
Lenny Rahmawati 
 

 
 
 
 
 
 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN TEKS CERITA PENDEK 

DENGAN VIDEO SLIDE SHOW DI SMK KELAS XI TAHUN AJARAN 

2018/2019 

 

(Skripsi) 

 

Oleh 

LENNY RAHMAWATI 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIIDKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 

 

 



Lenny Rahmawati 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN TEKS CERITA PENDEK 

DENGAN VIDEO SLIDE SHOW  KELAS XI TAHUN AJARAN 2018/2019 

 

 

Oleh 

LENNY RAHMAWATI 

 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengembangan media pembelajaran  teks 

cerpen dengan Video Slide show untuk siswa kelas XI SMK  dan mengetahui 

kelayakan nya sebagai media pembelajaran di sekolah. Media dalam penelitian ini 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara klasikal maupun mandiri 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar 

mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita 

pendek yang dibaca. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development 

(R&D).  Prosedur yang dilakukan mengacu pada prosedur pengembangan Brog 

dan Gall yang disederhanakan hanya pada batas uji validitas ahli dan revisi 

produk. Kelima langkah tersebut adalah (1) analisis kebutuhan; (2) desain 

produk;(3) produksi; (4) pemantapan; dan (5) uji validitas dan revisi. Pengambilan 

data dilakukan dengan validitas ahli materi, ahli media dan guru bahasa indonesia 
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tingkat SMA. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

penelitian ini berupa angket. Analisis yang dilakukan dengan mengubah data 

kuantitatif ke data kualitatif menggunakan konversi skala 4.   

 

Hasil  penelitian  dan pengembangan  ini  adalah perangkat  multimedia 

pembelajaran dalam bentuk CD yang berisi doc, dan mp4 yang telah dinyatakan 

layak digunakan oleh ahli media, ahli materi, dan guru bahasa Indonesia sebagai 

sumber belajar dan alat bantu pembelajaran.  Validitas ahli materi terhadap aspek 

pembelajaran dan aspek isi diperoleh skor rata-rata 3,00, dan rerata presentase 

71,36%, dengan kategori layak. Hasil validasi ahli media terhadap aspek 

tampilan, pemrograman, dan peran media diperoleh skor rata-rata 3,21, dan retata 

presentase 80,25 dengan kategori sangat layak. Hasil validasi guru bahasa 

Indonesia terhadap aspek pembelajaran, isi, tampilan, pemrograman, dan peran 

media diperoleh skor rata-rata 3,77, dan rerata presentase 94,34% dengan kategori 

sangat layak.   

  

Kata kunci: media pembelajaran interaktif, teks cerita pendek, siswa SMK 
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selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap 

(Asy-Syarh: 6-8) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

Media pembelajaran adalah salah satu komponen penting yang terdapat dalam 

proses pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran seharusnya merupakan 

bagian yang mendapat perhatian guru dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, 

kurang bervariasi dan belum optimalnya media pembelajaran yang digunakan 

menyebabkan kurangnya minat siswa untuk belajar. Hal ini sangat disayangkan, 

karena bertolak belakang dengan tujuan media pembelajaran, yakni sebagai alat 

bantu belajar yang berguna untuk mengefektifkan proses pembelajaran.  

 

Media pembelajaran terdiri atas berbagai macam jenis. Salah satu jenis media 

pembelajaran yang umum digunakan di sekolah adalah media pembelajaran cetak. 

Media tersebut banyak digunakan karena dianggap praktis, dapat menyesuaikan 

berdasarkan kemampuan siswa, dan mudah didistribusikan, tetapi media ini 

memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat menampilkan objek-objek tertentu seperti 

suara, gambar bergerak, maupun objek tiga dimensi. Penggunaan media dalam 

proses pembelajaran merupakan salah satu upaya meningkatkan motivasi belajar 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.  
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Sudjana dan Rivai (2017) mengatakan bahwa media pengajaran dapat 

meningkatkan proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Alasan yang berkenaan dengan 

manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: (1) pengajaran 

akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar, (2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa mencapai tujuan pengajaran 

lebih baik, (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, (4) siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja 

tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan 

lain-lain. 

 

Dale dalam Arsyad (2009:10) memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar 

melalui indera pandang berkisar 75% melalui indera dengar sekitar 13% dan 

melalui indera lainnya sekitar 12%. Dapat dikatakan bahwa media visual lebih 

besar daripada media pembelajaran secara audio. Namun, jika media 

pembelajaran tersebut dikolaborasikan antara audio dan visual diharapkan akan 

meningkatkan hasil belajar sesuai dengan yang diinginkan. Media pembelajaran 

yang berbasis audio visual dapat berupa video, film, televisi, program slide tape, 

power point, dan sebagainya.  

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMK Muhammadiyah Sekampung 

Lampung Timur, media pembelajaran yang sudah ada hanya digunakan untuk 

menampilkan objek-objek secara umum digambarkan secara dua dimensi pada 

kertas. Hal tersebut tidaklah cukup untuk memvisualisasikan objek yang 
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diinginkan dan tidak sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, keterbatasan yang dimiliki oleh media pembelajaran 

seperti itu dapat diminimalisir, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi 

Powtoon.  

 

Media pembelajaran berbasis Video Slideshow banyak sekali manfaatnya. Pada 

penelitian ini, Powtoon dapat digunakan dalam pembelajaran cerpen, karena di 

dalam cerpen terdapat makna, amanat, dan penokohan yang ingin disampaikan 

secara lebih jelas.  Dengan media berbasis Video Slideshow, akan lebih mudah 

mengingatkan dan mengarahkan seorang siswa untuk mengambil pesan moral 

yang terkandung dari sebuah cerpen.  

