
c. Penyesuaian proses belajar antara lingkungan dan system persekolahan
d. Melaksanakan proses administrasi secara efektif dan efisien
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4.

Layanan pengayaan diberikan kepada murid yang mempunyai kelemahan
ringan, dengan materi program pengayaan yang bersifat:
a. Ekuivalen (horizontal) dengan proses belajar mengajarb. Efiesiensi pelaksanaan proses belajar mengajar
c. Peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber belajar
d. Pemberian tugas secara maksimal kepada siswa agar dapat belajar lebih
giat

5.

Beberapa kemungkinan waktu dan cara pelaksanaan pengajaran remedial,
kecuali:
a. Dilaksanakan pada pertemuan kelas biasa
b. Dilaksanakan diluar jam pertemuan biasa
c. Dilaksanakan pada kelas remedial
d. Dilaksanakan setiap saat bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar

F. Rangkuman
Strategi pengajaran remedial adalah:
1. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat kuratif yaitu
tindakan pengajaran remedial yang dilakukan setelah program PBM utama
selesai diselenggarakan.
2. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat preventif adalah
suatu tindakan yang berupaya sedapat mungkin agar hambatan-hambatan
dapat mencapai prestasi dapat diatasi dan mengembangkan kemampuan
sesuai dengan kriteria keberhasilan yang diterapkan.
3. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat pengembangan
(Development) Sasaran pokok dari strategi pendekatan pengembangan ini
adalah agar murid mampu mengatasi kesulitan atau hambatan-hambatan
yang mungkin dialami selama melaksanakan kegiatan proses belajar
mengajar.
Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar
antara lain: tes prasyarat (prasyarat pengetahuan, prasyarat keterampilan), tes
diagnostik, wawancara, pengamatan dan sebagainya.
Beberapa teknik dan strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pembelajaran remedial antara lain: (1) Pemberian Tugas, (2) Kegiatan
Kelompok. (3) Tutorial Sebaya dan (4) Menggunakan Sumber Lain
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda
dinyatakan lulus pada Kegiatan Pembelajaran III ini, akan tetapi apabila
mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca dan
memahami isi modul kembali dan menjawab latihan-latihan yang telah
disiapkan.

H. Kunci Jawaban
Kunci jawaban pilihan ganda
1. D. Layanan pengajaran kelompok berlangsung secara intensif
2. B. Adanya peningkatan motivasi belajar secara maksima
3. A. Maju berkelanjutan pada beberapa bidang studi tertentu.
4. A. Ekuivalen (horizontal) dengan proses belajar mengajar
5. A. Dilaksanakan pada pertemuan kelas biasa
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EVALUASI

Kegiatan Pembelajaran I
Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek
lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang
anda miliki.
Tabel 5 Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran I

Sub
Kompetensi

Pernyataan
(indikator)

Saya dapat
melakukan
pekerjaan ini
dengan Komputen
Ya
Tidak

Bila
jawaban
“Ya”
kerjakan

Konsep
Dasar
Kegiatan
Remedial
dan
Pengayaan

1. Menjelaskan
pengertian
kegiatan remedial
2. Menganalisis
jenis-jenis
kegiatan remedial
3. Menjelaskan
pengertian
kegiatan pengayaan
4. Menjelaskan hakikat kegiatan
pengayaan
5. Menjelaskan
bentuk-bentuk
kegiatan pengayaan
6. Menjelaskan
faktor-faktor
yang
harus
diperhatikan
dalam melaksanakan kegiatan
pengayaan
Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka
pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran I
Kegiatan Pembelajaran II
Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek
lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang
anda miliki.

Tabel 6. Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran II

Sub
Kompetensi
Prosedur
Remedial
dan
Pengayaan
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Pernyataan
(indikator)
1. Menjelaskan prosedur
pengajaran remedial.
2. Menjelaskan langkahlangkah pelaksanaan

Saya dapat
melakukan
pekerjaan ini
dengan Komputen
Ya
Tidak

Bila
jawaban
“Ya”
kerjakan

pengajaran pengayaan.
Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka
pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran II
Kegiatan Pembelajaran III
Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek
lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang
anda miliki.
Tabel 7. Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran III

Sub
Kompetensi

Pernyataan
(indikator)

Strategi
Remedial
dan
Pengayaan

1. Menjelaskan strategi yang
dipergunakan
dalam
pelaksanaan
pengajaran
remedial
2. Membedakan
strategi
pengajaran remedial dari
strategi pembelajaran biasa
3. Menganalisis
strategipengajaran remedial
4. Menjelaskan
pengertian
teknik pengajaran remedial
5. Menjelaskan teknik yang
dipergunakan
dalam
pengajaran remedial

Saya dapat
melakukan
pekerjaan ini
dengan Komputen
Ya
Tidak

Bila
jawaban
“Ya”
kerjakan

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka
pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran III kembali, akan tetapi jika saudara
menjawab semua dengan YA berarti saudara telah memahami dengan baik
modul pembelajaran pengayaan dan remedial ini.
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PENUTUP

Dalam pembelajaran remedial diperlukan upaya untuk menyebuhkan atau
perbaikan layanan pembelajaran baik strategi, metode, dan materi dari pelajaran
yang sebelumnya dianggap sulit untuk dipahami sehingga memperoleh daya
serap yang rendah.Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah
membantu siswa dalam mencapai tujuan kompetensi yang telah ditentukan agar
mencapai hasil belajar yang lebih baik.Terdapat 6 fungsi dalam pembelajaran
remedial yaitu (1) fungsi korektif, (2) fungsi pemahaman, (3) fungsi penyesuaian,
(4) fungsi pengayaan, (5) fungsi akselerasi, (6) fungsi terapeutik.
Hal ini berbeda dengan pembelajaran pengayaan (enrichment); yakni
suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat mampu menguasai
pelajaran (kemampuan di atas rata-rata), agar mereka lebih mampu lagi
mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu
yang dimilikinya.Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran
yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga
tercapai tingkat

perkembangan

yang

optimal. Terdapat

3 faktor

dalam

pembelajaran pengayaan yaitu (1) faktor siswa, (2) faktor kegiatan edukatif, (3)
faktor waktu.
Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan remedial
yaitu Analisis hasil diagnosis, Identifikasi penyebab kesulitan, Penyusunan
rencana

dan

untuk pelaksanaan

Pelaksanaan
pembelajaran

kegiatan.Sedangkan
pengayaan

yaitu

langkah-langkah

Identifikasi

Kelebihan

Kemampuan Belajar dan Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan.
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GLOSARIUM

Interaktif

: Bersifat saling melakukan aksi; antar-hubungan; salingaktif

Kompetensi

: Merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku

yang

harus

dimiliki,

dihayati,

dikuasai,

dan

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksan akan tugas
keprofesionalan.
Eksperimentasi

: Hal yang mendasari penemuan atas alat-alat dan teknik bagi
awal sinema, sebuah dunia baru penglihatan yang mulai
memandang dan mencoba meniru alam dengan merekam
berbagai gejala (alamiah maupun disengaja) yang tampak di
depan lensa.

Inovasi

: Suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada
atau yang sudah dikenal sebelumnya

Kognitif

: Berhubungan dengan atau melibatkan kognisi; Berdasar
kepada pengetahuan faktual yg empiris

Fundamental

: Bersifat dasar (pokok); mendasar

Defenitif

: sudah pasti (bukan untuk sementara)

Relevansi

: hubungan; kaitan:

Integral

: mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yang
perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna:

Estimasi

: 1 perkiraan: 2 penilaian; pendapat:

Fisibilitas

: sesuatu yang dapat dilaksanakan; keterlaksanaan; kelaikan;
kelayakan

Taksonomi

: 1 klasifikasi bidang ilmu; kaidah dan prinsip yang meliputi
pengklasifikasian objek; 2 cabang biologi yang menelaah
penamaan, perincian, dan pengelompokan makhluk hidup
berdasarkan

persamaan

dan

pembedaan

sifatnya; 3 Ling klasifikasi unsur bahasa menurut hubungan
hierarkis; urutan satuan fonologis atau gramatikal yang
dimungkinkan dalam satuan bahasa
Asosiasi

: 1 persatuan

antara

rekan

usaha;

persekutuan

dagang; 2 perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan
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bersama; 3 tautan dalam ingatan pada orang atau barang
lain; pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan,
ingatan, atau kegiatan pancaindra;
Komparasi

: perbandingan

Relevan

: kait-mengait; bersangkut-paut; berguna secara langsung:

Heterogen

: terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan
jenis; beraneka ragam;

Tutor

: intruktur yang membantu peserta didik memahami dan
menjelaskan materi pembelajaran.

Terapeutik
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: membantu mengatasi masalah sosial-pribadi

MODUL
GURU PEMBELAJAR

ANIMASI 2 DIMENSI
Paket Keahlian
MULTIMEDIA
(SMK)

KELOMPOK KOMPETENSI H

Penulis : Siswati, S.Kom., M.T

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016

i

HALAMAN PERANCIS
Penulis
:
Penulis:
Siswati, S.Kom., M.T
1. Siswati, S.Kom., M.T.
siswativedc@gmail.com

(Email: siswativedc@gmail.com ; Telp: 081334707930)

Layouter:
1.

Descy Arfiyani, S.Sn
(Email: sayadescy@gmail.com ; Telp: 085643304927)

Penelaah:
Wahyu Andreas, S.Kom., M.Pd
Ilustrator :
1.

Faizal Reza Nurzeha, Amd

Ilustrator(Email
:
: faizalrezanurzeha@gmail.com ; Telp: 085242177945)
1. 2.
RezaSierra Maulida Asrin, ST
2. Faisal
Najamuddin
(Email:
sieraasrin@gmail.com ; Telp: 089653910250)

Copyright ©2016
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga
Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
Copyright ©2016
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk
Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementrian Pendidikan
Kebudayaan.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan
komersial tanpa izin tertulis dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan.

ii

KATA SAMBUTAN
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukan
peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan
pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh)
kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk
pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk
meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber belajar
utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola
tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru
sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan
tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP
online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP.195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan
guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang
mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam
mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas
dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga kependidikan yang profesional
wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Modul Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan
Tenaga Kependidikan untuk
institusi penyelenggara program
pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan petunjuk bagi
penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang
merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan.
Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul
sebagai salah satu bentuk bahan
dalam kegiatan
pengembangan
keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan
dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian
berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk
menyempurnakan buku ini di masa mendatang.

Makassar, Februari 2016
Kepala LPPPTK-KPTK,

Dr. H. Rusdi, M.Pd
NIP 19650430 199103 1004
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan
keprofesian

secara

berkelanjutan

agar

dapat

melaksanakan

tugas

profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang
dilaksanakan

sesuai

kebutuhan,

bertahap,

dan

berkelanjutan

untuk

meningkatkan profesionalitasnya.
PKB sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan
diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus
menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan
mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga
kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.
Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK
diperlukan suatu modul yang berfungsi sebagai salah satu sumber belajar guru.
Modul Diklat PKG Guru Multimedia (MM) Level 8 “Animasi 2 Dimensi” ini dapat
digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan, dan sebagai acuan untuk
memenuhi tuntutan kompetensinya, sehingga guru dapat melaksanakan
tugasnya secara professional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Modul Diklat PKG Guru MM Level 8 Animasi 2 dimensi ini mempelajari tentang
pembuatan animasi 2 dimensi melalui beberapa teknik dengan memperhatikan
prinsip – prinsip animasi. Melalui modul ini guru akan mencoba untuk membuat
animasi 2 dimensi. Pembuatan animasi dimulai dari animasi sederhana
memanfaatkan fasilitas frame, dilanjutkan dengan pembuatan animasi melalui
tweening. Dan Guru juga akan membuat animasi yang dilengkapi dengan sound
untuk memaksimalkan hasil animasi yang dibuat.
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B. Tujuan
Tujuan disusunnya modul guru pembelajar grade H ini adalah memberikan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada guru pembelajar tentang pembuatan
animasi 2 dimensi dengan benar sesuai prinsip – prinsip animasi melalui aktifitas
observasi dan praktikum. Setelah mempelajari modul ini diharapkan guru
pembelajar dapat : “Merancang dan membuat animasi 2 dimensi sesuai
dengan prinsip – prinsip animasi”.
Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah :
1. Mengidentifikasi berbagai teknik animasi
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip animasi
3. Merancang naskah dan storyboard
4. Mengidentifikasi animasi frame by frame dan tweening
5. Mengevaluasi peranan karakter dalam sebuah karya animasi
6. Merancang produk animasi 2 dimensi
7. Membuat produk animasi 2 dimensi yang dilengkapi efek audio
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C. Peta Kompetensi
Modul ini merupakan modul ke-8 dari 10 modul yang dikembangkan untuk program guru
pembelajar bagi guru-guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan pada paket keahlian
Multimedia.

Gambar Peta kedudukan Modul Animasi 2 Dimensi
Tabel 1. Peta kompetensi

Standar kompetensi
Kompetensi

Kompetensi Inti

Kompetensi

Indikator

Utama

Guru (KIG)

Guru Keahlian

pencapaian

(KGK)

Kompetensi

Profesional

20. Menguasai

20.1. Mengkreasi 1. Mengidentifikasi

materi, struktur,

produk

berbagai teknik

konsep dan pola

animasi 2

animasi

pikir keilmuan

dimensi

2. Mengidentifikasi

yang

prinsip-prinsip

mendukung

animasi

mata pelajaran
yang diampu.

3. Merancang
naskah dan
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storyboard
4. Mengidentifikasi
animasi frame by
frame dan
tweening
5. Mengevaluasi
peranan karakter
dalam sebuah
karya animasi
6. Merancang
produk animasi 2
dimensi
7. Membuat produk
animasi 2 dimensi
yang dilengkapi
efek audio

D. Ruang Lingkup Penggunaan Modul
Modul ini berisi tujuh kegiatan belajar dengan ruang lingkup materi: a).
Mengidentifikasi berbagai teknik animasi, berisi tentang pengertian animasi
dan juga jenis – jenis animasi. b). Mengidentifikasi prinsip – prinsip animasi,
berisi prinsip – prinsip yang ada dalam pembuatan animasi. c). Merancang
naskah dan storyboard, berisi tentang pengertian storyboard dan bagaimana
pembuatan storyboard untuk animasi. d). Mengidentifikasi animasi frame by
frame dan tweening, berisi tentang langkah – langkah pembuatan animasi
melalui

teknik frame by frame dan juga melalui teknik tweening.

e).Mengevaluasi peranan karakter dalam sebuah karya animasi, berisi
tentang peranan karakter dalam sebuah animasi baik dalam bentuk film
animasi dan juga tentang bagaimana pembuatan karakter animasi yang baik.
f). Merancang produk animasi 2 dimensi, berisi tentang bagaimana proses
pembuatan animasi dimulai dari awal sampai selesai. g). Membuat produk
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animasi 2 dimensi yang dilengkapi efek audio, berisi tentang jenis – jenis
audio dan proses menambahkan animasi dengan audio/sound.

