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Abstract: Empowerment for teachers and principals at Sukaraja 01 and 03 elementary schools in 

Bogor, West Java was conducted on the basis of character education in those elementary schools was 

still not optimal.  The purpose of this empowerment is to improve principal and teacher competences 
to implement character education for elementary school student through stop motion animation.  In 

this empowerment, teacher competences were improved through implementation of character 

education using stop motion animation in teaching learning process, school culture, extracurricular 
activities, and through community involvement.  Method used in this empowerment was cooperative 

learning, problem-based learning, and giving assignments.  The result of this empowerment was 

improvement of teacher knowledge about character education for elementary school students and 
teacher skills to implement character education through stop motion animation to build student 

positive characters. 

Keyword : empowerment, character education, stop motion animation, competences, student positive 

character 

Abstrak : Pemberdayaan guru-guru dan kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri Sukaraja 01 dan 03, 

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan karena pendidikan karakter di 

sekolah dasar tersebut masih belum optimal.  Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan 
kompetensi guru-guru dan kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan karakter untuk siswa 

sekolah dasar dengan stop motion animation.  Dalam pemberdayaan ini, kompetensi guru 

ditingkatkan melalui penerapan pendidikan karakter dengan stop motion animation dalam kegiatan 
belajar mengajar, budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan melalui peran serta masyarakat.  

Metode yang digunakan dalam pemberdayaan ini adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berbasis masalah, dan memberikan tugas.  Hasil dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan guru tentang pendidikan karakter untuk siswa sekolah dasar dan keterampilan guru untuk 
menerapkan pendidikan karakter melalui stop motion animation untuk meningkatkan karakter positif 

siswa. 

Kata Kunci : pemberdayaan, pendidikan karakter, stop motion animation, kompetensi, karakter 

positif siswa. 
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PENDAHULUAN 

Pengggunaan teknologi dalam 

pendidikan merupakan suatu hal yang 

mutlak, demi kelancaran pembelajaran di 

kelas. Salah satu bagian terpenting dalam 

pembelajaran adalah penggunaan media 

pembelajaran. Melalui penggunaan media 

pembelajaran yang tepat memberikan 

manfaat yang bisa dirasakan oleh siswa 

dalam proses pembelajaran. Demi mencapai 

prestasi belajar yang memuaskan tersebut 

dengan sistem pendidikan yang semakin 

maju dan didukung juga perkembangan 

teknologi, sehingga guru perlu 

menggunakan media pembelajaran yang 

dapat menimbulkan minat, motivasi, daya 

nalar, kreativitas, pengembangan potensi, 

serta rangsangan kegiatan belajar dalam 

kelas.  

Guru yang merupakan kunci utama 

dalam peningkatan mutu pendidikan harus 

mampu mengembangkan media 

pembelajaran yang dapat menimbulkan 

kreativitas serta ransangan belajar di kelas. 

Ketika guru menyampaikan materi pelajaran 

hanya dengan metode ceramah dan tanya 

jawab tanpa menggunakan media 

pembelajaran yang tepat dan manarik, maka 

akan mengakibatkan siswa tidak antusias 

dan kurang bergairah untuk menerima 

materi ajar atau mengerjakan tes.  

Penguasaan teknologi pembuatan 

dan pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi mutlak 

diperlukan terlebih pada era revolusi 4.0 

yang menekankan penjelasan proses yang 

dinamis, interaktif, dan intensif. Program-

program presentasi seperti Microsoft 

PowerPoint mampu menyajikan materi 

dengan instan dan mudah dengan berbagai 

template yang dimiliki. Namun demikian, 

PowerPoint tidak memiliki fitur untuk 

membuat animasi yang spesifik dibutuhkan.  

Autoplay Media Studio memberikan ruang 

yang lebih bebas untuk menuangkan kreasi 

dan ide dalam pembuatan slide presentasi. 

Sebuah studi menyatakan bahwa bahwa 

penggunaan Autoplay Media Studio mampu 

meningkatkan hasil belajar multimedia 

pembelajaran berbasis tutorial (Hasdar 

Hanafi, 2017). 

Perangkat lunak atau program 

Autoplay Media Studio merupakan 

multimedia interaktif yang dapat langsung 

diaplikasikan di laptop secara offline. Secara 

garis besar media pembelajaran berbasis 

Autoplay Media Studio ini memuat 

keseluruhan materi yang terdapat di dalam 

modul/buku pembelajaran TIK. Autoplay 

Media Studi merupakan salah satu perangkat 

lunak yang membuat perangkat lunak 

multimedia dengan mengintegrasikan 
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berbagai tipe media misalnya gambar, suara, 

video, teks, dan Flash ke dalam presentasi 

yang dibuat (Kuswari Hernawati). Autoplay 

Media Studio selain canggih juga banyak 

digunakan karena lebih mudah dan memiliki 

kualitas media pembelajaran yang sangat 

bagus. Perangkat lunak Autoplay Media 

Studio dapat digunakan untuk 

pengembangan aplikasi multimedia, aplikasi 

Computer Based Traing (CBT), sistem 

Autoplay/Autorun menu CD-ROOM, 

presentasi marketing interaktif, CD business 

card, dan lain-lain. 