 

Cerita pendek atau yang dikenal dengan cerpen merupakan salah satu jenis karya 

sastra yang popular di kalangan masyarakat. Cerpen adalah suatu bentuk prosa 

naratif fiktif. Pembelajaran cerpen pada umumnya, siswa hanya menuliskan 

setengah cerita saja, mereka bingung akan dibawa kemana akhir cerita tersebut. 

Pembelajaran cerpen di sekolah sering banyak terjadi ketika guru menjelaskan 

materi kepada siswa atau memberikan tugas kepada siswa hanya segelintir siswa 

yang mampu merampungkan cerpen mereka, sebagian lainnya hanya mampu 

menyelesaikan setengahnya. Hal tersebut berdampak kepada siswa kesulitan 

dalam menentukkan unsur instrinsik dan ekstrinsik di dalam cerpen tersebut. 

 

Penelitian ini menggunakan kompetensi dasar 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai 

kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan 

kompetensi 4.8 Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari 

dalam cerita pendek. Adapun studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan 
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dengan hasil wawancara bahwasanya guru masih menggunakan atau menerapkan 

media pembelajaran konvensional dalam pembelajaran teks cerita pendek. Guru 

pun tidak menggunakan fasilitas yang memadai kemudian siswa belum mengenal 

dan memahami pembelajaran mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan mendemonstrasikan 

nilai kehidupa dalam teks cerpen karena materi tersebut merupakan materi yang 

baru. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pengembangan media dalam rangka 

membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Adapun penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Sugianto dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Film Materi 

Aritmatika Sosial Kelas VII di SMP Ulul Albab Sidoardjo”. Penelitian tersebut 

berfokus dengan menggunakan media film dalam pembelajarannya sedangkan 

penelitian ini menggunakan aplikasi Powtoon untuk melaksanakan pembelajaran 

demi ketercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Berdasarkan uraian yang 

dijelaskan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Teks Cerita Pendek Dengan Video Slideshow di SMK  Kelas 

XI Tahun Ajaran 2018/2019” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut.   

1. Guru masih menerapkan media pembelajaran konvensional dalam 

pembelajaran teks cerita pendek. 
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2. Guru tidak menggunakan fasilitas yang memadai. 

3. Siswa masih belum mengenali dan memahami pembelajaran mengidentifikasi 

nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang 

dibaca dan mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerpen 

dikarenakan materi tersebut merupakan materi yang baru. 

4. Teks cerita pendek merupakan karangan sastra yang bersifat fiktif, meskipun  

seperti itu  cerpen memiliki beberapa nilai kehidupan yang baik diaplikasikan 

kedalam kehidupan sehari-hari yang belum diketahui oleh siswa. 

5. Media pembelajaran diharapkan lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran 

mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan 

cerita pendek yang dibaca dan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan 

yang dipelajari dalam teks cerpen dikelas XI. 

 

C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah rancangan pengembangan media pembelajaran teks cerita 

pendek dengan video slide show di SMK kelas XI tahun ajaran 2018/2019? 

2. Bagaimanakah kelayakan pengembangan media pembelajaran teks cerita 

pendek  dengan video slide show di SMK kelas XI tahun ajaran 2018/2019? 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan rancangan pengembangan media pembelajaran teks cerita 

pendek berbasis video slide show kelas XI tahun ajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran teks cerita pendek 

berbasis video slide show kelas XI tahun ajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar berguna, baik secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian media 

pembelajaran teks cerita pendek berbasis video slide show kelas XI tahun 

ajaran 2018/2019. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif media pembelajaran teks cerita 

pendek kelas XI, yaitu membantu guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai acuan 

pembanding dalam melaksanakan penelitian pengembangan, khususnya 

media pembelajaran. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Hakikat Belajar dan Pembelajaran  

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 

keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. 

Menurut Sudjana (2017: 28) mengemukakan belajar selalu melibatkan tiga hal 

pokok yaitu: adanya perubahan tingkah laku, sifat perubahannya cenderung 

menetap serta perubahan tersebut disebabkan oleh proses kedewasaan ataupun 

perubahan-perubahan kondisi fisik yang temporer sifatnya oleh karena itu, pada 

prinsipnya belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai  sebab akibat dari 

interaksi anatar peserta didik dengan sumber-sumber atau objek belajar, baik yang 

sengaja dirancang (by design) maupun yang tidak sengaja dirancang untuk 

mempengaruhi peserta didik (pembelajar), sehingga proses belajarnya dapat 

berlangsung dengan mudah.  

 

Belajar diartikan sebagai semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh 

seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara 

sesudah belajar dan sebelum belajar sedangkan pembelajaran adalah upaya 

menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah 

pencapaiannya. Menurut KBBI (edisi V) pembelajaran ialah proses, cara, 

perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Kegiatan pembelajaran 
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adalah penerapan prinsip serta teori belajar maka seseorang telah tahu bagaimana  

sebenarnya orang belajar, maka pembelajaran akan berusaha merumuskan cara-

cara yang terbaik untuk membuat orang belajar.  

B.  Media Pembelajaran  

 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara pesan belajar (message 

learning) dari sumber belajar (message resource) kepada penerima pesan 

(message receive) sehingga terjadi interaksi belajar mengajar. Media 

pembelajaran terdapat dua unsur yang terkandung, yaitu pesan atau bahan 

pengajaran yang akan disampaikan atau perangkat lunak, dan alat penampil atau 

perangkat keras. 