E. Saran Cara Penggunaan Modul
Modul Animasi 2 dimensi ini terdiri dari tujuh kegiatan belajar, yang secara konsep
urutan kegiatan belajar menunjukkan urutan pemahaman yang harus dimiliki untuk
mengembangkan karya animasi 2 dimensi sesuai dengan prinsip – prinsip yang telah
disepakati dalam pembuatan animasi 2 dimensi.
Dalam mempelajari modul ini, setiap kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh
guru pembelajar adalah :
1. Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal dari
kegiatan belajar tersebut.
2. Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami obyek yang
akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3. Membaca

uraian

materi

pembelajaran

sehingga

memiliki

pengetahuan,

ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai.
4. Melakukan aktifitas pembelajaran sesuai dengan petunjuk.
5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas.
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KEGIATAN BELAJAR 1 :
MENGIDENTIFIKASI BERBAGAI TEKNIK ANIMASI
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 1 ini adalah :
1. Melalui observasi guru pembelajar memahami pengertian animasi dengan
cermat.
2. Melalui observasi guru pembelajar memahami jenis – jenis teknik animasi
dengan teliti.
3. Melalui observasi guru pembelajar memahami teknik animasi tradisional
dengan cermat.
4. Melalui observasi guru pembelajar memahami memahami teknik animasi stop
motion dengan cermat.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 1 adalah :
1. Memahami pengertian animasi
2. Memahami jenis – jenis teknik animasi
3. Memahami teknik animasi tradisional
4. Memahami teknik animasi stop motion

C. Uraian Materi
1. Animasi
Menurut Ibiz Fernandes animasi definisikan sebagai berikut: “Animation is
the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve
the illusion of continues motion.” yang artinya “Animasi adalah sebuah
proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis
untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan.” Berdasarkan arti harfiah,
animasi adalah menghidupkan. Yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu
yang tidak bisa bergerak sendiri.
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2. Teknik Animasi
Terdapat dua teknik animasi yaitu teknik animasi frame by frame dan
teknik animasi tweening (Zeembry, 2001:83).
a. Teknik animasi frame by frame
Teknik frame by frame animation adalah teknik animasi yang dilakukan
dengan bentuk gambar yang menjadikan gambar tersebut berbeda di
setiap frame. Teknik ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu (Bustaman,
2001:33):


Membuat file akan menjadi lebih besar



Akan menggunakan banyak waktu jika membuat image yang berbeda dalam
setiap keyframe.

b. Teknik animasi tweening
Teknik tweened animation yaitu teknik animasi dimana dalam proses
animasi dilakukan dengan menentukan posisi frame awal dan frame
akhir, kemudian mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada
diantara posisi awal dan akhir frame tersebut. Teknik tweened animation
memiliki beberapa kelebihan, yaitu (Bustaman, 2001:34)


Mempersingkat dan meminimkan waktu kerja



Mengurangi ukuran file karena setiap isi dalam frame tidak perlu disimpan.

Bila dilihat dari teknis pembuatannya terdapat dua caramembuat animasi, yaitu
manual dan komputer.
1. Teknik animasi manual atau yang biasa disebut dengan cell animation.
Merupakan teknik animasi yang paling lama usianya. Teknik animasi ini
memungkinan animator untuk membuat gambar pada lembaran celuloid (lembar
trasparan) yang berlapis-lapis. Karena kemajuan teknologi sekarang animator
tidak lagi membuat animasi tradisional ini dengan lembaran celuloid, tapi bisa
dengan menggunakan kertas biasa yang nanti akan di pindai (scan) lalu di warna
dengan menggunakan komputer.
2. Teknik animasi 2D komputer.
Merupakan teknik animasi yang dibuat dengan menggunakan bantuan komputer
(software) dan tetap mengandalkan kemampuan menggambar lembar demi
lembar. Sehingga yang membedakan antara traditional animation dengan 2D
CGI (Computer generated imagery) adalah medianya.
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3. Animasi Tradisional
Pada saat ini, material film dibuat dari asetat (acetate), bukan celluloid.
Potongan animasi dibuat pada sebuah potongan asetat atau sel (cell). Sel
animasi biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk
sebuah frame animasi tunggal. Sel animasi merupakan sel yang terpisah
dari lembaran latar belakang dan sebuah sel untuk masing-masing obyek
yang bergerak secara mandiri. Lembaran-lembaran ini memungkinkan
animator untuk memisahkan dan menggambar kembali bagian-bagian
gambar yang berubah antara frame yang berurutan. Sebuah frame terdiri
dari sel latar belakang dan sel di atasnya.

Gambar 1.1. Contoh gambar proses gerakan berjalan pada animasi tradisional.
Mengapa animasi ini dinamakan animasi tradisional? Dinamakan
tradisional karena tehnik animasi inilah yang digunakan ketika animasi
pertama kali dikembangkan.
Contoh film animasi tradisional antara lain : Pinocchio, Animal Farm,
Akira. Sedangkan film animasi tradisional yang dihasilkan dengan
bantuan teknologi komputer antara lain : The Lion King, Beauty and The
Beast, Snow White & Seven Dwarf, Cinderella, Aladdin, Bambi, The
Flinstone, Tom & Jerry, Sen to Chihiro no Kamikakushi/Spirited Away,
Les Triplettes de Belleville.
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Gambar 1.2 Contoh animasi Tradisional : Pinocchio (1996)

Gambar 1.3 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

4. Jenis Animasi Tradisional
Jenis jenis Animasi Tradisional meliputi:
a. Zoetrope (180 AD; 1834)

Gambar 1.4 Zoetrope

Zoetrope adalah perangkat yang menciptakan citra gambar bergerak.
Awal Zoetrope dasar diciptakan di China sekitar 180 M oleh penemu Ting
Huan.
b. Lentera Ajaib

Gambar 1.5 Lentera Ajaib

Lentera ajaib adalah pendahulu dari proyektor modern. Ini terdiri dari
lukisan minyak tembus dan lampu sederhana. Bila disatukan dalam
sebuah ruangan gelap, gambar akan muncul lebih besar pada permukaan
yang datar. Athanasius Kircher berbicara tentang hal ini berasal dari Cina
pada abad ke-16. Beberapa slide untuk lentera berisi bagian-bagian yang
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bisa digerakkan secara mekanis untuk menyajikan gerakan terbatas di
layar.
c. Thaumatrope (1824)

Gambar 1.6 Thaumatrope

Thaumatrope merupakan sebuah mainan sederhana yang digunakan di
era Victoria. Thaumatrope adalah disk lingkaran kecil atau kartu dengan
dua gambar yang berbeda di setiap sisi yang melekat pada seutas tali
atau sepasang string berjalan melalui pusat. Ketika string memutar-mutar
cepat antara jari, dua gambar muncul untuk bergabung menjadi satu
gambar.
d. Phenakistoscope (1831)

Gambar 1.7 Phenakistoscope

Sebuah disk phenakistoscope ditemukan oleh Eadweard Muybridge
(1893). Phenakistoscope adalah perangkat animasi awal, pendahulu dari
zoetrope. Diciptakan pada tahun 1831.

e. Buku Flip (1868)

13

Gambar 1.8 Buku Flip

Buku Flip pertama dipatenkan pada 1868 oleh John Barnes Linnet.
Seperti zoetrope, buku flip menciptakan ilusi gerak. Satu set gambar
berurutan membalik pada kecepatan tinggi menciptakan efek gerak.
Mutoscope (1894) pada dasarnya adalah sebuah buku flip dalam sebuah
kotak dengan pegangan engkol untuk membalik halaman.
f.

Praxinoscope (1877)

Gambar 1.9 Phenakistoscope

Para praxinoscope, ditemukan oleh ilmuwan Perancis Charles – Émile
Reynaud, merupakan versi lebih canggih dari zoetrope. Menggunakan
mekanisme dasar yang sama yaitu strip gambar ditempatkan pada bagian
dalam silinder berputar, tapi bukan melihat melalui celah, itu dilihat dalam
serangkaian kecil, cermin stasioner di sekitar bagian dalam silinder,
sehingga animasi akan tinggal di tempat, dan memberikan gambar lebih
jelas dan kualitas yang lebih baik. Reynaud juga mengembangkan versi
yang lebih besar dari praxinoscope yang dapat diproyeksikan ke sebuah
layar, yang disebut Optique Théâtre

5. Cara Kerja Animasi Tradisional
Pada umumnya, karakter yang di gambar pada cell lalu diletakkan di atas
background yang statis/diam. Hal ini dapat mengurangi jumlah gambar yang
harus digambar ulang dan dapat membagi pekerjaan disetiap produksinya.
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Gambar 1.10 Cell animasi menggunakan teknik rotoscopi

Animasi Sel / Cel Technique Animasi ini merupakan dasar film animasi
kartun (Cartoon animation). Animasi ini memanfaatkan serangkaian
gambar yang dibuat di atas lembaran plastik tembus pandang, biasanya
ada cell obyek animasi yang bergerak dan background yang diam. Figur
animasi digambar sendiri-sendiri di atas sel untuk tiap perubahan gambar
yang bergerak, selain itu ada bagian yang diam, yaitu latar belakang
(background), dibuat untuk tiap adegan, dibuat memanjang lebih besar
daripada lembaran sel. Teknik ini ditemukan oleh Earl Hurd, dan
dipatenkan pada tahun 1914.

6. Animasi Stop Motion
a. Definisi Animasi Stop Motion

Istilah "stop motion", yang berkaitan dengan teknik animasi, sering dieja
dengan tanda hubung, "stop-motion". Yaitu: "perangkat untuk secara
otomatis menghentikan mesin atau mesin ketika sesuatu yang tidak
beres. (The New Shorter Oxford English Dictionary, edisi 1993)

b. Jenis Animasi Stop Motion

Stop motion dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan teknik
pembuatannya, yaitu:
1)

Animasi Clay (Clay Animation)

Animasi clay atau claymation adalah salah satu dari banyak bentuk animasi stop
motion. Setiap bagian animasi, baik karakter atau latar belakang, adalah "bisa
diubah bentuknya". Biasanya terbuat dari bahan lunak, misalnya plasticine clay.
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Gambar 1.11 Contoh pembuatan animasi clay

2)

Animasi Cutout (Cutout Animation).

Merupakan sebuah teknik yang unik dalam membuat animasi menggunakan
objek dan karakter datar dari bahan atau material seperti kertas, kartu, kain keras
atau bahkan hasil cetakan foto.

Gambar 1.12 Contoh pembuatan animasi cutout
3)

Animasi Pasir (Sand Animation)

Merupakan teknik animasi stop motion yang menggunakan pasir dan permukaan
datar untuk membuat gambar untuk dianimasikan.

Gambar 1.13 Contoh pembuatan animasi pasir
4)

Animasi Gambar (Hand drawn Animation)

Merupakan teknik animasi stop motion menggunakan gambar manual setahap
demi setahap.
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Gambar 1.14 Contoh pembuatan animasi gambar manual
c. Cara kerja Animasi Stop Motion

Cara kerja stopmotion yaitu mengharuskan animator mengubah scene
secara fisik, memfoto satu per satu frame, mengubah
memfoto satu frame

scene lagi dan

lagi, dan seterusnya. Kita bisa memproses sequence

atau rangkaian urutan gambar menggunakan software komputer untuk
membuatnya menjadi movie.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini guru pembelajar akan melakukan analisis terhadap konsep dasar
animasi. Kegiaan yang dilakukan adalah membentuk kelompok diskusi.Setiap
kelompok terdiri dari 3-4 orang, kemudian membaca seluruh langkah dibawah ini
kemudian lakukan dengan cermat dan teliti.
1. Peserta mengidentifikasi jenis – jenis animasi terhadap contoh animasi yang
diberikan fasilitator.
2. Peserta mengeksplorasi contoh – contoh animasi berdasarkan jenis animasi.

E. Latihan/ Kasus /Tugas
Dalam latihan ini setiap guru pembelajar wajib membaca dengan cermat dan
teliti setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi
diatas tulislah jawaban Anda.
1. Jelaskan definisi istilah animasi menurut Ibiz Fernandes
2. Jelaskan pengertian dari animasi tradisional.
3. Jelaskan pengertian animasi stop motion.
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F. Rangkuman
Animasi

adalah

sebuah

proses

merekam dan

memainkan

kembali

serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan.”
Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan. Yaitu usaha untuk
menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri.
Jenis - jenis animasi traditional terdiri dari,Zoetrope(180 AD; 1834),
Thaumatrope(1824), Lentera ajaib, Phenakistoscope(1831),Buku Flip(1868),
Praxinoscope(1877).

G. Kunci Jawaban
1. Menurut Ibiz Fernandes animasi adalah sebuah proses merekam dan
memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi
pergerakan.
2. Animasi tradisional merupakan tehnik animasi yang paling umum dikenal sampai
saat ini. Dinamakan tradisional karena tehnik animasi inilah yang digunakan pada
saat animasi pertama kali dikembangkan. Animasi tradisional juga sering disebut
cell animation. Dinamakancell animation karena teknik pembuatannya dilakukan
pada celluloid transparent.
3. Animasi Stop Motion adalah teknik aimasi menggunakan fotografi yang
pengambilan gambarnya frame by frame untuk membuat objek statis menjadi
tampak bergerak.