Agar pembelajaran menjadi 

bermakna, menyenangkan, dan informatif, 

maka kreativitas guru sangat dibutuhkan 

untuk menggunakan media pembelajaran 

yang tepat, seperti halnya penggunaan media 

pembelajaran berbasis Autoplay Media 

Studio. Dengan bantuan Autoplay Media 

Studio, guru dengan mudah menyampaikan 

materi tidak hanya sebatas menjabarkan 

teori, tetapi juga membantu guru untuk 

mengilustrasikan atau mengvisualisasi 

kaitan antarkonsep dan sebagai alat untuk 

mengeksplorasi serta berbagi ide di atas 

perangkat lunak virtual. Dengan demikian, 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran di 

kelas lebih luas, integratif, dan ekploratif. 

Kualitas pembelajaran meningkat sehingga 

hasil pembelajaran juga meningkat. Oleh 

sebab itu penting kiranya diberikan 

pemberdayaan guru-guru sekolah dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis 

Autoplay Media Studio di Depok. 

Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan di sekolah di wilayah Depok, 

ditemukan hampir semua guru di sekolah-

sekolah masih menggunakan media berupa 

PowerPoint dalam menyampaikan materi 

kepada siswa di kelas. Media pembelajaran 

yang digunakan tersebut kurang 

memperhatikan representasi informasi yang 

disampaikan via media tersebut. 

Representasi informasi pada PowerPoint 

yang sering digunakan cenderung tidak 

menarik, kurang memotivasi siswa, dan 

kurang memperhatikan minat siswa 

sehingga informasi yang disampaikan 

menggunakan media tersebut tidak 

ditangkap dengan baik oleh siswa. Oleh 

sebab itu diperlukan pembekalan kelompok 

guru ini dengan keterampilan dalam 

membuat media pembelajaran yang 

interaktif, inovatif dan tidak monoton guna 

menunjang pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan dan observasi yang 

dilakukan di sekolah, dapat diketahui 

permasalahannya sebagai berikut: (1) 

Kurangnya pemahaman kelompok guru 

(90%) mengenai media pembelajaran 
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berbasis AutoPlay Media Studio; (2) 

Kurangnya penguasaan kelompok guru 

(90%) mengenai media pembelajaran 

berbasis AutoPlay Media Studio; (3) 

Rendahnya keterampilkan kelompok guru 

(95%) dalam membuat media pembelajaran 

dengan AutoPlay Media Studio. 

 

SOLUSI PERMASALAHAN 

Berdasarkan analisis situasi dan 

permasalahan mitra, maka solusi yang 

ditawarkan adalah dengan memberikan 

kegiatan pelatihan kepada kelompok guru 

berupa pembuatan media pembelajaran  

menggunakan AutoPlay Media Studio, 

sehingga guru-guru di Depok dapat 

menguasai dan memiliki keterampilan dalam 

memberikan variasi media pembelajaran 

yang menarik dan inovatif bagi siswa untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

Beberapa rumusan tersebut 

diharapkan memberikan solusi kepada guru-

guru di Depok sebagai berikut: (1) 

Meningkatkan minimal 80% pemahaman 

guru-guru mengenai media pembelajaran 

berbasis AutoPlay Media Studio; (2) 

Meningkatkan minimal 80% penguasaan 

kelompok guru sekolah mengenai media 

pembelajaran dengan AutoPlay Media 

Studio; (3) Membekali dan meningkatkan 

minimal 80% keterampilan guru-guru dalam 

membuat media pembelajaran berbasis 

AutoPlay Media Studio. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan PkM ini dilaksanakan 

selama dua hari dengan menggunakan 

metode ceramah bervariasi, tanya jawab, 

diskusi interaktif, demonstrasi, simulasi, dan 

pengisian kuesioner. Setiap peserta masing-

masing mendapatkan modul penggunaan 

AutoPlay Media Studio dari narasumber 

(hand out) yang diserahkan pada kegiatan 

tersebut. Pilihan metode yang digunakan 

oleh narasumber dimaksudkan agar 

mempermudah guru-guru di Depok, Jawa 

Barat, untuk pelatihan dalam membuat 

media pembelajaran berbasis AutoPlay 

Media Studio secara operasional. 