    
Penggunaan media dalam sebuah proses pembelajaran sangat membantu guru dan 

siswa dalam memahami informasi dan pengetahuan yang diberikan. Tetapi bukan 

media pembelajaran itu sendiri yang menentukan hasil belajar baik atau tidak, 

keberhasilan menggunakan media dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar bergantung pada 

1. isi pesan; 

2. cara menjelaskan pesan; dan 

3. karakteristik penerima pesan. 
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Demikian dalam memilih faktor itu apabila ketiga faktor tersebut mampu 

disampaikan dalam media pembelajaran tentunya akan memberikan hasil yang 

maksimal guru harus memahami tujuan dari menggunakan media pembelajaran 

itu sendiri antara lain 

1. mempermudah proses belajar-mengajar; 

2. meningkatkan efesiensi belajar-mengajar; 

3. menjaga relevansi dengan tujuan belajar; 

4. membantu konsentrasi siswa. 

 

Memilih media pembelajaran, perlu disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan 

kondisi masing-masing. Dengan perkataan lain, media terbaik adalah media yang 

ad bergantung kepada guru bagaimana ia dapat mengembangkannya secara tepat 

dilihat dari isi pesan, dan karakteristik siswa untuk menentukan media 

pembelajaran tersebut (Kurniasih, 2017: 19). Beberapa definisi media 

pembelajaran peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa alat, baik itu berupa buku, 

televisi, koran, majalah, internet, dan lain sebagainya yang membantu pengajar 

dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui penggunaan alat 

bantu pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik penggunaannya. 

 

2. Landasan Teoritis Penggunaan Media Pendidikan  

Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan-perubahan sikap dan 

perilaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan 

pengalaman yang pernah dialaminya. ada tiga tingkatan utama modus belajar 

sebagai berikut. 
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1. Pengalaman langsung (enactive)  

Pengalaman langsung adalah mengerjakan, misalnya arti kata “simpul” 

dipahami dengan langsung membuat “simpul”.  

2. Pengalaman piktorial/gambar (iconic) 

Kata “simpul” dipelajari dari gambar, lukisan, foto, atau film. Meskipun siswa 

belum pernah mengikat tali untuk membuat “simpul” mereka dapat 

mempelajari dan memahaminya dari gambar, lukisan, foto, atau film.  

3. Pengalaman abstrak (symbolic) 

Pada tingkat ketiga ini disebut pengalaman abstrak atau simbol yaitu siswa 

membaca (atau mendengar) kata simpul dan mencoba mencocokkannya 

dengan simpul pada image mental atau mencocokkannya dengan 

pengalamannya membuat simpul ( Bruner dalam Arsyad, 2011: 7).  

 

Jadi, ketiga tingkat pengalaman di atas sesungguhnya saling berintekrasi dalam 

upaya memperoleh pengalaman (pengetahuan, keterampilan, atau sikap) yang 

baru.  Tingkatan pengalaman pemerolehan hasil belajar seperti itu digambarkan 

oleh Dale (1969) sebagai suatu proses komunikasi. Materi yang ingin 

disampaikan dan diinginkan siswa dapat menguasainya disebut sebagai pesan. 

Guru sebagai sumber pesan menuangkan pesan dalam simbol-simbol tertentu 

(encoding) dan siswa sebagai penerima menafsirkan simbol-simbol tersebut 

sehingga dipahami sebagai pesan (decoding). 
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Pesan diproduksi                                               Pesan dicerna dan diinterpretasi 

Berbicara, menyanyi, memainkan                            Mendengarkan          

alat musik, dsb 

Memvisualisasikan melalui film,                             Mengamati        

foto, lukisan, gambar, model, 

patung, grafik, kartun, gerakan, 

non verbal 

Menulis atau mengarang                                         Membaca 
 

 

Uraian tersebut, memberikan petunjuk bahwa agar proses belajar mengajar dapat 

berhasil dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat 

inderanya. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan yang dapat diproses 

dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk 

menerima dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi 

tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan (Arsyad, 2011: 8). 

 

3. Ciri-ciri Media Pembelajaran  

Gerlach dan Ely dalam Arsyad, (2011: 12) mengemukakan ada tiga ciri-ciri media 

yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat 

dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (kurang efesien) 

melakukannya. 

1. Ciri Fiksatif (Fixative property)  

Fiksatif artinya sebuah ciri yang menggambarkan kemampuan media 

merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau 

objek, yang mungkin peristiwa itu hanya terjadi pada satu waktu tertentu. 

Sehingga peristiwa atau objek itu dapat diurut dan disusun kembali dengan 

media seperti fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan film juga 

dapat direproduksi dengan mudah kapan saja diperlukan.  
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2. Ciri Manipulatif (Manipulative property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki 

ciri   manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan 

kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan 

gambar time-lapse recording. Misalnya bagaimana proses larva menjadi 

kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik 

rekaman fotografi tersebut juga selain dapat dipercepat, suatu kejadian dapat 

pula diperlambat pada saat menayangkannya kembali bahkan dapat diedit 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jika ada hal-hal yang tidak diperlukan 

dalam penyajian pembelajaran dari hasil rekaman terhadap objek yang ingin 

dijadikan bahan, maka seorang guru memerlukan perhatian yang sungguh-

sungguh, sebab bila terjadi kesalahan dalam memanipulasi urutan kejadian 

dikhawatirkan terjadi kesalahan penafsiran oleh siswa dan bahkan bisa saja 

menyesatkan mereka.  

 

3. Ciri Distributif (Distributive property) 

Ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui 

ruang,  dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah 

besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian 

itu.  Dewasa ini, distribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas atau 

beberapa kelas saja, bahkan media telah dapat menembus batas perbedaan 

umat manusia disetiap penjuru dengan menggunakan rekaman video, audio, 

dan disket komputer. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, 

ia dapat direproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan 

di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di satu tempat.  
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4. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran  

Fungsi dan manfaat media pembelajaran ini sangat variatif dikalangan para ahli 

namun penulis hanya menuangkan beberapa pendapat ahli saja sebagai bahan 

perbandingan untuk memahami apa fungsi dan manfaat media pembelajaran itu. 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa (Hamalik (1986) dalam Arsyad , 2011: 15).  