Tehnik stop-motion animation merupakan animasi yang

dihasilkan dari penggambilan gambar berupa obyek (boneka atau yang lainnya)
yang digerakkan setahap demi setahap.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 :
MENGIDENTIFIKASI PRINSIP-PRINSIP ANIMASI
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 2 ini adalah :
1. Melalui observasi guru pembelajar memahami pengertian prinsip – prinsip dasar
animasi dengan cermat dan teliti.
2. Melalui observasi guru pembelajar memahami pentingnya prinsip dasar animasi
dengan dengan teliti.
3. Melalui observasi guru pembelajar memahami konsep dasar 12 prinsip
animasidengan cermat dan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 2 adalah :
1. Memahami pengertian prinsip – prinsip dasar animasi
2. Memahami pentingnya prinsip dasar animasi
3. Memahami konsep dasar 12 prinsip animasi

C. Uraian Materi
1. Pengertian prinsip-prinsip animasi
Prinsip – prinsip animasi digunakan para animator sebagai pakem atau
pedoman utama gambar bergerak menjadi lebih hidup.Secara sederhana
prinsip kerja animasi adalah dengan menumpuk beberapa gambar secara
bergantian dan berurutan.
Maka secara umum prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang
digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana
sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi
yang menarik, dinamis dan tidak membosankan.
Dua orang animator profesional Thomas dan Ollie Johnston memberikan
12 prinsip animasi yang di adopsi dari animasi produksi Walt Disney.
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Merekalah yang merumuskan kedua belas prinsip animasi tersebut. 12
prinsip dasar animasi ini diciptakan pada tahun 1930, dan dikenalkan
pertama kali pada tahun 1981 lewat buku mereka The Illusion of Life:
Disney Animation. Munculnya 12 prinsip animasi karena dapat menciptakan
hasil animasi yang menarik, dinamis dan tidak membosankan. Prinsip
animasi tersebut diciptakan atas dasar sebagai teori dasar yang bersifat wajib
dimiliki dan dikuasai oleh para animator untuk menghidupkan karakter
animasinya. Selain itu juga untuk menunjukkan suatu ekspresi dan
kepribadian suatu karakter. Fungsi dari prinsip animasi itu sendiri adalah
supaya setiap animasi yang dibuat terlihat menarik, dramatis dan dengan
gerakan yang alami (realistis).

2. Pentingnya Prinsip Dasar Animasi
Awal mula perkembangan animasi dipengaruhi oleh keberadaan komik.
Seperti di Perancis dan Swedia yang terkenal dengan komik Doc Martin dan
Tintin. Perkembangan komik yang sedemikian pesat telah melahirkan banyak
tokoh-tokoh kartun eropa terkenal, diantaranya selain Doc Martin dan Tintin,
Asterix dan Obelix, Johan dan Pirlouit, steven sterk, Lucky Lucke, Smurf,
dan lain - lain.
Karakter komik tersebut akan menjadi lebih menarik ketika gambar-gambar
ini disuguhkan dengan kemampuannya untuk dapat bergerak. Dengan prinsip
dasar tersebut,animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks
menjadi menarik secara visual dan juga dinamik sehingga animasi terus
berkembang hingga saat ini.

3. Mengetahui Konsep Dasar Prinsip Animasi
Keinginan manusia untuk membuat gambar yang hidup dan bergerak
sebagai bentuk dari pengungkapan (expression) mereka. Hal ini adalah yang
mendasari munculnya 12 prinsip animasi.Konsep utama yang mendasari
teori prinsip – prinsip animasi adalah fenomena kelemahan mata manusia
yang disebut : persistance of vision (pola penglihatan yang teratur). Paul
Roget, Joseph Plateau, dan Pierre Desvigenes, melalui peralatan optik yang
mereka ciptakan berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung
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menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai
sebuah pola.

4. Fungsi prinsip – prinsip dasar animasi
Animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks menjadi
menarik secara visual dan juga dinamik sehingga animasi terus berkembang
hingga saat ini. Untuk menjadi sebuah animasi yang menarik secara visual
maka muncul teori yang dinamakan prinsip – prinsip animasi.
Fungsi Utama dari prinsip – prinsip dasar animasi adalah agar setiap
animasi yang dibuat kelihatan menarik, dramatis, dengan gerakan yang
alami. Selain itu fungsi dari prinsip animasi banyak di manfaatkan sebagai
perantara komunikasi antar pembuat film animasi (studio) dengan penonton
atau penikmat film. Dengan prinsip animasi seorang animator dapat
menyisipkan ekspresi karakter dan menarik perhatian para audien.

5. 12 Prinsip – prinsip Dasar Animasi
Pada tahun 1981 melalui buku The Illusion of Life: Disney Animation,
memunculkan 12 prinsip animasi dengan tujuan menciptakan hasil animasi
yang menarik, dinamis dan tidak membosankan. Prinsip animasi tersebut
diciptakan atas dasar sebagai teori dasar yang bersifat wajib dimiliki dan
dikuasai oleh para animator untuk menghidupkan karakter animasinya.
Prinsip animasi ini didefinisikan oleh Thomas dan Ollie Johnston. Prinsipprinsip animasi tersebut adalah sebagai berikut :
1) Squash And Stretch
Squash and Stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat
ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Squash and strecth adalah
upaya penambahan efek lentur (plastis) pada objek atau figur sehingga seolaholah ‘memuai’ atau ‘menyusut’ sehingga memberikan efek gerak yang lebih
hidup. Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup (misal:
manusia, binatang, creatures) akan memberikan ‘enhancement’ sekaligus efek
dinamis terhadap gerakan/ action tertentu, sementara pada benda mati (misal:
gelas, meja, botol) penerapan squash and stretch akan membuat mereka
(benda-benda mati tersebut) tampak atau berlaku seperti benda hidup.
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Contoh pada benda mati:Ketika sebuah bola dilemparkan. Pada saat bola
menyentuh tanah maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat
sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun nyatanya keadaan bola
tidak selalu demikian.Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis
dan ‘hidup’.
Contoh pada benda hidup: Sinergi bisep dan trisep pada manusia. Pada saat
lengan ditarik (seperti gerakan mengangkat barbel) maka akan terjadi kontraksi
pada otot bisep sehingga nampak ‘memuai’, hal inilah yang disebut squash pada
animasi. Sedangkan stretch nampak ketika dilakukan gerakan sebaliknya (seperti
gerakan menurunkan lengan), bisep akan nampak ‘menyusut’.

Gambar 2.1 Squash and Stretch pada animasi bola

Gambar 2.2 Squash and Stretch pada expresi karakter

Dari

gambar

di

atas, kita

bisa

menentukan

bola

mana

yang

permukaannya keras dan mana yang tidak. Hal tersebut bisa diketahui
dari:‘’Bola yang keras tidak mengalami perubahan bentuk (deformation),
sedangkan bola yang empuk mengalami perubahan bentuk menjadi
gepeng saat dia mulai jatuh dan menghantam lantai sebelum akhirnya
kembali lagi ke bentuk aslinya’’. Hasil pantulan yang dihasilkan juga
berbeda.
2) Anticipation

Anticipation adalah sebuah prinsip animasi dimana kita sebagai animator
memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan
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oleh si karakter. Anticipation ini biasa digunakan sebagai transisi dari 2
major actions, misal di antara posisi berdiri dan berlari.

Gambar 2.3 Contoh Anticipation pada Donal Bebek

Gambar 2.4 Contoh-contoh Anticipation

Dari gambar 2.3 dan 2.4, kita sudah bisa menebak dengan pasti apa yang
akan dilakukan oleh si Donald Duck, dia akan berlari. Inilah yang
dimaksud sebagai Anticipation sebagai transisi dari 2 major actions
(dalam kasus ini berdiri dan berlari) sehingga pembaca tahu apa yang
akan dilakukan oleh si karakter.
Kita bisa perhatikan bagaimana gerakan anticipation yang dibuat selalu
adalah kebalikan dari gerakan berikutnya. Jika gerakan berikutnya ke
arah atas, anticipationnya akan ke bawah, dll.
Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan/ awalan gerak atau
ancang-ancang.

Seseorang

yang

bangkit

dari

duduk

harus

membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri.
Pada gerakan memukul, sebelum tangan ‘maju’ harus ada gerakan
‘mundur’ dulu
3) Staging
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Staging merupakan gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus
tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana atau “mood” yang
ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene.

Gambar 2.5 Contoh Staging

Sekalipun dalam gambar yang tokoh-tokohnya hanya berupa siluet, kita
bisa mengetahui dengan pasti apa yang sedang mereka kerjakan. Dalam
banyak kasus, seringkali

hanya perlu untuk mengubah camera angle

untuk mendapatkan siluet yang tepat sekalipun action yang dilakukan
sama.
4) Straight Ahead And Pose to Pose

Gambar 2.6 Macam-macam Straight Ahead dan Pose to Pose

Para animator menggunakan 2 pendekatan umum yang biasanya mereka
pakai dalam menganimasikan, yaitu Straight Ahead dan Pose to Pose.
a) Straight Ahead
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Gambar 2.7 Contoh Straight Ahead

Straight ahead adalah metode dengan menggambar secara berurutan,
dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dimana

gambar

awal sampai dengan gambar akhir menunjukan satu rangkaian gerakan
yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Yang termasuk dalam prinsip
ini adalah (dalam gerakan gambar inbetween/ gambar di antara 2 key
pose) perubahan volume, ukuran, proporsi, bahkan juga bisa berupa
gerakan yang lebih liar dan spontan.
b) Pose to Pose

Pose to Pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan
cara

menggambar

hanya pada keyframe-keyframe tertentu saja,

selanjutnya in-between atau interval antar keyframe digambar/ dilanjutkan
oleh asisten/ animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan
dalam industri karena memiliki kelebihan: waktu pengerjaan yang relatif
lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya.

Gambar 2.8 Contoh Pose to Pose
Dalam Pose to Pose, segala pergerakan sudah diplanning terlebih dahulu. Jadi,
animator telah menyiapkan gerakan-gerakan utamanya (key pose), kemudian
setelah semuanya oke, baru dilanjutkan dengan detail gerakan diantara (inbetween) masing-masing key pose itu.
5) Follow Through And Overlapping Action
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Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak
meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap
bergerak sesaat setelah berhenti berlari.

Gambar 2.9 Follow Through
Konsep dari Follow Through Action adalah bahwa benda-benda yang saling
berhubungan, tidak pernah bergerak bersamaan. Ketika ada 1 benda yang
menjadi 'lead' (benda utama yang bergerak), maka semua benda-benda yang
tersambung dengan benda 'lead' ini akan ikut bergerak tapi tidak secara
bersamaan.

Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan salingsilang. Maksudnya, adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului
(overlapping). Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk
didalamnya.

Gambar 2.10 Contoh Follow through dan Overlaping Action
6) Slow In And Slow Out

Slow In dan Slow Out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan
memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi
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jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow
out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat.
Contoh:
Dalam gerakan misalnya mengambil gelas. Tangan akan memiliki
kecepatan yang berbeda ketika sedang akan menjamah gelas, dengan
ketika sudah menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan
akan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati
gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya
(terjadi perlambatan) atau dalam konteks ini kita menyebutnya slow out.

Gambar 2.11 Skema Slow In dan Slow Out

Dengan menggunakan software animasi, slow in / slow out (kadang
disebut ease in / ease out) ini bisa kita lakukan dengan hanya klik 1
tombol atau melakukan beberapa adjustment.
7) Arch

Archs ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami,
khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip
ini adalah seperti sebuah pendulum. Semua gerakan tangan, kaki,
memutar kepala, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan
mengikuti sebuah kurva. Prinsip ini biasanya diaplikasikan pada saat kita
membuat inbetweening. Dengan Arcs, kita bisa membuat dimensi pada
gerakan animasi kita, contoh membuat kepala sedikit menunduk saat
menolehkan kepala akan membuat gerakan tampak lebih alami.
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Gambar 2.12 Contoh Archs

Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau
makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola/jalur (maya) yang disebut
Arcs. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara ‘smooth’ dan lebih
realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk
lengkung (termasuk lingkaran, elips, atau parabola). Pola gerak semacam
inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik/ robotik yang
cenderung patah-patah.

2.13 Contoh Archs dalam suatu kegiatan

31

Dengan membuat garis punggungnya menjadi sebuah kurva, kita dapat
memunculkan persepsi bahwa benda yang diangkat adalah benda yang
berat.
8) Secondary Action

Secondary action adalah prinsip dimana ada gerakan sekunder yang
terjadi akibat adanya gerakan utama.

Gambar 2.14 Contoh Secondary Action

Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan
untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih
realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi ‘pusat
perhatian’ sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari
gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasize
untuk memperkuat gerakan utama.
Contoh: Ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu
adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi
seorang

animator

bisa

menambahkan

secondary

action

untuk

memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya, sambil berjalan
‘seorang’ figur atau karakter animasi mengayun-ayunkan tangannya atau
bersiul-siul. Gerakan mengayun-ayunkan tangan dan bersiul-siul inilah
secondary action untuk gerakan berjalan.
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9) Timing

Gambar 2.15 Contoh Timing

Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan
berapa gambar yang harus kita buat di antara 2 pose atau yang biasa kita
sebut dengan istilah in-between.
Grim Natwick -seorang animator Disney pernah berkata, “Animasi adalah
tentang timing dan spacing”. Timing adalah tentang menentukan waktu
kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah
tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam
jenis gerak.
Contoh Timing: Menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang
meluncur kemudian menghantam kaca jendela.
Contoh Spacing: Menentukan kepadatan gambar (yang pada animasi
akan berpengaruh pada kecepatan gerak) ketika bola itu sebelum
menghantam kaca, tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau misalnya
ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Spacing (pengaturan kepadatan
gambar) akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, percepatan dan
perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis.

Gambar 2.16 Contoh Timing.
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10)

Appeal

Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita
bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya
melihatnya sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney atau
Dreamworks cukup dengan melihatnya beberapa saat. Hal ini karena mereka
memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi.

Gambar 2.17 Contoh Appeal dalam animasi Toy Story

Appeal adalah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi
menarik dan tidak selaluharus yang lucu seperti yang banyak orang
pikirkan.
11) Exaggeration
Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk
rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstrimitas
ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di filmfilm animasi sejenis Tom & Jerry, Donald Duck, Doraemon dan sebagainya.
Contoh: 1) Bola mata Tom yang ‘melompat’ keluar karena kaget, 2) Muka Donald
yang membara ketika marah, 3) Air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun
ketika menangis.
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Gambar 2.18 Pose normal dan exaggeration

Exaggeration adalah salah satu kekuatan medium animasi. Pada intinya
melebih-lebihkan action, ekspresi atau apapun dalam animasi kita
sehingga terlihat lebih menarik dan lebih cartoon.

12) Solid Drawing
Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat,
keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui
serangkaian observasi dan pengamatan, dimana dalam observasi itu salah satu
yang harus dilakukan adalah: menggambar.
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Gambar 2.19 Step by step Solid Drawing
Solid Drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai
angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap
frame animasi.Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang
menempel dengan si karakter tetap konsisten letak dan bentuknya.