Media pembelajaran berbasis 

AutoPlay Media Studio merupakan media 

atau sarana komunikasi dalam pembelajaran, 

agar tujuan pembelajaran yang diinginkan 

tercapai. Penggunaan media pembelajaran 

berbasis AutoPlay Media Studio dapat 

meningkatkan keaktifan, motivasi, dan 

minat belajar siswa, serta kemampuan 

berpikir kritis, pemahaman siswa, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. AutoPlay 

Media Studio digunakan sebagai media 

pembelajaran yang inovatif. Guru zaman di 

era revolusi industry 4.0 harus dituntut lebih 
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dalam penggunaan teknologi guna 

mengikuti perkembangan siswanya yang tak 

jarang lebih mahir dalam penggunaan 

teknologi. Penggunaan teknologi sebagai 

media pembelajaran yang tepat, seperti 

AutoPlay Media Studio ini akan 

menghasilkan pembelajaran yang efektif, 

efesien, bermakna, serta berintegritas 

dengan mata pelajaran yang lainnya. 

Observasi langsung melalui demonstrasi 

yang diberikan akan mempermudah 

pemahaman guru mengenai aplikasi 

AutoPlay Media Studio berkaitan dengan 

materi pembelajarannya. Observasi 

selanjutnya dengan simulasi yang dilakukan 

oleh masing-masing guru sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampunya, sehingga 

menghasilkan media pembelajaran berbasis 

AutoPlay Media Studio. 

 

EVALUASI PELAKSANAAN 

Pelaksanaan dievaluasi dengan 

melihat antusiasme guru-guru di sekolah 

dalam mengikuti pelatihan untuk membuat 

media pembelajaran berbasis AutoPlay 

Media Studio. Selain itu, guru-guru yang 

telah mengikuti kegiatan pelatihan ini juga 

akan dievaluasi dengan melihat media 

pembelajaran berbasis AutoPlay Media 

Studio yang telah mereka buat. Para guru 

harus menyerahkan media pembelajaran 

berbasis AutoPlay Media Studio sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarnya yang 

bersumber dari RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), kemudian diperiksa apakah 

sudah sesuai dengan teknik-teknik 

pembuatan media pembelajaran berbasis 

AutoPlay Media Studio yang telah diajarkan 

pada saat kegiatan pelatihan berlangsung. 

Kegiatan ini dianggap berhasil apabila 

komponen dan nilai dari karya media 

pembelajaran berbasis AutoPlay Media 

Studio dari guru-guru sekolah menunjukkan 

kategori lengkap.  

Terkait dengan keberlanjutan 

kegiatan pemberdayaan guru-guru ini, 

sekolah di Depok, Jawa Barat, akan 

menambah bandwidth jaringan serta 

menambah jumlah titik access point di 

sekolah, agar guru-guru bisa memperbaharui 

bahan materi ajar untuk membuat media 

pembelajaran berbasis AutoPlay Media 

studio yang sesuai. 
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KESIMPULAN 

Kegiatan pemberdayaan guru-guru 

dalam pengembangan media pembelajaran 

berbasis AutoPlay Media Studio telah 

terselenggara dengan baik. Guru-guru 

sekolah yang ikut pelatihan telah memahami 

dan menyelesaikan tahapan kegiatan 

pelatihan, dan mengimplementasikannya 

dalam proses pembelajaran. Target luaran 

pemberdayaan ini telah tercapai dengan baik 

dengan diperolehnya capaian sebagai 

berikut: (1) Guru-guru mengetahui, 

memahami, dan menguasai tentang 

bagaimana membuat media pembelajaran 

berbasis AutoPlay Media Studio; (2) Guru-

guru mampu memberikan alternatif media 

pembelajaran untuk proses kegiatan belajar 

mengajar; (3) Guru-guru mendapat wawasan 

baru mengenai pengembangan model 

pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran berbasis AutoPlay Media 

Studio yang dapat menjadi daya tarik bagi 

siswa; (4) Guru-guru mendapat masukan 

dalam menyusun suatu rancangan 

pembelajaran yang bervariasi dan lebih 

bermakna karena sudah mengenal dan bisa 

menggunakan media pembelajaran berbasis 

AutoPlay Media Studio; (5) Guru-guru 

dapat membuat media pembelajaran berbasis 

AutoPlay Media Studio yang sesuai RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

menurut mata pelajarannya masing-masing 

secara mandiri.  

Untuk membuktikan bahwa peserta 

pelatihan memahami materi pelatihan dan 

terampil dalam mengolah materi pelajaran 

masing-masing menjadi media pembelajaran 

berbasis AutoPlay Media Studio, maka 

setiap peserta diminta untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya di hari 

terakhir kegiatan. Bahan yang akan 

dipresentasikan adalah media pembelajaran 

berbasis AutoPlay Media Studio yang berisi 

materi mata pelajaran dari masing-masing 

peserta kelompok guru. Berdasarkan hasil 

presentasi menunjukkan bahwa secara 

prinsip semua peserta pelatihan sudah 

memahami materi pelatihan dan dapat 

membuat unjuk kerja sesuai dengan materi 

pelajaran yang akan mereka lakukan di kelas 

masing-masing. Walaupun begitu, tim 

kegiatan diminta memberikan umpan balik 
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bagaimana menggunakan AutoPlay Media 

Studio tersebut digunakan secara optimal. 
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