 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi  pembelajaran akan sangat 

membantu keefektifan pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran 

pada saat itu selain membangkitkan motivasi dan  minat siswa, media 

pembelajaran ini juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, 

dan memadatkan informasi (Arsyad, 2011: 15).  

 

Dale dalam Arsyad (2011: 23) secara lebih rinci fungsi media pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

1. meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas; 

2. membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa; 

3. menunjukkan hubungan antara mata pelajaran, kebutuhan, dan minat siswa 

dengan meningkatkan motivasi belajar siswa; 

4. membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa; 

5. membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa; 
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6. mendorong pemanfaatan yag bermakna dari mata pelajaran dengan jalan 

melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatnya 

hasil belajar; 

7. memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat membantu siswa 

menemukan seberapa banyak yang telah mereka pelajari; 

8. melengkapi pengalaman yang kaya dengan pengalaman itu konsep-konsep 

yang bermakna dapat dikembangkan; 

9. memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan 

pembelajaran nonverbalistik dan membuat generalisasi yang tepat; 

10. meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang siswa butuhkan jika 

mereka membangun struktur konsep dan sistem gagasan yang bermakna. 

 

Ada empat manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu  

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi  belajar. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa  dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal  

4. Melalui  penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap pelajaran. 

Siswa dapat lebih banyak melalukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan,mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain (Sudjana dan 

Rivai (1992) dalam Arsyad, 2011: 24). 
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5. Kekuatan dan Kelemahan Media Pembelajaran 

Beragam bentuk dan jenis media belajar, tidak ada satu media pun yang tepat 

untuk semua tujuan. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing oleh sebab itu pemahaman atas kelebihan dan kekurangan setiap jenis 

media dapat mempermudah kita menentukan media yang tepat (Suryaman: 2003: 

62). 

 

Beberapa Media Serta Kekuatan dan Kelemahannya 

Jenis Media Kelebihan Kelemahan 

1. Kaset Rekaman a. Pesan yang disampain 

dapat lebih menarik 

karena dapat dibuat 

seperti percakapan 

sesungguhnya. 

b. Dapat merangsang minat 

dan perhatian siswa 

belajar.  

c. Komunikasi bisa dua 

arah.  

d. Mudah dibawa dan 

dipindah tempatkan.  

 

a. Kurang efektif untuk 

digunakan peserta 

yang jumlahnya lebih 

dari 15 orang.  

b. Pesan yang 

disampaikan terbatas, 

karena masa tayang 

dan konsentrasi 

pendengar juga 

terbatas. 

2. Film Slide 

 

a. Bisa merangsang minat 

dan menarik perhatian 

siswa belajar. 

a. Memerlukan peralatan 

khusus untuk 

menggunakannya.  

b. Penayangan terbatas 

karena konsentrasi 

penonton juga 

terbatas. 

 

3. Lembar Balik  

 

a. Efektif untuk kelompok 

sedang (20-25 orang).  

b.  Pesan yang disampaikan 

dapat lebih terperinci.  

c. Pesan yang disampaikan 

dapat lebih terperinci.  

d. Dapat menarik perhatian 

khalayak.  

e. Tidak membutuhkan baca 

tulis.  

a. Kurang efektif untuk 

khalayak yang 

jumlahnya lebih dari 

10 orang.  
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4. Alat Peraga a. Bisa dipercaya, karena 

barangnya terlihat nyata.  

b. Bisa dikenali dan mudah 

diingat, karena bisa 

dilihat, dipegang, dan 

dirasakan.  

c. Alat peraga yang 

menggunakan bahan 

setempat akan lebih 

murah dan mudah 

diperoleh.  

d. Tidak perlu baca tulis.  

 

a. Untuk alat peraga 

yang ukurannya 

besar atau terlalu 

kecil menjadi 

tidak praktis.  

b. Mudang hilang. 

5. Komik Strip/ 

Totonavela  

 

a. Lebih menarik dan mudah 

dicerna dibandingkan 

dengan media cetak 

lainnya.  

b.  Mudah dibawa dan 

disebarluaskan.  

c. Dapat digunakan untuk 

perseorangan sampai 

kelompok cukup besar.  

 

a. Membutuhkan alat 

dalam 

pengembangannya 

(kamera). 

b. Membutuhkan 

keterampilan  baca 

tulis.  

 

6. Poster a. Dapat menarik perhatian 

siswa.  

b. Dapat dibuat dalam waktu 

yang relatif singkat.  

 

a. Pesan yang 

disampaikan terbatas.  

b. Perlu keahlian untuk 

menafsirkan.  

c. Beberapa poster perlu 

keterampilan baca 

tulis. 

7. Poster Seri a. Mudah dibawa dan 

disebarluaskan.  

 

a. Perlu keterampilan 

untuk menafsirkan 

gambar. 

 

8. Cerita Boneka  

 

a. Tidak memerlukan baca 

tulis.  

b.  Dapat merangsang 

diskusi.  

c.  Tidak memerlukan 

keterampilan baca tulis.  

d. Dapat merangsang 

khalayak. 

a. Perlu keterampilan 

khusus bagi pembawa 

cerita.  

b.  Membutuhkan waktu 

yang cukup lama 

untuk pembuatannya. 

9. Foto a. Tidak memerlukan 

keterampilan baca tulis.  

b. Dapat merangsang minat, 

karena dapat 

a. Membutuhkan alat 

dalam 

mengembangkannya 

(kamera).  
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memperlihatkan hal 

sesungguhnya.  

c.  Mudah dibawa dan 

disebarluaskan.  