Gambar 2.20 Solid Drawing dalam pergerakan tangan
Solid drawing berbeda dengan 'detailed drawing' dan 'realistic drawing', solid
drawing lebih menekankan pada bagaimana karakter tersebut bisa dengan baik
dianimasikan dalam ruang 3D

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini guru pembelajar akan melakukan analisis pada film, iklan, dan
video klip lagu dihubungkan dengan prinsip – prinsip dasar animasi . Kegiatan yang
dilakukan adalah membentuk kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri dari 3-4
orang, kemudian membaca seluruh langkah dibawah ini kemudian lakukan dengan
cermat dan teliti.
1. Cermati film dengan judul Finding Nemo.
2. Cermati iklan atau video klip lagu dan iklan sesuai yang ditentukan fasilitator.
3. Buatlah ringkasan materi untuk prinsip animasi, tentang fungsi apa yang
diterapkan dalam film, video klip atau iklan tersebut. Berikan alasan.
4. Presentasikan hasil aktivitas pembelajaran secara bergantian.
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E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap guru pembelajar wajib membaca dengan cermat dan
teliti setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas
tulislah jawaban Anda.
1.

Jelaskan yang dimaksud dengan Archs

2.

Jelaskan yang dimaksud dengan Secondary Action

3.

Jelaskan yang dimaksud dengan Timing

4.

Jelaskan yang dimaksud dengan Appeal

F. Rangkuman
Fungsi utama dari prinsip – prinsip dasar animasi adalah agar setiap animasi
yang dibuat kelihatan menarik, dramatis, dengan gerakan yang alami. Pada
dasarnya prinsip animasi adalah teori dasar fisika yang di aplikasikan pada
animasi karakter.Fungsi Tambahan dari prinsip animasi adalah untuk media
hiburan, media presentasi, dan media promosi atau iklan.
12 prinsip animasi muncul untuk menciptakan hasil animasi yang menarik,
dinamis dan tidak membosankan. Prinsip animasi tersebut diciptakan atas
dasar sebagai teori dasar yang bersifat wajib dimiliki dan dikuasai oleh para
animator untuk menghidupkan karakter animasinya. Kedua belas Prinsip
tersebut meliputi : Squash and Stretch, Anticipation, Staging, Straight Ahead
And Pose to Pose, Follow Through And Overlapping Action, Slow In And
Slow Out, Archs, Secondary Action, Timing, Solid Drawing, Appeal,
Exageration.

G. Kunci Jawaban
1. Prinsip arch akan membuat gerakan animasi menjadi lebih alami, khususnya
untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti
sebuah

pendulum,

misalnya

membuat

kepala

sedikit

menunduk

saat

menolehkan kepala.
2. Prinsip secondary action adalah prinsip dimana ada gerakan sekunder yang
terjadi akibat adanya gerakan utama. Misalnya ketika seseorang sedang
berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana
berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary
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action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya, yaitu sambil berjalan
‘seorang’ figur atau karakter animasi mengayun-ayunkan tangannya atau
bersiul-siul.
3. Prinsip Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan
berapa gambar yang harus kita buat di antara 2 pose atau yang biasa kita sebut
dengan istilah in-between.
4. Prinsip Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam
animasi. Gaya animasi buatan Jepang berbeda dengan style animasi buatan
Disney atau Dreamworks. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya
tersendiri dalam pembuatan karakter animasi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 :
MERANCANG NASKAH DAN STORYBOARD

A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 3 ini adalah :
1. Melalui observasi guru pembelajar memahami pengertian storyboard
dengan cermat dan teliti.
2. Melalui observasi guru pembelajar memahami komponen - komponen
storyboard dengan cermat dan teliti.
3. Melalui praktikum guru pembelajar membuat storyboard dengan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 3 adalah :
1. Memahami pengertian storyboard
2. Memahami komponen - komponen storyboard
3. Membuat storyboard.

C. Uraian Materi
1. Pengertian Storyboard
Pengertian Storyboard secara harfiah berarti dasar cerita,dalam perkembanganya
storyboard didefinisikan sebagai area berseri (berjajar) dari sebuah gambar sketsa
yang digunakan sebagai alat perencanaan untuk menunjukkan secara visual
bagaimana aksi dari sebuah cerita berlangsung, dan akan menjadi dasar dari
kelangsungan keseluruhan dari cerita nantinya.
Atau dalam pengertian yang lain storyboard adalah serangkaian sketsa dibuat
berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan (alur cerita) elemenelemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia (animasi, film, game, dll).
Storyboard menggabungkan alat bantu narasi (scenario) dan visual pada selembar
kertas sehingga naskah (scenario) dan visual menjadi terkoordinasi.
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2. Prinsip Storyboard
Storyboard merupakan konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan
media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual, termasuk
audio dengan mengolah elemen desain grafis berupa bentuk dan gambar,
huruf dan warna, serta tata letaknya, sehingga pesan dan gagasan dapat
diterima oleh sasarannya. Storyboard juga tidak terbatas hanya pada
pembuatan animasi atau film saja karena produksi iklan, game, cd multimedia
dan e-learningpun menggunakan storyboard. Beberapa prinsip dalam
penyusunan storyboard antara lain:
a) Pesan visual harus kreatif (asli, luwes dan lancar),
b) Komunikatif,
c) Efisien dan efektif,
d) Sekaligus indah/ estetis.
Untuk memenuhi Prinsip prinsip tersebut maka konsep dan strategi yang
harus dilakukan.
KONSEP 5 W + 1 H =‘What, Why, Who, Which, Where, How.’
Meliputi :
1) Ide cerita dan pesan apa yang disajikan dalam naskah
2) Apa jenis genre dan suasana yang hendak dicapai
3) Apa settingnya (lokasi dan waktu) dan bagaimana alurnya
4) Kepada siapa cerita ini diperuntukan
5) Bagaimana cara proses pembuatannya
6) Apa peluang dan target dari pembuatan cerita tersebut
7) Apa yang diperlukan untuk mendukung cerita
8) Kebiasaan, pola, dan cara masyarakat
9) Teknik pendekatan komunikasi dan kreatif apa yang tepat digunakan.

3. Strategi penyampaian
Strategi diperlukan dalam upaya proses menyampaikan pesan secara efektif
dan efisien.
Cara yang biasa dipergunakan yaitu :
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1) Merancang strategi komunikasi , sehingga storyboard mudah dibaca dan dapat
dikomunikasikan dengan baik
2) Menyusun strategi kreatif , sehingga storyboard menjadi menarik dan
menciptakan hal baru.

Dengan

prinsip

–

prinsip

tersebut,

storyboard

diharapkan

mampu

memberikan jawaban/jalan keluar terhadap problem-problem yang ada
sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini menggunakan riset, eksperimentasi,
kritik, dan analisa. Dari segi pendekatan visual maupun copywriting mampu
menarik khalayak untuk melihat, mengerti dan kemudian mengambil
tindakan yang diharapkan sebenar-benarnya.

4. Proses Pembuatan Storyboard
Untuk proyek tertentu, pembuat storyboard memerlukan ketrampilan
menggambar yang bagus dan kemampuan beradaptasi terhadap gaya yang
bermacam - macam. Penulis storyboard harus mampu untuk mengikuti
desain yang telah dikeluarkan dan menghasilkan kerja konsisten, yang
digambar pada model.

Gambar 3.1 Contoh storyboard dengan framing dan angle yang detil

Untuk mempermudah membuat storyboard, maka harus dibuat sebuah
rencana kasar sebagai dasar pelaksanaan. Outline dijabarkan dengan
membuat
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point-point

pekerjaan

yang

berfungsi

membantu

untuk

mengidentifikasi material apa saja yang harus dibuat, didapatkan, atau
disusun supaya pekerjaan dapat berjalan.
Langkah - langkah dalam membuat storyboard sebagai berikut :
1) Catat poin-poin penting, ide, serta konsep yang akan di masukan didalam
storyboard.
2) Storyboard pada dasarnya merupakan gambar serial, dan dilengkapi uraian
semua langkah dan keterangan yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan
dibuatnya cerita.
3) Membuat sketsa kasar visual untuk semua frame.
4) Visual dengan jelas menampilkan adegan utama,
5) Storyboard dapat dirancang menggunakan dikertas dengan coretan dan tulisan
manual atau dengan perangkat lunak .

Gambar 3.2 Contoh storyboard dengan kertas secara manual

Dari gambar 3.2 bisa diambil kesimpulan ,jangan beranggapan bahwa
storyboard itu hal yang susah, bahkan point-point saja asalkan bisa memberi
desain besar bagaimana materi diajarkan sudah lebih dari cukup. Cara
membuatnya

juga

cukup

dengan

software

pengolah

kata

maupun

spreadsheet yang kita kuasai, tidak perlu muluk-muluk menggunakan aplikasi
pembuatstoryboard professional.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini guru pembelajar akan memahami cara pembuatan
storyboard untuk sebuah karya animasi. Kegiatan yang dilakukan adalah
kegiatan individu. Setiap guru pembelajar membaca seluruh langkah dibawah
ini kemudian lakukan dengan cermat dan teliti.
1. Buatlah storyboard untuk animasi dengan durasi waktu 30 detik.
2. Tema yang digunakan adalah kebersihan lingkungan sekolah.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap guru pembelajar wajib membaca dengan cermat dan
teliti setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas
tulislah jawaban Anda.
1. Jelaskan pengertian storyboard
2. Jelaskan tujuan dibuat storyboard

F. Rangkuman
Pengertian Storyboard secara harfiah berarti dasar cerita,dalam perkembanganya
storyboard didefinisikan sebagai area berseri (berjajar) dari sebuah gambar sketsa
yang digunakan sebagai alat perencanaan untuk menunjukkan secara visual
bagaimana aksi dari sebuah cerita berlangsung, dan akan menjadi dasar dari
kelangsungan keseluruhan dari cerita nantinya.

Beberapa prinsip dalam penyusunan storyboard antara lain:
a) Pesan visual harus kreatif (asli, luwes dan lancar),
b) Komunikatif,
c) Efisien dan efektif,
d) Sekaligus indah/ estetis.
Untuk memenuhi Prinsip prinsip tersebut maka konsep dan strategi yang harus
dilakukan.
KONSEP 5 W + 1 H = ‘What, Why, Who, Which, Where, How.’
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G. Kunci Jawaban
1. Storyboard adalah serangkaian sketsa dibuat berbentuk persegi panjang yang
menggambarkan suatu urutan (alur cerita) elemen-elemen yang diusulkan untuk
aplikasi multimedia (animasi, film, game, dll). Dapat diartikan sebagai alat
perencanaan yang menggambarkan urutan kejadian berupa kumpulan gambar
dalam sketsa sederhana.
2. Storyboard berperan menjadi gambaran dasar dari sebuah produk yang akan kita
bangun berikutnya, storyboard merupakan pedoman rancangan dari apa yang
akan kita bangun (animasi, Film, Game, dll).
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4:
MENGIDENTIFIKASI ANIMASI FRAME BY FRAME
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 4 ini adalah :
1. Melalui observasi guru pembelajar memahami pengertian frame dengan cermat
dan teliti.
2. Melalui demostrasi guru pembelajarmemahami teknik animasi frame by frame
dengan teliti.
3. Melalui praktik guru pembelajarmembuat animasi frame by frame dengan rajin
dan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 4 adalah :
1. Memahami pengertian frame
2. Memahami teknik animasi frame by frame
3. Membuat animasi frame by frame

C. Uraian Materi
1. Pengertian frame
Frame adalah satuan terkecil dalam video sedangkan pada program flash,
frame diumpamakan seperti kertas hvs yang telah digambar, dan contoh
apabila framenya kita perpanjang sebanyak 5 frame, maka diumpamakan
seperti 5 kertas hvs dengan gambar yang sama. Apabila kita merubah
gambar salah satu frame, maka frame yang lain akan mengikuti perubahan
gambar tersebut, karena frame tidak dapat berdiri sendiri.
Animasi frame merupakan animasi yang paling sederhana, dimana
animasinya didapatkan dari rangkaian gambar yang bergantian ditunjukan,
pergantian gambar ini diukur dalam satuan fps (frame per second). Contoh
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animasi frame adalah ketika kita membuat rangkaian gambar yang berbeda
pada tepian sebuah buku, kemudian kita buka buku tersebut sedemikian rupa
menggunakan jempol, maka gambar akan terlihat bergerak.
Animasi frame by frame menuntut banyak gambar yang harus dibuat. Efek animasi
diciptakan dengan mengganti gambar yang satu dengan gambar yang lain selama
beberapa waktu.Semua gambar yang bergerak dihasilkan dari gambar yang
berbeda-beda tiap framenya.
Keyframe adalah frame dimana Anda menentukan perubahan pada tombol atau
animasi. Pada animasi tween, Saudara membuat keyframe hanya pada titik yang
penting di dalam Timeline. Keyframe ditandai oleh titik di dalam frame. Keyframe
yang tidak berisi gambar di dalam layer ditandai oleh titik kosong.
BlankKeyframe artinya kita mempersiapkan frame kosong untuk diisi objek baru, dan
apabila kita menggambar objek, blank keyframe tersebut sudah berisi objek. Blank
keyframe dilambangkan dengan titik bulat putih pada frame.

2. Macam-macan Animasi di flash yaitu:
a. Motion Path
Anda dapat menggunakan motion path untuk membuat symbol bergerak
mengikuti bentuk lintasan yang sulit. Dengan menggunakan layer Motion Guide
untuk membuat garis untuk lintasan gerak objek. Layer Guide ditandai oleh ikon
guide disebelah nama layer.
b. Animasi Margue
Animasi margue banyak dilihat pada situs web, yaitu suatu teks yang muncul
dari bagian kanan layar, lalu begerak menuju ke kiri layar dan menghilang,
begitu seterusnya.
c. Animasi Transparan
Animasi transparan adalah animasi yang terlihat secara transparan perlahanlahan lalu menghilang. Animasi ini sering digunakan dalam melakukan
pergantian animasi dari satu animasi ke animasi lainnya, sehingga
perpindahan animasi akan terlihat halus.
d. Animasi Fade
Animasi fade adalah animasi pemudaran. fade dibagi menjadi 2, yaitu fade in
(pemudaran ke dalam) dan fade out (pemudaran keluar).
e. Animasi Rotasi
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Animasi rotasi adalah animasi objek atau teks yang berputar, seperti jam,
kincir angin, putaran roda, dan lain-lain. Kita bisa memutarnya searah jarum
jam (CW : Clock Wise) atau berlawanan dengan arah jarum jam (CCW :
Counter Clock Wise).
f.

Animasi Blink
Blink adalah animasi berkedip atau berkelip, seperti bintang di langit atau
lampu disco, animasi blink biasanya sangat efektif untuk menarik perhatian,
sehingga banyak digunakan untuk membuat banner.

g. Animasi Shape
Animasi ini adalah perubahan bentuk dari suatu objek menjadi objek lain
atau dari suatu objek menjadi teks dan sebaliknya. Animasi ini juga sering
disebut efek Morph.
h. Animasi Masking
Masking adalah animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek
dengan objek lain, sehinga objek yang menutupi terlihat transparan dan
menyatu dengan objek yang ditutupi.

