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Aplikasi Kinemaster Gairahkan Pembelajaran Teks Prosedur 

 

Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar siswa bergairah saat mengikuti 

pembelajaran adalah tantangan tersendiri bagi seorang guru . Kreativitas guru dalam memilih 

model pembelajaran serta alat peraga yang  digunakan saat mengajar  sangat menentukan 

suasana serta kualitas pembelajaran. Model pembelajaran, dan alat peraga yang kurang menarik  

saat pembelajaran membuat siswa cenderung pasif, diam, mengantuk  dan tidak memperhatikan 

pelajaran dari guru. Hal ini terjadi pada siswa kelas 7 ketika  mengikuti  pelajaran Bahasa 

Indonesia  materi  tentang teks prosedur. Sebagai guru, penulis harus menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan membangkitkan motivasi belajar siswa dengan membuat 

alat peraga yang mendukung  pembelajaran.  Alat Peraga Pendidikan adalah media yang  

berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa 

tidak bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar ( Wijaya & Rusyan : 1994) . Dalam penjelasan 

yang berbeda, alat peraga pendidikan didefinisikan sebagai instrumen audio maupun visual yang 

digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan  membangkitkan 

minat siswa dalam mendalami suatu materi ( Faisal : 2010 ) 

  Teks prosedur adalah salah satu materi yang diajarkan di kelas 7 semester gasal.Teks 

prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar menjelaskan tahap kegiatan dalam 

menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana 

kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah petunjuk 

membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Pembelajaran 

yang penulis lakukan sebelumnya untuk materi teks prosedur ini adalah dengan membaca dan 



mencermati contoh teks prosedur yang ada di buku paket . Hanya  dengan membaca contoh teks 

yang ada ternyata siswa kelas 7 belum sepenuhnya mampu memahami petunjuk yang ada pada 

teks prosedur tersebut karena hanya berupa rangkaian kalimat tanpa disertai gambar .  

Berangkat dari permasalahan yang ada, akhirnya penulis membuat alat peraga sederhana 

berupa sebuah petunjuk melakukan sesuatu yang tidak hanya berupa rangkaian kalimat  saja  

tetapi juga disertai dengan foto urut-urutan petunjuk melakukan sesuatu yang terangkai  

menggunakan aplikasi kinemaster.Kinemaster adalah aplikasi pengeditan video berfitur lengkap 

dan profesional untuk perangkat android. Ini mendukung banyak lapisan video, audio, gambar, 

teks, dan efek yang dilengkapi dengan berbagai alat yang memungkinkan pengguna membuat 

video berkualitas tinggi. Aplikasi ini dengan mudah dapat diunduh di gawai android beserta 

petunjuk cara menggunakan aplikasi ini. Harapan penulis siswa dapat melakukan sesuatu atau 

membuat sesuatu secara tepat dengan dibantu alat peraga berupa video dengan aplikasi 

kinemaster tersebut.   

Ketika pembelajaran, penulis menampilkan video tentang cara membuat kue dengan 

aplikasi kinemaster untuk menguatkan teori tentang teks prosedur  sehingga siswa melihat 

contoh nyata penggunaan teks prosedur tersebut. Pembelajaran teks prosedur dengan 

menggunakan alat peraga berupa video ternyata jauh lebih menarik bagi siswa, terlebih 

dilengkapi dengan musik yang  digemari oleh siswa. Siswa dengan mudah memahami teks 

prosedur  karena disertai gambar dan keterangan  yang mendukung. Setelah penulis 

menampilkan video, terbukti siswa dapat menggunakan teks prosedur untuk  mempraktikkan 

cara membuat kue. Hal yang membahagiakan  ketika penulis menggunakan aplikasi kinemaster 

dalam membuat alat peraga, penulis menemukan cara untuk menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan bermakna bagi siswa.  