 

b. Hanya efektif untuk 

kelompok kecil dan 

sedang. 

10. Leaflet 

 

a. Proses pengembangannya 

relatif cepat.  

b.  Efektif untuk pesan yang 

singkat dan padat.  

c.  Mudah dibawa dan 

disebarluaskan.  

 

a. Memerlukan 

keterampilan baca 

tulis.  

b. Mudah hilang dan 

rusak. 

c. Pesan yang 

disampaikan  terbatas.  

 

 

 

11. Buklet 

 

a. Pesan yang disajikan lebih 

lengkap.  

b. Mudah dibawa dan 

disebarluaskan.  

 

a. Memerlukan 

keterampilan baca 

tulis.  

b.  Proses pengembangan 

cukup lama.  

 

Sumber: Suryaman,2003: 62 

 
 

6. Memilih Media Pembelajaran  

Arsyad (2011:72-74) mengemukakan pembelajaran yang efektif memerlukan 

perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

itu juga memerlukan perencanaan yang baik pula. Meskipun demikian kenyataan 

di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru memilih salah satu media dalam 

kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan sebagai berikut.  

a. Ia merasa sudah akrab dengan media itu papan tulis atau proyektor 

transparansi. 

b. Ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih 

baik daripada dirinya sendiri—misalnya diagram pada flip chart. 

c. Media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta 

menuntutnya pada  penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisas kemudian 
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dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologis perlu  

mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. 

Misalnya, motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi isi, 

persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan, latihan 

dan pengulangan, penerapan. 

 

Media terdapat batasannya dalam hal ini perangkat lunak yang berisi pesan atau 

informasi pendidikan yang lazimnya disajikan dengan menggunakan beberapa 

peralatan sebagai berikut. 

 

1. Media Jadi dan Media Rancangan  

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan dalam dua jenis yaitu 

media jadi karena sudah merupakan komoditi perdagangan dan terdapat di 

pasaran luas dalam keadaan siap pakai, dan media rancangan karena perlu 

dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan pembelajaran 

tertentu.  

 

Adapun masing-masing jenis media yang sudah kita sebutkan itu sesungguhnya 

mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan dari media jadi adalah hemat 

waktu, tenaga dan biaya untuk pengadaannya. Sebaliknya untuk mempersiapkan 

media yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu akan 

memeras banyak waktu, tenaga dan biaya karena untuk mendapatkan dan 

kesahihannya diperlukan serangkaian kegiatan validasi prototipnya.  

 

Kekurangan media jadi ialah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan media 

jadi yang dapat sepenuhnya sesuai dengan tujuan atau kebutuhan pembelajaran 
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setempat. Mungkin faktor waktu, tenaga dan biaya ini dikaitkan dengan laju 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menyebabkan 

banyak negara berkembang memilih media jadi baik untuk diangkat secara utuh, 

dengan modifikasi seperlunya, maupun diadaptasikan dengan keadaan setempat.  

 

Dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat  

memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Adapun 

beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu: tujuan 

instruksional yang ingin dicapai, karakteristik siswa dan sasaran, jenis rangsangan 

belajar yang diinginkan (audio, visual, gerak, dan seterusnya), keadaan latar atau 

lingkungan, kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Faktor-

faktor tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan dalam norma atau kriteria 

keputusan pemilihan (Arsyad (2011: 75) 

 

2. Kriteria pemilihan 

Sadiman dkk., (2014: 83-84). Kriteria pemilihan media harus dikembangkan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi, dan keterbatasan yang ada 

dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang 

bersangkutan. Ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih 

media sebagai berikut. 

a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media harus dipilih berdasarkan 

tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada 

salah satu atau gabungan dari dua tau tiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor.  
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b. Tepat untuk medukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik memerlukan 

simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan 

keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Contoh lain, televisi, 

tepat untuk mempertunjukkan proses dan transformasi yang memerlukan 

manipulasi ruang dan waktu. 

 

c. Praktis, luwes, dan bertahan. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan di 

mana pun dan kapan pun dengan paralatan yang tersedia di sekitarnya, serta 

mudah dipindahkan dan dibawa ke mana-mana.  

 

d. Guru terampil menggunakannya. Pemilihan media ini harus punya 

pertimbangan apakah guru mampu menggunaknnya dalam proses 

pembelajaran, sebab sebaik apa pun medianya jika guru tidak mampu 

menggunakannya media itu tidak akan ada artinya.  

 

e. Pengelompokan sasaran. Pemilihan media harus disesuaikan dengan sasaran, 

apakah kelompok kecil, sedang atau besar.  

 

f. Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya visual pada slide harus jelas 

dan informasi atau pesan yang ditonjolkan tidak boleh terganggu elemen lain 

yang berupa latar belakang.  
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7. Kriteria Pemilihan Media Pengajaran 

Pada prinsipnya media pengajaran merupakan pelengkap yang dapat membantu 

guru menciptakan dorongan psikologis untuk belajar pada murid-murid. Perlu 

tidaknya media pengajaran digunakan bergantung pada dapat tidaknya media 

pengajaran tersebut memenuhu kriteria utama; apakah media pengajaran dapat 

meningkatkan: 

a. motivasi, 

b. konsentrasi, 

c. reaksi, 

d. penyelenggaraannya,dan  

e. Pengertian atau pengulangan yang diinginkan. 

 

Di samping hal yang disebutkan di atas, media pengajaran harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut. 