3. Membuat animasi frame per frame
Langkah – langkah pembuatan animasi frame per frame :
1. Buka file baru pada software flash atau Ctrl+N.
2. Kemudian kita pilih Rectangle Tool (R) pada toolbox dan kita mulai
membuat objek balok pada stage dengan mengklik dan drag, jangan lupa
warna fiil objek balok harus berbeda dari warna background stage.

Gambar 4.1 Rectangle Tool
3. Kemudian klik kanan di frame ke-1, pilih Insert Keyframe atau tekan F6,
maka akan muncul frame ke-2.
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Gambar 4.2 Posisi keyframe
4. Pada frame ke-2 kita pilih Free Transform Tool (Q), kemudian kita putar
balok sedikit ke kanan dan letaknya dirubah sedikit kebawah dengan meneka
tombol Shift + Panah bawah satu kali.

Gambar 4.3 Free transform tool
5. Kemudian masukan kembali KeyFrame hingga menjadi tiga frame, kemudian
putar kembali balok sedikit ke kanan dan sedikit kebawah.

Gambar 4.4 Free transform tool
6. Ulangi langkah di atas sampai frame 8 hingga balok tampak jatuh.
7. Kemudian tekan Enter untuk melihat hasilnya.
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4. Membuat animasi teks frame per frame
Animasi Frame by Frame adalah animasi yang menampilkan objek pada
tiap frame secara berurutan. Di dalam kegiatan praktik ini akan diberikan
proses pembuatan animasi teks frame by frame. Langkah – langkahnya
sebagai berikut :
1) Buat dokumen baru berukuran 150x150 pixel dengan background berwarna
putih.

Gambar 4.5 Document properties
2) Klik kanan pada frame 5  Insert Blank Keyframe, lalu buat huruf "A" pada
stage dengan menggunakan Text tool.

Gambar 4.6 Pembuatan huruf A
3) Klik kanan pada frame 10  Insert Keyframe, lalu ubah huruf "A" tadi
menjadi huruf "N".

Gambar 4.7 Pembuatan huruf N
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4) Klik kanan pada frame 15  Insert Keyframe, lalu ubah huruf "N" menjadi
huruf "I"... dan lakukan langkah yang sama pada Frame 15,20,25,30,35...

Gambar 4.8 Pembuatan huruf berikutnya
5) Klik kanan pada Frame 40  Insert Blank Keyframe..

Gambar 4.9 Posisi blank keyframe
6) Tekan Ctrl+Enter untuk melihat jalannya animasi.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini guru pembelajar akan memahami pembuatan animasi
dengan menggunakan teknik animasi frame by frame. Kegiatan yang
dilakukan adalah kegiatan individu. Setiap guru pembelajar membaca
seluruh langkah dibawah ini kemudian lakukan dengan cermat dan teliti.
1. Dengan bimbingan dari fasiitator, guru pembelajar mencoba membuat animasi
frame by frame dengan mengikuti alur pada kegiatan pembelajaran 4.
2. Guru pembelajar membuat animasi sederhana tentang pergerakan objek
menggunakan teknik frame by frame, dengan ketentuan waktu animasi tidak
lebih dari 30 detik.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap guru pembelajar wajib membaca dengan cermat dan
teliti setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi
diatas tulislah jawaban Anda.
1. Jelaskan pengertian frame
2. Sebutkan dan Jelaskan macam-macam animasi di flash ?
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3. Jelaskan langkah-langkah dalam membuat animasi teks frame per frame

F. Rangkuman
Animasi frame merupakan animasi yang paling sederhana, dimana animasinya
didapatkan dari rangkaian gambar yang bergantian ditunjukan, pergantian gambar ini
diukur dalam satuan fps (frame per second). Keyframe adalah frame dimana Anda
menentukan perubahan pada tombol atau animasi.
Keyframe ditandai oleh titik di dalam frame. Keyframe yang tidak berisi gambar di
dalam layer ditandai oleh titik kosong. BlankKeyframe artinya kita mempersiapkan
frame kosong untuk diisi objek baru, dan apabila kita menggambar objek, blank
keyframe tersebut sudah berisi objek. Blank keyframe dilambangkan dengan titik
bulat putih pada frame.

G. Kunci Jawaban
1. Frame merupakan satuan terkecil dalam video, sedangkan pada program
flash, frame diumpamakan seperti kertas hvs yang telah digambar.
2. Macam-macan animasi adalah:


Motion Path, Anda dapat menggunakan motion path untuk membuat
symbol bergerak mengikuti bentuk lintasan yang sulit.



Animasi Margue, yaitu suatu teks yang muncul dari bagian kanan layar,
lalu begerak menuju ke kiri layar dan menghilang, begitu seterusnya.



Animasi transparan adalah animasi yang terlihat secara transparan
perlahan-lahan lalu menghilang.



Animasi Fade, adalah animasi pemudaran. fade dibagi menjadi 2, yaitu
fade in (pemudaran ke dalam) dan fade out (pemudaran keluar).



Animasi Rotasi adalah animasi objek atau teks yang berputar, seperti
jam, kincir angin, putaran roda, dan lain-lain. Kita bisa memutarnya
searah jarum jam (CW : Clock Wise) atau berlawanan dengan arah jarum
jam (CCW : Counter Clock Wise).



Animasi Blink adalah animasi berkedip atau berkelip, seperti bintang di
langit atau lampu disco.



Animasi Shape, adalah perubahan bentuk dari suatu objek menjadi objek
lain atau dari suatu objek menjadi teks dan sebaliknya. Animasi ini juga
sering disebut efek Morph.
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Animasi Maskingadalah animasi yang menyembunyikan atau menutupi
suatu objek dengan objek lain, sehinga objek yang menutupi terlihat
transparan dan menyatu dengan objek yang ditutupi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5:
ANIMASI TWEENING
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 5 ini adalah :
1. Melalui observasi guru pembelajar memahami teknik animasi tweening dengan
cermat dan teliti.
2. Melalui demonstrasi guru pembelajar memahami teknik animasi tweening
dengan cermat dan teliti.
3. Melalui praktek guru pembelajar membuat animasi 2 dimensi menggunakan
teknik tweening dengan rajin dan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 5 adalah :
1. Memahami teknik animasi tweening
2. Membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik tweening

C. Uraian Materi
1. Pengertian Tweening
Tweening adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara
memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan
keyframe awal dan akhir sehingga dapat terbentuk frame-frame baru. Fungsi
utama tweening adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik
lainnya.
Animasi motion tween digunakan apabila kita ingin membuat gerakan
animasi yang teratur. Animasi ini sangat mengurangi waktu karena kita tidak
perlu membuat animasi secara frame per frame. Sebaliknya hanya membuat
frame awal dan frame akhir saja. Dua alasan utama mengapa Animasi
motion tween sangat baik yaitu karena mengurangi pekerjaan mengambar
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dan meminimalkan ukuran file karena isi dari setiap frame tidak perlu
disimpan.

2. Cara Kerja Tweening
Prinsip kerja dari animasi motion tween adalah membuat objek pada frame
pertama dan terakhir saja, sedangkan frame-frame diantaranya akan dibuat
secara otomatis. Objek yang dapat diaplikasikan dalam motion tween adalah
objek instance (simbol), group dan teks. Animasi motion tween biasa
digunakan untuk membuat animasi objek bergerak, berputar, dan mengubah
ukuran (skala).
Untuk menggerakkan animasi berupa obyek yang bergerak , langkah tercepat yang
dapat dilakukan adalah dengan menggunakan Motion Tween. Dengan menggunakan
Motion Tween, kita hanya menentukan posisi pertama dan posisi terkahir obyek dan
selanjutnya kita gerakan dengan Motion Tween.

3. Contoh animasi dengan tweening :
Pada kegiatan ini akan diberi contoh cara pembuatan animasi sederhana
menggunakan teknik tweening. Langkah – langkahnya sebagai berikut :
1) Buka halaman baru File  New  File Flash  OK
2) Pada menu Propeties tentukan size atau ukuran stage 550 x 200 pixel, warna
Background Putih dan jumlah Frame per detik 12.
3) Ubahlah nama untuk Layer 1 dengan nama layer “Bola”.
4) Seleksi frame 1 pada layer Bola

Gambar 5.1 Seleksi frame 1 pada layer bola

5) Dengan menggunakan Oval Tool buatlah lingkaran seperti pada latihan animasi
frame by frame dan le takkan gambar bola di stage sebelah kiri.
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Gambar 5.2 Menggambar menggunakan Oval Tool
6) Klik kanan frame 8 layer Bola dan pilih Insert Keyframe

Gambar 5.3. Frame 8 layer bola
7) Drag gambar bola yang berada di frame 8, geser ke sebelah kanan stage.

Gambar 5.4. Bola yang berada di frame 8, geser ke kanan stage

8) Klik kanan di frame 1 dan 8, pilih Create Motion Tween
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Gambar 5.5 Create Motion Tween
9) Keadaan frame setelah ditambah Motion Tween

Gambar 5.6 Motion Tween
10) Cek hasil Movie dengan menekan Ctrl + Enter

Gambar 5.7 Hasil Movie Tween

Bandingkan dengan hasil animasi frame by frame. Dari segi hasil, tidak ada
perbedaan, tetapi dari segi proses, penggunaan animasi dengan motion
tween lebih mudah dan praktis karena hanya menentukan posisi awal dan
posisi akhir dari objek yang akandigerakkan.

4. Pengertian Animasi Shape Tweening
Shape Tween adalah perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lain. Untuk
Shape Tween objek yang dianimasikan harus berjenis Shape, untuk ukuran
file yang dihasilkan Shape Tween lebih besar dibandingkan motion Tween.
Shape tweening biasa digunakan untuk membuat animasi perubahan
bentuk.Sebagai contoh di dalam frame awal terdapat obyek bintang,
kemudian di dalam frame akhir terdapat obyek bulan sabit. Dengan
menggunakan shape tweening, program akan menganimasi dan menentukan
transisi perubahan bentuk dari bintang menjadi bulan sabit secara otomatis.
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Yang perlu diperhatikan, shape tweening hanya dapat diterapkan untuk
menganimasi obyek shape. Jadi tidak untuk melakukan Shape tween untuk
group, symbol, atau teks.
Untuk hasil yang baik biasanya digunakan satu shape. Jika Anda
menggunakan banyak shape, semuanya harus dalam layer yang sama.Hal
ini akan memudahkan jika ingin melakukan perubahan. Shape tweening juga
memperbolehkan untuk mengubah warna.

5. Teknik Masking
1) Pengertian Masking

Mask merupakan fasilitas di flash yang mampu membuat objek gambar
ditampilkan sesuai dengan objek shape yang kita kehendaki. Masking
adalah animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek
dengan objek lain, sehinga objek yang menutupi terlihat transparan dan
menyatu dengan objek yang ditutupi.
Mask artinya adalah penutup mempunyai fungsi sesuai dengan namanya
yaitu untuk menutupi suatu layer. Mask dapat diterapkan kepada suatu
layer dan layer yang sudah dikenai mask bisa berfungsi untuk menutupi
layer dibawahnya. Prinsip kerja dari Animasi Mask adalah menampilkan
bidang yang tertutup dan menyembunyikan bidang yang terbuka.
Layer adalah tempat untuk meletakkan gambar/image yang telah kita
buat untuk kemudian diolah susunan waktu (timing)nya. Sedangkan
masking layer adalah tempat untuk meletakkan gambar yang akan di olah
menggunakan masking, disini layer masking terdapat di dalam layer
lembar kerja yang biasa kita gunakan untuk membuat animasi.

2) Cara Kerja Masking
Prinsip kerja masking adalah menampilkan bidang

yang tertutup dan

menyembunyikan bidang yang terbuka. Pada dasarnya animasi masking terjadi
dikarenakan penumpukan dua buah objek yang dibuat dalam layer yang
berbeda, layer utama ditutup layer objek dengan bantuan masking, sehingga
objek utama hanya terlihat seukuran objek penutup atau objek yang dijadikan
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masking. Atau dengan kata lain, objek yang terlihat adalah objek yang saling
bertumpukan sedangkan objek yang lain disembunyikan.
3) Membuat animasi Masking

Pada animasi masking,kita akan belajar teks yang lebih hidup
menggunakan animasi masking. Langkah – langkahnya sebagai berikut :
a) Buat sebuah movie flash baru.
b) Buat tulisan GARDU MEDIA dengan menggunkan Text Tool.

Gambar 5.8 Text Tool

66

c) Klik frame 15 lalu klik menu Insert  Keyframe.

Gambar 5.9 Menu insert  Keyframe
d) Klik menu Insert  Layer untuk membuat layer baru sehingga terdapat dua
layer dalam timeline.
e) Klik Layer 2 untuk berpindah dari Layer 1.
f)

Buat objek, misalnya pada tutorial ini kit buat agak bervariasi.

Gambar 5.10 Sebuah objek yang di masukkan ke masking
g) Klik frame 15 Layer 2, kemudian klik Insert  Keyframe dan pindahkan objek
di samping kanan tulisan. Lalu pada frame di antara 1 dan 15 klik Insert
Create Motion Tween.
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Gambar 5.11 Create Motion Tween
h) Klik kanan pada layer 2 dan pilih Mask.

Gambar 5.12 Tool Mask

Gambar 5.13 Hasil animasi masking
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i)

Test movie dengan menekan Ctrl + Enter. Maka akan terlihat tulisan yang
ditutupi oleh masking dengan objek yang sudah kita buat. Pada dasarnya
masking adalah ada objek yang dibuat dan ada objek yang akan dimasking.

j)

Lalu buat variasi dengan membuat layer 3. Copy paste tulisan yang sudah
dibuat dari layer 1. Lalu ubah warnanya menjadi putih. Letakkan layer 3 di
bawah layer 2.

Gambar 5.14 Tampilan gambar setelah di copy paste
k) Klik kanan pada layer 2 dan pilih Mask.

Gambar 5.15 Klik kanan pada layer 2 dan pilih Mask
l)

Test movie dengan menekan Ctrl + Enter pada keyboard.

4) Animasi motion guide

Animasi motion guide adalah animasi yang mempunyai gerakan sesuai
dengan jalur yang kita buat. Animasi ini merupakan lanjutan dari animasi
motion tween.Animasi ini sangat cocok digunakan untuk jenis animasi
yang membutuhkanketelitian dalam pergerakan yang dikehendaki atau
sesuai keinginan pembuatanimasi.
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5) Membuat animasi motion guide

Di bawah ini akan ditunjukkan langkah - langkah pembuatan animasi
motion guide :
a) Buka file baru atau Ctrl+N
b) Kemudian kita pilih Oval tool (O) pada toolbox dan kita mulai membuatobjek
lingkaran pada stage dengan mengklik dan drag, jangan lupa warnafiil objek
balok harus berbeda dari warna background stage.

Gambar 5.16 Membuat Animasi Motion Guide
c) Kemudian klik kanan di frame ke-1, pilih Create motion tween

Gambar 5.17 Create Motion Tween
d) Pada frame ke-10 klik kanan kita pilih Keyframe, kemudian kitageser
lingkaran ke kanan sehingga tampak seperti pada gambar 5.18.

Gambar 5.18 Frame 40 insert keyframe
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e) Kemudian klik kanan layer 1 kemudian pilih Add Motion Guidemaka akan
muncul layer baru seperti tampak pada gambar.

Gambar 5.19 Pilih layer baru sebagai layer guide
f)

Kemudian dengan layer guide masih terseleksi kita pilih Pencil Tool
untukmembuat jalur yang akan menjadi lintasan animasi dari lingkaran.

Gambar 5.20 Lintasan yang dibuat dengan pencil tool
g) Agar

objek

lingkaran

dapat

bergerak

sesuai

jalur,

maka

tengah

objekharuslah berada di tengah jalur.
h) Oleh karena itu, klik frame 1 layer 1, Kemudian pilih Free TransformTool agar
bulatan tengah objek terlihat. Kemudian pindahkan objeksampai lingkaran
tengah objek berada di ujung awal jalur.
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Gambar 5.21 Free transform tool
i)

Kemudian klik frame 40 layer 1, Kemudian pilih Free Transform Toolagar
bulatan tengah objek terlihat. Kemudian pindahkan objek sampailingkaran
tengah objek berada di ujung akhir jalur.

Gambar 5.22 Cara membuat bulatan tengah objek
j)

Kemudian tekan Enter untuk melihat hasilnya

Catatan : dalam Motion Guide, tengah objek harus berada di tengah (jalur).

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini guru pembelajar akan memahami pembuatan animasi
dengan menggunakan teknik tweening. Kegiatan yang dilakukan adalah
kegiatan individu. Setiap guru pembelajar membaca

seluruh langkah

dibawah ini kemudian lakukan dengan cermat dan teliti.
1. Buatlah animasi perputaran roda delman dengan menggunakan teknik tweening.
2. Buatlah animasi sederhana dengan menggunakan fasilitas masking.
3. Buatlah animasi pergerakan bulan mengelilingi bumi.
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E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap guru pembelajar wajib membaca dengan cermat dan
teliti setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi
diatas tulislah jawaban Anda.
1. Jelaskan pengertian dari tweening
2. Jelaskan fungsi utama tweening
3. Jelaskan pengertian Animasi motion guide
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan CW dan CCW pada bagian Rotate.

F. Rangkuman
Tweening adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan
perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir
sehingga dapat terbentuk frame-frame baru. Fungsi utama tweening adalah untuk
menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya.
Masking adalah animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek dengan objek
lain, sehinga objek yang menutupi terlihat transparan dan menyatu dengan objek yang
ditutupi. Mask dapat diterapkan kepada suatu layer dan layer yang sudah dikenai mask
bisa berfungsi untuk menutupi layer dibawahnya.
Animasi motion guide adalah animasi yang mempunyai gerakan sesuai denganjalur yang
dibuat.

G. Kunci Jawaban
1. Tweening adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara
memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan
keyframe awal dan akhir sehingga dapat terbentuk frame-frame baru.
2. Fungsi utama tweening adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik
lainnya.
3. Animasi motion guide adalah animasi yang mempunyai gerakan sesuai
denganjalur yang dibuat.
4. CW adalah putaran kekanan yang searah dengan jarum jam, dan CCW adalah
putaran kekiri.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 :
MENGEVALUASI PERANAN KARAKTER DALAM
SEBUAH KARYA ANIMASI
A. TUJUAN
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 6, diharapkan guru pembelajar dapat:
1. Melalui praktek guru pembelajar mengevaluasi peranan karakter dalam sebuah
karya animasi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 6 adalah :
1. Mengevaluasi peranan karakter dalam sebuah karya animasi.

C. Uraian Materi
1. Peranan Karakter
Dalam film animasi, karakter memegang peranan yang sangat penting.
Penonton yang menyukai film animasi berusaha sampai mengkoleksi
merchandise yang berupa miniatur atau boneka dari karakter-karakter yang
berperan dalam film animasi tersebut. Jadi dampak dari keberadaan desain
karakter sangat berarti dalam pembuatan animasi maupun film animasi. Ada
beberapa tips untuk mengembangkan serta menciptakan desain karakter :
1) Menggambar karakter dari bentuk-bentuk sederhana

Bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga dan kotak bisa menjadi
inspirasi membuat desain karakter yang lucu. Tidak perlu malu untuk
memperkenalkan karakter baru yang teradaptasi dari sebuah bangun
yang sederhana. Spongebob misalnya adalah karakter animasi ciptaan
Stephen Hillenburg yang merupakan ahli kelautan dengan mengambil
unsur kotak dan sebuah benda laut yaitu Spon.
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Karakter Patrick juga merupakan adaptasi dari benda laut yaitu Bintang
Laut yang bentuk dasarnya adalah bintang. Selain dua contoh tadi, ada
beberapa contoh karakter animasi yang juga diadaptasikan dari bidang bidang sederhana seperti gambar 6.1:

Gambar 6.1 Contoh karakter dari bentuk sederhana

Menggambar karakter dari bentuk-bentuk dasar sederhana menghasilkan
kesan fantastik. Hal yang fantastik atau imajiner sangat disukai oleh anakanak kecil (usia sekolah). Film-film dengan segmentasi anak - anak
biasanya diusung dengan cerita yang juga dari dunia fantasi. Selain itu,
desain karakternya yang futuristik dan terkesan dari dunia lain.
2) Karakter Dengan gambaran bentuk Manusia

Hampir di semua dunia fantasi, bahkan yang paling aneh sekalipun selalu
ada figur manusia, atau setidaknya figur manusia yang terdistorsi. Semua
karakter diawali dari kerangka. Pada dasarnya tidak perlu menggambar
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kerangka secara detail dan anatomis, tetapi dengan mempelajari
kerangka tubuh manusia, akan diketahui bagaimana bentuk dan lekuk
tubuh terbentuk secara proporsional. Manusia dengan segala watak dan
perangainya juga sangat menarik untuk ditampilkan dalam bentuk kartun.
Untuk menggambar karakter manusia, desainer karakter juga tidak harus
menguasai struktur dan bentuk anatomi tubuh manusia karena manusia
cukup memiliki karakteristik bentuk unik yang tidak dimiliki makhluk lain.
Semakin sederhana menggambar karakter manusia, maka semakin
mudah pula menganimasikannya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan karakter bentuk
manusia adalah :
a. Realis

Secara realita, manusia meiliki postur tubuh proporsional, mempunyai
anggota badan lengkap (kepala, tangan, kaki, badan dll). Biasanya film
animasi amerika dan eropa mengambil konsep realis ini. Menikmati film
animasi realis membuat penonton merasakan suasana yang hampir sama
dengan kehidupan sehari-hari. Hanya adegan dan suasananya saja yang
dilebih-lebihkan, sebaliknya visualisasi karakter sangat mirip dengan
kenyataannya.
Desain karakter manusia realis juga kebanyakan digunakan sebagai
avatar dalam game strategi. Film-film animasi 3 dimensi juga sering
menggunakan karakter realis seperti misalnya film Final Fantasy.

b. Kartun (deformatif)

Gambar kartun memiliki ciri-ciri cenderung berbeda dengan bentuk
aslinya, perbedaan itu bisa berarti bentuk lebih besar bahkan berlebihan,
lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek atau bahkan berubah sama sekali.
Membuat gerakan animasi karakter kartun lebih mudah daripada karakter
realis. Hal ini karena benrtuk dan gesturnya yang sederhana.
Film-film animasi Jepang atau yang lebih dikenal dengan anime banyak
menggunakan karakter deformasi sebagai tokohnya. Dewasa ini film-film
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animasi dari Jepang bahkan mendominasi penjualannya di dunia bahkan
di negara asal animasi sendiri seperti amerika dan eropa mungkin karena
ciri khasnya yang unik seperti mata lebar, bibir mungil, tubuh seksi,
rambut lurus berwarna, janggut lancip dan lain-lain.

Gambar 6.2 Karakter DGM Animation
3) Adaptasi Karakter Dengan gambaran bentuk Binatang.

Film animasi yang pertama disiarkan Disney secara komersial adalah
film Mickey Mouse yang karakter utamanya adalah seekor tikus. Ciri khas
dari studio tersebut sampai saat ini adalah karakter - karakternya yang
sebagian besar diadaptasi dari binatang sperti bebek, kelinci, kucing,
anjing dan lain sebagainya. Untuk membuat karakter binatang, maka
desainer karakter hanya perlu mengambil garis besar bentuknya saja
meskipun tidak detail, ciri khas dari bentuk binatang tersebut harus
terlihat.
Seperti gambar dibawah ini adalah gambar karakter kancil dengan
mengambil ciri khas binatang kancil yang menonjol adalah telinga, ekor
dan tutul pada punggung. Karakter nakal si kancil juga ditangkap dengan
baik.
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Gambar 6.3 Contoh desain karakter

Untuk menciptakan karakter binatang bersifat manusia atau sebaliknya
(anthropomorphic character), yang harus dilakukan adalah merubah
sedikit bagian tubuh yang sekiranya mempunyai perbedaan ukuran dan
bentuk. Misalnya hidung manusia dirubah menjadi hidung babi, telinga
dirubah menjadi telinga kelinci dan sebagainya. Karakteristik yang
dominan pada hewan dimasukkan dalam bagian yang sama pada tubuh
manusia akan langsung membuat kesan kartun.
Dengan mempertimbangkan bentuk kaki, mempertahankan panjang kaki
serta memperbesar ukuran telapak membuat kesan lucu tanpa membuat
sulit pengaturan gerakan animasinya. Penggambaran jari-jari tangan
(jempol, telunjuk, jari manis dan sebagainya) dengan ukuran yang sama
juga mempermudah proses penganimasian selain juga terkesan lucu.
Empat jari untuk mewakili lima jari pada manusia juga mengartikan
sebuah transformasi yang ideal (tanpa menghilangkan sifat sebuah
tangan) selain membuat kesan kartun.
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Gambar 6.4 Karakter Donal Duck

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan

karakter

animasi yang menarik ini, yaitu :
a) Cool vs Cute

Secara umum desain karakter animasi dapat dibedakan menjadi dua tipe
karakter animasi besar : cute dan cool. Desain karakter animasi yang
populer di kalangan wanita dan anak-anak mempunyai tampilan yang
sangat lucu, atau populer dikalangan pria dengan tampilan yang super
keren. Keduanya bisa dipertimbangkan, tergantung desain karakter
animasi seperti apa yang ingin dibuat. Sesuaikan pula dengan konsep
animasinya.
b) Ciri-ciri Fisik yang “Lebay”

Desain karakter animasi yang terlalu plain alias standart tidak akan
menjadi daya tarik dalam suatu animasi. Tapi, karakter bisa dibuat
terlihat menarik dengan cara melebih-lebihkan ciri-ciri fisiknya. Misalnya,
apabila membuat desain karakter animasi Hercules, buat ototnya 5x lebih
besar dibandingkan dengan binaragawan pada umumnya.
c) Ekspresi Wajah yang Luar Biasa

Selain ciri-ciri fisik, bisa juga melebih-lebihkan ekspresi wajah saat
mengekspresikan perasaannya. Apabila membuat adegan sedih, buat
ekspresi wajahnya berlebihan, misalnya dengan air mata yang terlalu
deras dan hal-hal lain yang bisa membuat ekspresinya menarik. Kalau
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tidak ingin membuat wajahnya menjadi lebay, bisa dibuat ekspresinya
sedemikian rupa hingga perasaan karakter animasi tersebut bisa sampai
ke penonton pada tiap adegannya dan penonton dapat ikut larut dalam
adegan tersebut.
Wajah dan ciri-ciri fisik desain karakter animasi agar terlihat tidak biasa.
Buat properti dan aksesorisnya terlihat luar biasa. Hal ini terbukti ampuh
dalam membuat suatu karakter animasi terlihat menonjol dibanding ribuan
karakter animasi lainnya. Sebut saja Jedi dari Star Wars dengan
lightsaber nya, atau Minnie Mouse dengan pita ekstra besar di
kepalanya. Aksesoris dan properti desain karakter animasi akan menjadi
ciri khusus yang melekat dan sulit dipisahkan dari karakter animasi,
sehingga penonton akan mudah mengingat karakter animasi bahkan
hanya dengan melihat aksesoris mereka saja.
d) Memiliki Kesamaan dengan Masyarakat Umum

Buat karakter animasi memiliki sesuatu yang sama dengan masyarakat,
misalnya sifat, mimpi atau tujuan tertentu, atau suatu kesukaan dan
ketidaksukaan tertentu yang realistis. Biasanya hal-hal ini akan membuat
penonton merasa memiliki suatu kesamaan dan pada akhirnya menjadi
identitas sendiri bagi karakter animasi tersebut. Tidak mustahil penonton
nantinya akan menganggap desain karakter animasi tersebut sebagai
refleksi dirinya.
e) Memiliki Background Cerita Sendiri

Sifat karakter animasi bukanlah satu-satunya hal non-visual yang harus
dipikirkan ketika membuat desain karakter animasi; background cerita
juga penting untuk diperhatikan. Hal ini berguna apabila ingin desain
karakter animasi dapat melintasi berbagai platform, misalnya video game,
film, buku cerita, dan sebagainya. Sebab dengan adanya background
cerita, karakter animasi akan bisa di eksplor lebih dalam dan dikreasikan
sedemikian rupa agar sesuai dengan masing-masing platform.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini guru pembelajar akan memahami peranan karakter untuk
sebuah karya animasi . Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan individu.
Setiap guru pembelajar membaca

seluruh langkah dibawah ini kemudian

lakukan dengan cermat dan teliti.
1. Buat 1 karakter.
2. Karakter yang dibuat menggambarkan karakter orang indonesia.
3. Karakter memiliki pesan moral untuk menciptakan suatu kebaikan.
4. Buat ringkasan tentang karakter yang Saudara buat dan presentasikan secara
bergantian.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap guru pembelajar wajib membaca dengan cermat dan
teliti setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas
tulislah jawaban Anda.
1. Sebutkan 3 cara untuk menciptakan suatu karakter.
2. Sebutkan 7 hal yang harus diperhatikan agar karakter yang dibuat
menjadi menarik.
3. Jelaskan hal – hal yang harus diperhatikan dalam membuat karakter
seperti manusia.