1. Dapat meningkatkan pengertian pokok pengajaran 

Gunakanlah alat peraga pada waktu mengajarkan sesuau sehingga dapat lebih 

dimengerti, bukannya hanya melalui pendengaran saja, melainkan dengan 

penglihatan juga. Kata-kata bukanlah benda, kata-kata bukanlah sifat. Kata-kata 

bukanlah hubungan. Kata-kata bukan pula proses. Kata hanyalah sekedar lambang 

dari benda, sifat, hubungan, dan proses. Kata-kata memerlukan pemakaian dan 

pendengar untuk mewujudkan dan membayangkan apa yang diwakilinya.  

 

Singkatnya, kata bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Kata merupakan lambang 

yang dapat mendorong para pemakainya untuk membayangkan benda-benda yang 

nyata yang diwakili dan disarankan oleh kata-kata itu. Sebuah media pengajaran 
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yang direncanakan secara tepat dapat memberikan pengertian yang tepat melalui 

alat peraga diatas diharapkan siswa tidak hanya verbalitis, tetapi mengerti dengan 

keadaan yang nyata. 

 

2. Dapat mencapai tujuan yang sebenarnya 

Media pengajaran haruslah selalu diarahkan pada tujuan khusus dari pelajaran 

yang direncanakan dalam bentuk yang dapat mencapai tujuan dengan sebaik-

baiknya. Untuk itu, perlu dibuat dan diatur media pengajaran secara tepat 

mengarah pada pencapaian tujuan. Jika proses pembelajaran bertujuan untuk 

memperoleh kesempatan untuk mencapai hasil yang memuaskan, maka 

pengajaran harus ditunjukan pada prestasi murid-murid pada tujuan tertentu, dan 

baik subjek belajar maupun pengajar. Proses pembelajaran  harus selalu 

menyadari tujuan itu serta tetap mengarahkan perhatian kepadanya, metode-

metode mengajar dan dengan demikian juga alat-alat peraga atau ,media 

pengajaran haruslah sebenar-benarnya ditentukan oleh tujuan ini.  

 

3. Dapat menimbulkan minat terhadap mata pelajaran yang penting 

Perlu disadari bahwa media pengajaran merupakan alat selain harus menarik dan 

menyenangkan, alat pengajaran juga harus dapat merangsang minat terhadap mata 

pelajaran itu sendiri lebih daripada minat terhadap alat-alat pelajarannya 

(motivasi, tujuan, konsentrasi, dan reaksi). Sehubungan dengan masalah di atas, 

masalah yang timbul adalah bagaimana media pengajaran dapat disiapkan seacara 

insidental dalam keiatan pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu, dalam 

mencari jalan pemecahan terhadap problem ini, terlebih dahulu kita lihat beberapa 

kekeliruan yang dilakukan oleh guru dalam penggunaan media pengajaran.  
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Kekeliruan ini dapat dikelompokkan menjadi tujuh dimensi yang utama. 

a. Setelah selesai menyusun rencana pengajaran, mereka memperhatikan 

kembali dan baru berpikir, ‘sekarang di manakah gerangan saya mendapatkan 

media pengajaran dalam pelajaran saya?’ memang ini lebih baik daripada 

mengabaikan sama sekali media pengajaran. Tetapi pada  kenyataannya 

justru meniadakannya yang sering terjadi. 

  

b. Mereka memiliki gagasan tentang beberapa alat pengajaran, ada sebuah film 

yang mereka inginkan, suatu seri film kartun yang ingin mereka lihat dipakai 

juga, dengan cara grafik atau bagan yang paling disukai, kemudian membuat 

rencan pengajaran berdasarkan gagasan tadi. Menempatkan dokar di depan 

kuda. Dari dua permasalahan diatas Thomas F Staton menganjurkan agar 

guru menentukan tujuan umum pelajaran lebih dahulu, kemudian 

menganalisisnya untuk memnetapkan tujuan khusus yang harus dicapai agar 

target tercapai. Baru kemudian ia boleh bertanya pada diri sendiri: 

“bagaimanakah saya dapat menyajikan pelajaran sebaik-baiknya atau 

mencapai tujuan-tujuan khusus ini?”. 

 

4. Menjadikan media pengajaran sebagai bagian dasar dari pengajaran 

Pandangan bahwa jika mau sukses dalam pengajaran, maka pengajaran harus 

menggunakan media sebagai alat bantu mengajar. Akibatnya, guru mengambil 

keputusan untuk menghadirkan sejumlah media pengajaran di dalam kelas dan 

digunakan dalam setiap tindakan pengajaran yang ditempuh. Tindakan seperti ini 

banyak segi positifnya, seperti dapat menggairahkan murid dsan menimbulkan 
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motivasi murid terhadap pengajaran sekaligus menghilangkan rasa bosan subjek 

belajar. 

 

Cara diatas bisa kurang efektif ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi 

tenaga. Dari segi ekonomi hal itu merupakan pemborosan. Dari segi tenaga kita 

banyak mengeluarkan tenaga hanya untuk mengoperasikan sejumlah alat yang 

ada. Akan tetapi, pengunaan media yang over kebutuhan dapat menyimpang dari 

tujuan proses pembelajaran, bahkan guru bisa jadi menghentikan kegiatan 

pengajaran hanya untuk mempersiapkan media pengajaran yang digunakan saja.  

 

5. Meningkatkan kegairahan belajar 

Media pengajaran yang baik hendaknya dapat meningkatkan kegairahan belajar 

subjek belajar/murid. Kegairahan belajar hanya dapat kita amati melalui proses 

perubahan tingkah laku. Kegairahan di ekspilisitkan melalui keaktifan yang 

berpusat pada diri subjek belajar. Sebagai pengorganisasi kegiatan belajar, guru 

perlu menyadari bahwa subjek belajar tidaklah belajar secara langsungsebagai 

akibat dari apa yang dikerjakan oleh guru, apa yang ditulis dalam buku-buku atau 

apa yang diperlihatkan oleh media pengajaran. Subjek belajar hanya belajar dari 

apa yang mereka lakukan sendiri sebagai akibat dari apa yang dikerjakan oleh 

guru, diuraikan dalam buku-buku, dan diperlihatkan/ dikongkretkan oleh media 

pengajaran.  

 

6. Menyederhanakan hubungan yang kompleks 

Media pengajaran yang efektif hendaknya dapat meyederhanakan hubungan yang 

kompleks dari suatu masalah, dan konsep dan fakta yang ditemui. Misalnya, 

hubungan antar makhluk hidup dalam kebergantungan sesamanya. Media itu 
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hendaknya dapat memperjelas bagaimana bentuk hubungan tersebut, tempat 

terjadinya hubungan itu dan arti mereka mengadakan hubungan. Sebuah bentuk 

hendaknya dapat dikongkritkan dengan baik melalui skema,bagan atau model-

model tertentu. Jika bahan pelajaran yang disajikan dengan kata secara verbal 

belum jelas untuk mengungkapkan pengertian pada subjek belajar, maka 

kehadiran media tersebut tepat sekali.  

 

7. Memperdalam pengertian pokok-pokok pembicaraan yang telah diuraikan  

Sebagai kriteria terakhir dalam pemilihan media pengajaran, media hendaknya 

dapat memperdalam pengertian dari pokok-pokok pembicaraan yang telah 

diuraikan. Peranan media dalam hal ini adalah mengulangi beberapa pokok uraian 

yang telah disajikan dijelaskan dalam variasi yang lain. Bagaimanapun 

pengulangan yang dilakukan seperti diatas akan lebih mudah diingat dan lebih 

memperkaya pengalaman belajar siswa (Suparno dkk, 1988: 126-130) 

 

8. Dimensi-dimensi Media Pengajaran 

Media dapat dikelompokkan sesuai dengan sudut tinjauannya. Pada bagian ini, 

kita meninjau macam media dari segi proses belajar, prinsip taraf abstraksi, dan 

segi indera khususnya mata dan telinga. Pengklasifikasian media ditinjau dari 

proses belajar. Apabila proses belajar dipakai sebagai dasar pengklasifikasian 

media pengajaran, Jerome Brunner, mengklasifikasikan berdasarkan bagaimana 

bahan disajikan. Dalam hal ini ia mengelompokkan media menjadi tiga bentuk 

penyajian yakni: 

a. melalui penyajian aktif (serangkaian tindakan) 

b. melalui penyajian ilustratif 
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c. melalui penyajian simbolik (pemaparan secara simbolik atau dalil-dalil logika). 

(Suparno dkk., 1988: 130) 

 

Jalur proses belajar yang diambil dengan tindakan, visualisasi menuju simbolisasi 

merupakan jalur aktivitas pemikiran dari kongkret ke abstrak. Sehubungan dengan 

aktivitas ini, Edgar Dole membuat Dale’s Cone of Experience (Dale dalam 

Suparno, 1988: 131) 

 

 

9.  Jenis-jenis Media Pembelajaran  

Penggolongan jenis-jenis media berdasarkan perkembangan teknologi; 

Menurut Kurniasih (2010: 20) ada beberapa jenis media pembelajaran, 

diantaranya: 

1. media visual: grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik.  

Lambang 
Kata

Lambang 
Visual

Gambar 
diam,Rekaman 

Radio

Gambar Hidup Pameran

Televisi 

Karyawisata

Dramatisasi

Benda tiruan/Pengamatan

Pengalaman langsung
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2. media audial: radio, tape recorder, laboraturium bahasa, dan sejenisnya.  

3. projected still media: slide; over head projektor ( OHP), In focus, dan 

sejenisnya.  

4. projected motion media: film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), 

komputer dan sejenisnya. 

 

Anderson dalam Kurniasih  mengelompokkan media menjadi 10 golongan: 

No.  Golongan Media Contoh dalam Pembelajaran  

1.  Audio Kaset audio, siaran radio, CD, telepon 

2.  Cetak 
Buku pelajaran, modul, brosur, leafet, 

gambar 

3.  Audio-cetak Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis 

4.  Proyeksi visual diam 
Overgead transparansi (OHT), film 

bingkai (slide) 

5.  
Proyeksi audio visual 

diam 
Film bingkai (slide) bersuara 

6.  Visual gerak Film bisu 

7.   
Audio visual gerak, film gerak bersuara, 

video/VCD, televisi 

8.  Obyek fisik Benda nyata, model, spesimen 

9.  Manusia dan lingkungan Guru, pustakawan, laboran 

10.  Komputer 

CAI ( Pembelajaran berbantuan 

komputer), CBI ( Pembelajaran berbasis 

komputer) 

 

a. Teknologi cetak  

Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, 

seperti buku dan materi visual statis  terutama melalui proses pencetakan 

mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, 

grafis, foto, atau representasi fotografik dan reproduksi. Materi cetak dan 
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visual merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi 

pembelajaran lainnya. Teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk 

salinan tercetak. Dua komponen pokok teknologi ini adalah materi teks verbal 

dan materi visual yang dikembangkan berdasarkan teori yang berkaitan 

dengan persepsi visual, membaca, memproses informasi, dan teori belajar.  

 

b. Teknologi audio-visual  

Media audio-visual diproduksi dan digunakan untuk materi yang 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya 

tergantung kapada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. 