F. Rangkuman
Salah satu dari unsur yang sangat diperhitungkan dalam membuat animasi
adalah bagaimana menciptakan karakter. Dalam film animasi, karakter juga
memegang peranan yang sangat penting.
Ada beberapa tips untuk mengembangkan serta menciptakan desain karakter
yaitu menggambar karakter dari bentuk-bentuk sederhana, karakter dengan
gambaran bentuk manusia, adaptasi karakter dengan gambaran bentuk
binatang.
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Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan karakter animasi
yang menarik ini, yaitu : cool vs cute, ciri-ciri fisik yang “lebay”, ekspresi wajah
yang luar biasa, properti dan aksesoris yang unik, memiliki kesamaan dengan
masyarakat umum, memiliki background cerita sendiri, jangan takut
bereksperimen

G. Kunci Jawaban
1. 3 Cara untuk menciptakan suatu karakter yaitu :


menggambar karakter dari bentuk-bentuk sederhana,



karakter dengan gambaran bentuk manusia,



adaptasi karakter dengan gambaran bentuk binatang.

2. 7 hal yang harus diperhatikan agar karakter yang dibuat menjadi menarik yaitu :


cool vs cute,



ciri-ciri fisik yang “lebay”,



ekspresi wajah yang luar biasa,



properti dan aksesoris yang unik,



memiliki kesamaan dengan masyarakat umum,



memiliki background cerita sendiri,



jangan takut bereksperimen

3. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam membuat karakter seperti manusia.


Realis

Secara realita, manusia meiliki postur tubuh proporsional, mempunyai
anggota badan lengkap (kepala, tangan, kaki, badan dll).


Kartun (deformatif)

Gambar kartun memiliki ciri-ciri cenderung berbeda dengan bentuk
aslinya, perbedaan itu bisa berarti bentuk lebih besar bahkan
berlebihan, lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek atau bahkan
berubah sama sekali

85

86

87

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 :
MERANCANG PRODUK ANIMASI 2 DIMENSI
A. Tujuan
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 7, diharapkan guru pembelajar dapat:
1. Melalui praktek guru pembelajar merancang produk animasi 2 dimensi dengan
cermat dan teliti

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 7 adalah :
1. Merancang produk animasi 2 dimensi

C. Uraian Materi
1. Pembuatan animasi 2 dimensi
Pada kegiatan ini akan diuraikan bagaimana membuat animasi 2 dimensi
dalam bentuk film animasi 2 dimensi. Sesuai dengan tahapan dalam
memproduksi suatu animasi, hal – hal yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut :
1) Pembuatan cerita
2) Perancangan bentuk karakter
3) Pembuatan storyboard
4) Pembuatan gambar karakter
5) Pembuatan gambar foreground dan background
6) Pewarnaan digital
7) Pembuatan animasi, objek karakter danforeground dan background
8) Pembuatan efek pada animasi
9) Pencarian data suara dan dubbing
10) Sinkronisasi animasi
11) Konversi ke vcd
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2. Contoh perancangan animasi 2 dimensi
Dalam perancangan animasi 2 dimensi, hal yang penting dilakukan adalah
pembuatan storyboard sesuai dengan ide cerita yang akan dibuat. Dengan
demikian terdapat beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam
pembuatan storyboard yaitu :
1) Scene : Nomor scene pada storyboard.

Berfungsi untuk mengetahui urutan edegan atau kondisi dalam
sebuah cerita.
2) Setting : Tempat atau kejadian cerita.
3) Frame : Jumlah frame jika dianimasikan.
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Gambar 7.1. Contoh pembuatan storyboard

3. Teknik menggambar dalam bentuk bitmap
Gambar bertipe bitmap untuk animasi, gambar awalnya adalah gambar yang
dibuat dengan cara menggambar di kertas, yang kemudian di-scan dan
diwarnai dengan komputer.
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Berikut adalah langkah langkah yang dilakukan untuk menciptakan gambar
bitmap.
1) Teknik yang pertama dengan menggunakan pensil, tinta gambar, penghapus,
kertas, penggaris, computer scanner. Untuk menggambar pada media kertas
tidak diperlukan teknik khusus. Kemampuan yang dibutuhkan adalah dapat
menuangkan imajinasi ke dalam bentuk coretan.
2) Setelah menggambar pada media kertas. Kita kemudian melakukan tahap
selanjutnya yaitu memasukkan gambar ke dalam komputer dengan scanner.

Software yang akan digunakan dalam membantu proses scanning adalah
Adobe Photoshop, sebuah software yang digunakan oleh para designer
grafis untuk mengedit atau mengolah gambar bitmap.

Gambar 7.2. Contoh karakter

3) Setelah memasukan gambar dalam software pengolah gambar, kemudian
lakukan pewarnaan digital.

91

Gambar 7.3. Proses pewarnaan karakter
4) Memasukkan gambar hasil scane ke stage kemudian melakukan modifikasi
warna, seperti contoh pada gambar 7.4 melakukan tracing menggunakan
software animasi Macromedia Flash.

Gambar 7.4. Proses tracing

Pembuatan gambar bisa langsung dibuat di software animasi dengan
menggunakan tool-tool yang ada di software tersebut seperti tampak pada
gambar 7.5
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Gambar 7.5. Pembuatan gambar secara langsung dengan aplikasi

Gambar 7.6. Hasil pewarnaan karakter
5) Pembuatan gambar background disesuaikan dengan perencanaan dalam
storyboard, sehingga alur cerita yang ada tampak mengalir sesuai gambarnya.
Sebagi contoh dari storyboard yang telah dijadikan bagian dalam sebuah animasi
seperti pada gambar 7.7

Gambar 7.7. Pembuatan background sesuai storyboard
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Background : Tahapan pertama dalam menyatukan berbagai objek gambar dimulai
dengan memasukan gambar background kedalam layer tersendiri dengan nama
background.

Gambar 7.8. Pembuatan background

Target Man : Tahapan memasukan gambar orang ke dalam layer tersendiri
dengan nama MAN menjadi sebuah pergerakan animasi, dengan proses
frame by frame

Gambar 7.9. Proses menambahkan karakter
6) Menggabungkan background dan target man dua layer dibutuhkan untuk
menggabungkan proses animasi sederhana yang pertama untuk background dan
kedua untuk target man.
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Gambar 7.10. Proses penggabungan karakter dan background

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini guru pembelajar akan memahami cara perancangan
animasi 2 dimensi . Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan individu. Setiap
guru pembelajar membaca seluruh langkah dibawah ini kemudian lakukan
dengan cermat dan teliti.
1. Buatlah rancangan animasi dengan tema “ Bencana kabut asap”
2. Susunlah storyboard sesuai dengan tema
3. Tentukan karakter yang akan digunakan
4. Presentasikan hasil animasi yang sudah dikerjakan di depan kelas secara
bergantian.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam tugas ini setiap guru pembelajar wajib membaca dengan cermat dan
teliti tugas yang diberikan fasilitator. Kemudian berdasarkan uraian materi
diatas kerjakan tugas yang diberikan. Tugas untuk guru pembelajar adalah
merancang animasi 2 dimensi dengan topik “Kesehatan masyarakat di sekitar
kita”.
Tugas dikerjakan dan dikumpulkan kembali ke fasilitator sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
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F. Rangkuman
Sesuai dengan tahapan dalam memproduksi suatu animasi, hal – hal yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut : pembuatan cerita, perancangan bentuk
karakter, pembuatan storyboard, pembuatan gambar karakter, pembuatan
gambar foreground dan background, pewarnaan digital, pembuatan animasi,
objek karakter danforeground dan background, pembuatan efek pada animasi,
pencarian data suara dan dubbing, sinkronisasi animasi, dan konversi ke vcd.

G. Kunci Jawaban
1. Fungsi sound atau suara pada animasi diharapkan mampu memberikan nilai
tambah pada suatu animasi. Selain bisa menjadikan animasi tampak lebih hidup,
suara juga dapat membantu penikmat animasi lebih memahami pesan yang
terkandung didalam animasi tersebut.
2. Beberapa kemampuan yang dapat dihasilkan dari fasilitas pengolah suara milik
flash :
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Sinkronisasi Antara suara dan animasi



Memberikan efek fade-in dan fade-out pada suara



Menghasilkan perulangan pada suara



Memberikan efek suara pada tombol
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 :
ANIMASI 2 DIMENSI DILENGKAPI EFEK AUDIO
A. Tujuan
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 8, diharapkan guru pembelajar dapat:
1. Memahami cara memberikan efek audio pada animasi 2 dimensi dengan teliti
dan cermat.
2. Membuat produk animasi yang dilengkapi dengan efek audio dengan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 8 adalah :
1. Memahami cara memberikan efek audio pada animasi 2 dimensi
2. Membuat produk animasi yang dilengkapi dengan efek audio

C. Uraian Materi
1. Pengertian Audio
Satu lagi unsur multimedia yang tidak kalah penting dalam membuat animasi
adalah sound/audio. Sound atau suara mampu memberikan nilai tambah
pada suatu animasi. Selain bisa menjadikan animasi tampak lebih hidup,
suara juga dapat membantu penikmat animasi lebih memahami pesan yang
terkandung didalam animasi tersebut.
Berikut ini merupakan beberapa kemampuan yang dapat dihasilkan dari
fasilitas pengolah suara aplikasi flash, antara lain:


Sinkronisasi antara suara dan animasi



Memberikan efek fade-in dan fade-out pada suara



Menghasilkan perulangan pada suara



Memberikan efek suara pada tombol
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2. Macam-Macam Audio
Audiovisual merupakan perangkat soundyang dilengkapi dengan penampilan
gambar, biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dsb.
Audio streaming merupakan istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan
siaran secara live melalui internet. Berbeda dengan cara lain, yaitu mendownload file dan menjalankannya di komputer kita bila download-nya sudah
selesai, dengan streaming kita dapat mendengarnya langsung tanpa perlu
mendownload file-nya sekaligus.
Ada bermacam-macam audio streaming, misalnya Winamp (mp3), RealAudio
(ram), dan liquid radio.
Audio response : merupakam suara yang dihasilkan oleh komputer.Output
pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus,
misalnya permintaan nomor telepon.
Audio Oscillator : merupakan produk dari perusahaan Hewlett Packard yang
pertama. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan film yang
berjudul Fantasia.
Audio Modem Riser : merupakan sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel
yang memuat sirkuit audio dan atau sirkuit modem. AMR memuat fungsi-fungsi
analog (kode-kode) yang dipelukan untuk operasi modem dan atau audio.

3. Format-format audio


MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Salah satu berkas audio yang memiliki kompresi yang baik (meskipun
bersifat lossy) sehingga ukuran berkas bisa memungkinkan menjadi
lebih

kecil.

menggunakan

MP3

mengurangi

model

bit

yang

psychoacoustic

diperlukan

untuk

dengan

menghilangkan

komponen-komponen suara yang tidak terdengar oleh manusia.


AMR (Adaptive Multi Rate)
Jenis audio codec yang sudah terkompresi. Kualitas suara yang
dihasilkan kurang bagus namun dapat dikonversi menjadi format MP3.
Biasanya format ini dihasilkan dari rekaman ponsel.
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WAV (Waveform Audio)

WAV merupakan format file audio yang dikembangkan oleh Microsoft
dan IBM sebagi standar untuk menyimpan file audio pada PC, dengan
menggunakan coding PCM (Plus Code Modulation). WAV adalah file
audio yang tidak terkompres sehingga seluruh sample audio disimpan
semuanya di media penyimpanan dalam bentuk digital. Karena
ukurannya yang besar, file WAV jarang digunakan sebagai file audio di
Internet.


CDA (CD Audio).
Format Audio yang telah di joining ke CD, sehingga rata-rata file audio
berekstensi ini hanya berukuran tidak lebih dari 1 kb.



AAC (Advanced Audio Coding).
Format audio yang menggunakan lossy compression (data hasil
kompresi tidak bias dikembaliakan lagi ke data sebelum dikompres
secara sempurna, karena ada data yang hilang). Format ini merupakan
bagian standar Motion Picture Experts Group (MPEG), sejak standar
MPEG-2 diberlakukan pada tahun 1997. Sample rate yang ditawarkan
sampai 96 KHz-dua kali MP3.



AIFF (Audio Interchange File Format).
File AIFF merupakan format file audio standar yang digunakan untuk
menyimpan data suara untuk PC dan perangkat audio elektronik
lainnya, yang dikembangkan oleh Apple pada tahun 1988. Standar dari
file AIFF adalah uncomressed code pulse-modulation (PCM), namun
juga ada varian terkompresi yang dikenal sebagai AIFF AIFF-C atau
aifc, dengan berbagai kompresi codec.



MIDI
Merupakan standar yang dibuat oleh perusahaan alat-alat music
elektronik berupa serangkaian spesifikasi agar berbagai instrument
dapat berkomunikasi. Dengan menggunakan format MIDI, perangkat
elektronik

seperti

keyboard

dan

computer

dapat

melakukan

sinkronisasi satu sama lain.


Format Monkey’s Audio.
Ekstensi : .ape, .aplmerupakan format file audio dengan kompresi
lossless sehingga tidak mengurangi kualitas suara. Umumnya, sebuah
file audio dengan format Monkey’s Audio mempunyai ukuran lebih
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besar 3-5 kali dibandingkan dengan format MP3 (pada bitrate 192
Kb/s). Secara resmi, Monkey Audio hanya mendukung platform
Windows, seperti yang ditulis di website resminya.


Ogg Vorbis.
Ogg Vorbis merupakan satu-satunya format file yang terbuka dan
gratis. Format lain yang disebutkan diatas umumnya dipatenkan dan
pengembang peranti lunak atau pembuat peranti keras harus
membayar lisensi untuk produk yang dapat memainkan file dengan
format terkait, tapi untuk Ogg Vorbis tidak..Dari segi kualitas, kelebihan
Ogg Vorbis adalah kualitas yang tinggi pada bitrate rendah
dibandingkan format lain.



Real Audio.
Salah satu format yang biasa ditemukan pada bitrate rendah. Format
dari Real Networks ini umumnya digunakan dalam layanan streaming
audio. Pada bitrate 128 kbps ke atas RealAudio menggunakan standar
AAC MPEG-4.

4. Format file sound yang didukung oleh flash
Tidak semua format file sound didukung oleh flash. Dengan demikian, hanya
ada beberapa file suara yang dapat diimport kedalam dokumen flash. Berikut
ini merupakan format suara yang didukung oleh flash :


ASND (windows atau macintosh). Ini merupakan format asli dari adobe
soundbooth



WAV (windows)



AIFF (macintosh)



Mp3 (windows atau Macintosh)

Jika memiliki quickTime versi 4 keatas dikomputer Anda, anda mengimpor file
suara dengan format tambahan berikut.
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AIFF (windows atau Macintosh)



Sound designer II (macintosh)



Sound Only qquickTime Movies (windows atau Macintosh)



Sun AU (windows atau Macintosh)



System 7 Sounds (Macintosh)



Wav (windows atau Macintosh)

5. Cara Memasukkan Suara di Flash
1) Buka program flash dengan membuat dokumen baru.

Gambar 8.1 Stage kosong pada flash
2) Klik library atau klik Crtl+L pada keyboard untuk membuka tab library. Fungsi
dari library adalah sebagai tempat file-file yang akan dimasukan nanti ke
stage/bidang kerja.

Gambar 8.2. Klik ctrl+L untuk membuka tab library
3) Kemudian klik FileimportImport to Library.
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Gambar 8.3. Langkah import to library
4) Setelah itu akan keluar seperti gambar diatas. Pilih file musik yang akan
dimasukan kemudian klik Open.
NB : musik yang umumnya dipakai adalah yang berekstensi .WAV/MP3.

Gambar 8.4. Pemilihan audio
5) File musik yang dipilih tadi sudah masuk ke library. Setelah musik masuk ke
library, pada layer 1, klik kanan pada Timeline kemudian pilih Insert
Keyframe.
Catatan khusus : mengenai besaran timeline yang akan dipakai disesuaikan
dengan kebutuhan.Sebagai contoh digunakan timeline ke-40.

Gambar 8.5. Pilih file kemudian klik Open
6) Sekarang akan dimasukan musik yang ada di library ke stage.
Caranya adalah dengan cara klik pada layer 1 antara timeline ke-1 dan ke-40.
setelah itu klik file musik yang ada di library kemudian drag ke stage/bidang
kerja. Jika benar maka hasilnya akan nampak seperti gambar 6.6.
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Gambar 8.6. File musik yang didrag ke stage/bidang kerja
7) Musik telah berhasil dimasukan. Klik Crtl+Enter untuk test movie. Namun ini
belum bisa dikatakan selesai 100% karena masih ada pengaturan yang wajib
untuk diketahui.

Gambar 8.7. Test movie/ctrl+enter

Seperti yang nampak pada gambar 8.7 yang dilingkari merah, ada
beberapa pengaturan untuk musik yang dimasukan tadi.
Pada Effect, jika diklik maka akan muncul pilihan dengan berbagai fungsi
yang berbeda, berikut fungsinya:
Tabel 8.1 Kejadian pada fasilitas effect

Nama Fungsi

Keterangan

None

: tidak ada effect apa-apa.

Left Channel

: suara akan terdengar di speaker sebelah kiri
saja.

Right Channel

: suara akan terdengar di speaker sebelah
kanan saja.

Fade Left to Right

: suara akan terdengar dari speaker sebelah
kiri ke sebelah kanan.

Fade Right to Left

: kebalikan dari Fade Left to Right, yaitu suara
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akan terdengar dari speaker sebelah kanan ke
kiri.
Fade In

: volume akan semakin meningkat secara
bertahap selama suara dimainkan.

Fade Out

:

volume

akan semakin menurun

secara

bertahap selama suara dimainkan
Custom

: suara dapat diedit sesuai selera dengan
menekan tombol edit.

Event

: suara dimainkan terus sampai selesai namun
dengan syarat jumlah frame adalah 1 atau
jumlah frame sama dengan panjang suara.

Start

: suara dimainkan sampai selesai.

Stop

: suara tidak dimainkan.

Stream

: suara akan dimainkan sesuai dengan jumlah
maksimal frame di timeline.

Repeat

: berapa banyak suara dimainkan tergantungan
pilihan repeat yang dipilih.

Loop

: suara akan dimainkan secara terus menerus.

6. Cara menambahkan sound pada tombol di flash
Berikut adalah langkah-langkah menambahkan sound pada interface dan
event (kondisi) button:
1) Misal terdapat sebuah file flash dengan 2 layer. Layer 1 akan diisi
background musik, dan layer 2 diisi dengan tombol.
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Gambar 8.8. Pengisian layer

2) Untuk memasukkan file sound ke library, pilih fileimportimport to
library.

Gambar 8.9. Cara memasukkan file sound ke library

3) Pilih file sound. Jika ingin memasukkan file sound lain, ulangi tahap
sebelumnya.
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Gambar 8.10. Pemilihan sound yang akan dimasukkan

4) Klik OK, tunggu beberapa saat.

Gambar 8.11. Langkah selanjutnya loading sound

5) File sound yang telah berhasil di import akan disimpan pada panel library.
6) Klik pada layer 1, background, untuk menyisipkan background music.
Perhatikan panel properties, pada bagian sound, pilih file sound yang
akan dimainkan.

Gambar 8.12. Panel properties pada bagian sound yang akan dimainkan

7) Pengaturan efek sound dapat diatur pada bagian effect.

Gambar 8.13. Pengaturan efek sound

8) Background musik sudah dapat dimainkan. Tekan Ctrl+Enter.
9) Untuk kasus menambahkan sound pada button, double klik pada button.

108

Gambar 8.14. Cara menambahkan sound pada button

10) Pilih kondisi button pada timeline (up= ketika muncul, over= ketika
disorot, down=saat ditekan, hit=saat telah selesai ditekan).

Gambar 8.15. Kondisi button pada timeline

7. Memasukkan suara, membuat objek/gambar pause, stop, dan
play.
1) Open MacromediaFlash 8  File  New.
2) Memasukkan suara dengan mengklik File  Import  Import to library.

Gambar 8.16. Muka macromedia Flash 8 pada saat memasukkan lagu
3) Setelah mengimport lagu, pada panel library akan muncul gambar seperti ini,
klik kanan musik yang sudah dimasukkan tadi dan pilihlah "linkage..."
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Gambar 8.17. Setelah dimasukkan lagu dan edit di panel library
4) Setelah itu akan muncul gambar 8.18, masukkan nama identifier "musik"
sebagai nama yang akan dipanggil pada actions frame nanti. dan jangan
lupa klik Export for actionScript.

Gambar 8.18. Setelah memasukkan nama identifier
5) Sesudah memasukkan suara, buat tombol. agar terlihat seperti Winamp.
Membuat gambar pause, stop, dan play (bisa diambil dari flash dengan
cara,windows  common libraries  button) dengan cara di drag ke layar
kerja.

Gambar 8.19. Cara memasukkan suara
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8. Mem-publish File Flash
Pada flash terdapat fasilitas untuk export, selain itu juga terdapat fasilitas
publish file menjadi berbagai pilihan format, seperti Windows projector, html,
dan lain-lain. Untuk melakukannnya, hanya perlu men-setting status
publikasinya.Walaupun dipublish dalam format html, action script tetap bisa
berjalan semuanya. Tetapi jika ingin menjadikan file seperti gif / video, action
script-nya kemungkinan ada yang tidak jalan.
Langkah-langkah untuk mempublish file flash menjadi exe yaitu:
1) Buka file flash yang sudah dimiliki dalam bentuk file aslinya.
2) Klik File  Publish Setting

Gambar 8.20 Pilihan publish setting
3) Pastikan setting awal adalah berupa tipe Flash dan HTML. (Jika belum pernah
dirubah).

Gambar 8.21Tipe file publishFlash dan HTML
4) Pada publish settings bisa ditambah/dikurangi settingannya, misalnyaditambahkan
Windows Projector
5) Klik Publish.
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Gambar 8.22 Tampilan publish
6)

Jika selesai publish, untuk melihat hasil settingan, dengan cara menekan
tombol F12 pada keyboard

D. Aktivitas Pembelajaran
Untuk lebih memahami tentang penggunaan tombol untuk audio, Anda dipersilahan
untuk menambahkan tombol untuk mengatur audio pada animasi yang telah Anda
buat pada kegiatan belajar 5 yaitu animasi pegerakan bulan mengelilingi bumi.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap guru pembelajar wajib membaca dengan cermat dan teliti
setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas tulislah
jawaban Anda.
1. Jelaskan fungsi sound pada animasi.
2. Jelaskan beberapa kemampuan yang dapat dihasilkan dari fasilitas pengolah
suara milik flash ?

F. Rangkuman
Dalam flash ada 2 format yang akan otomatis terbuat jika anda membuat sebuah
animasi, yaitu ” .fla ” dan” .swf ” . File yang ber-extensi .fla adalah format asli pada
Flash yang di dalamnya menyimpan layer – layer dan frame-frame . Sedangkan file
yang ber-extensi .swf adalah file yang terbentuk jika andamelakukan test movi. .swf
adalah sebuah file project yang menampilkan animasi yang ukurannya lebih kecil
dibanding file animasi 2D lainya.Flash juga menyediakan fasilitas untuk meng-export
animasi menjadi video, juga dapat di publish menjadi sebuah aplikasi (.exe)
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G. Kunci Jawaban
1. Fungsi sound atau suara pada animasi diharapkan mampu memberikan nilai
tambah pada suatu animasi. Selain bisa menjadikan animasi tampak lebih hidup,
suara juga dapat membantu penikmat animasi lebih memahami pesan yang
terkandung didalam animasi tersebut.
2. Beberapa kemampuan yang dapat dihasilkan dari fasilitas pengolah suara milik
flash :


Sinkronisasi Antara suara dan animasi



Memberikan efek fade-in dan fade-out pada suara



Menghasilkan perulangan pada suara



Memberikan efek suara pada tombol
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EVALUASI
1. Teknik animasi manual disebut juga dengan istilah :
a.

Cell Animation

b.

Manual Animation

c.

Old Animation

d.

Paper Animation

2. Pembuatan film animasi dengan tanpa mempertimbangkan prinsip - prinsip
animasi disebut juga dengan :
a.

Wide Animation

b.

Close Animation

c.

Limited Animation

d.

Free Animation

3. Prinsip yang memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si
karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan disebut :
a.

Solid Drawing

b.

Timing

c.

Squash and Stretch

d.

Staging

4. Gambar yang mendefinisikan awal dan titik akhir dari setiap transisi disebut :
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a.

Keyframe

b.

Blank Keyframe

c.

Frame

d.

Tweening

5. Animasi yang mengalami perubahan bentuk dari suatu objek menjadi objek lain
disebut :
a.

Animasi Blink

b.

Animasi Fade

c.

Animasi Shape

d.

Animasi Morque
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PENUTUP
Animasi 2 dimensi merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan kreatifitas,
ketekunan dan juga ketelitian. Hasil pembuatan animasi bisa dalam berbagai
bentuk, misalnya film animasi, bahan ajar interaktif, dan sebagainya. Semua
kegiatan pembuatan animasi 2 dimensi, diawali dengan kegiatan penyusunan
ide, dilanjutkan dengan penuangan ide dalam bentuk storyboard, dan kegiatan
produksi dan terakhir adalah finishing.
Modul ini disusun dengan harapan agar siapapun yang menggunakan modul ini
mampu dan lebih termotivasi untuk berkreasi, mengembangkan pembuatan
animasi sesuai dengan prinsip – prinsip animasi. Untuk para guru, modul ini
dapat digunakan untuk bereksperimen menghasilkan produk animasi bagi
kepentingan pembelajaran.
Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran
dan kritik dari pembaca/pengguna modul diharapkan demi sempurnanya modul
ini.
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GLOSARIUM
Animator

adalah kemampuan meng-capture momentum ke dalam
runtutan gambar sehingga seolah-olah menjadi bergerak
atau hidup.

Storyboard

secara Harfiah berarti dasar cerita,dalam perkembanganya
storyboard didefinisikan sebagai area berseri (berjajar) dari
sebuah gambar sketsa yang digunakan sebagai alat
perencanaan untuk menunjukkan secara visual bagaimana
aksi dari sebuah cerita berlangsung, dan akan menjadi
dasar dari kelangsungan keseluruhan dari cerita nantinya

Animasi Sel / Cel Technique Animasi ini merupakan dasar film animasi kartun
(Cartton

animation).

Animasi

ini

memanfaatkan

serangkaian gambar yang dibuat di atas lembaran plastik
tembus pandang, biasanya ada cell obyek animasi yang
bergerak dan background yang diam

frame

adalah satuan terkecil dalam video sedangkan pada
program flash, frame diumpamakan seperti kertas hvs yang
telah

digambar,

dan

contoh

apabila

framenya

kita

perpanjang sebanyak 5 frame, maka diumpamakan seperti
5 kertas hvs dengan gambar yang sama.apabila kita
merubah gambar salah satu frame, maka frame yang lain
akan mengikuti perubahan gambar tersebut
Tweening

adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan
dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau
posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir
sehingga dapat terbentuk frame-frame baru.
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Objek

adalah suatu tipe data seperti suara, gambar, teks, yang
digunakan

untuk

mengontrol

movie.

Semua

objek

merupakan bagian dari suatu kelas. Objek pada Flash
dapat berupa gambar yang nampak , hingga sesuatu yang
abstrak (tidak nampak), misalnya tanggal, data, atau
deteksi input dari mouse

MP3

Salah satu berkas audio yang memiliki kompresi yang baik
(meskipun bersifat lossy) sehingga ukuran berkas bisa
memungkinkan menjadi lebih kecil. MP3 mengurangi bit
yang

diperlukan

dengan

menggunakan

model

psychoacoustic untuk menghilangkan komponen-komponen
suara yang tidak terdengar oleh manusia

WAV

adalah file audio yang tidak terkompres sehingga seluruh
sample audio disimpan semuanya di media penyimpanan
dalam bentuk digital.

JPG

adalah

jenis

data

yang

dikembangkan

oleh

Joint

Photographic Experts Assemble (JPEG) yang dijadikan
standar untuk para fotografer profesional

GIF

adalah kepanjangan dari Graphics Interchange Format dan
sama-sama memiliki kompresi seperti format gambar TIFF.

Fla

adalah

format

asli

pada

Flash

yang

di

dalamnya

menyimpan layer – layer dan frame-frame .
SWF

adalah file yang terbentuk jika anda melakukan test movie ,
.swf adalah sebuah file project yang menampilkan animasi
yang ukurannya lebih kecil dibanding file animasi 2D lainya.
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