 

c. Teknologi yang berbasis komputer  

Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis 

micro-prosesor. Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi 

berbasis computer dengan yang dihasilkan oleh teknologi berbasis computer 

dengan yang dihasilkan oleh dua teknologi lainnya adalah karena informasi/ 

materi disimpan dalam bentuk digital,  bukan dalam bentuk cetakan atau 

visual.  Pada dasarnya teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran 

umumnya dikenal sebagai computer assisted instruction (pembelajaran 

dengan bantuan komputer).  

 

d. Teknologi Gabungan 

Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa jenis teknologi ini dianggap 
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teknik yang paling canggih apabila dikendalikan oleh komputer yang memiliki 

kemampuan yang hebat seperti jumlah random acces memory yang besar, 

harddisk yang besar, dan monitor yang beresolusi tinggi ditambah dengan 

peripheral (alat-alat tambahan seperti videodisc player, perangkat keras untuk 

bergabung dalam satu jaringan, dan system audio) (Arsyad 2011: 29-32).  

 

10. Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal 

dengan nama Computer Managed Intruction (CMI). Ada dua macam fungsi dari 

komputer, yaitu pembelajaran yang dibantu oleh komputer atau Computer 

Assisted Intruction (CIA)  dan pembelajaran yang ditata atau dikelola oleh 

komputer atau Computer Managed Instuction (CMI) (Arsyad, 2011: 96).CIA 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dan berinteraksi langsung dengan 

komputer yang menyimpan materi pembelajaran. CMI siswa tidak langsung 

brehubungan dengan komputer, dalam hal ini komputer membantu guru dalam 

penataan atau pengurusan dan bimbingan dalam proses pembelajaran. Komputer 

menyediakan berbagai aplikasi atau software yang mampu menciptakan suatu 

grafis serta mampu menampilkan audio dan visual secara bersamaan yang dapat 

menunjang proses belajar mengajar.  

 

C. Pengembangan Media Pembelajaran 

 

Perencanaan media pembelajaran sangat perlu dikuasai dalam suatu proses belajar 

mengajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah 

media pembelajaran. Latuheru (1988: 31–40) menyebutkan beberapa hal yang 

harus ditempuh dalam merencana media pembelajaran yaitu : 
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1. Analisis karakteristik siswa 

2. Tentukan tujuan yang dicapai 

3. Memilih, merubah, merencanakan materi pembelajaran 

4. Pemanfaatan bahan 

5. Tanggapan (respon) yang diharapkan dari siswa 

6. Evaluasi 

Sadiman, dkk. (2005: 100), mengungkapkan langkah-langkah dalam 

pengembangan program media yaitu : 

1. Menganalisis kebutuhan dan karakteritik siswa 

2. Merumuskan tujuan instruksional 

3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung 

tercapainya tujuan 

4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan 

5. Menulis naskah media 

6. Mengadakan tes dan evaluasi 
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Langkah-langkah pengembangan media menurut Sadiman, dkk. (2005:100) 

di atas dapat digambarkan dalam flow chart di bawah ini : 

 

 

 

 

          Tidak 

 

 

  Skema 1. Langkah- langkah pengembangan media 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran yaitu: 1). Menganalisis 

potensi, kebutuhan dan karakteristik siswa didik, 2)merumuskan tujuan 

instruksional yang ingin dicapai, 3) memilih, merubah dan merencanakan materi 

pembelajaran, 4)mengembangkan alat pengukur keberhasilan, 5)menulis naskah 

media dan 6) mengadakan uji validasi ahli. 

 

Upaya yang dapat ditempuh untuk mengembangkan media pembelajaran yaitu 

melalui sebuah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan atau dalam 

bahasa Inggris disebut Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

Perumusan butir-

butir materi 

Perumusan alat ukur 

keberhasilan 

Penulisan naskah 

media 

Validasi Ahli 

Revisi 

Naskah 

siap 

produksi 

Perumusan 

Tujuan 

Identifikasi 

Kebutuhan 
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tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya 

dapat berfungsi di masyarakat luas. Jadi penelitian dan pengembangan bersifat 

longitudinal (bertahap bisa multy years). Salah satu contoh adalah Penelitian 

Hibah Bersaing  (di danai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), adalah 

penelitian yang menghasilkan produk, sehingga metode yang digunakan adalah 

penelitian dan pengembangan (Sugiyono, 2018: 407) 

Langkah-langkah penelitian pengembangan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Skema 2 . Langkah-langkah penelitian pengembangan 
 

 

Penelitian pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran 

memiliki karakteristik (Santyasa, 2009: 3-4) sebagai berikut: 
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Pengumpulan 

Data 
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produk 
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1. Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan 

upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggung 

jawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas 

pembelajaran. 

2. Pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media 

belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. 

3. Pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media 

belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. 

4. Proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media 

pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara 

sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas 

 

D. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak (software)  yang digunakan dalam mengembangkan media 

pembelajaran ini adalah Powtoon. Aplikasi Powtoon  merupakan salah satu media 

untuk menyampaikan pesan. Powtoon merupakan bagian dari keseluruhan untuk 

presentasi  maupun menjadi satu-satunya sarana penyampaian informasi. Powtoon 

sebagai pendukung presentasi misalnya adalah Powtoon sebagai alat bantu visual 

dalam presentasi oral. Powtoon dapat pula menjadi media utama penyampaian 

informasi, misalnya pada presentasi produk/iklan mini, profil perusahaan, dan 

presentasi online. Penyampaian informasi semacam ini dapat disertai dengan 

narasi dan ilustrasi suara, musik, atau video yang dimainkan pada saat presentasi. 

 



34 
 
 
 

Penyampaian informasi memiliki beberapa tujuan. Menurut Isroi  (2008: 2), 

tujuan sangat menentukan bagaimana  kita  akan  melakukan  dan mendesain  

dalam penyampaian informasi.   Tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Menginformasikan : berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. 

Semacam ini sebaiknya menyampaikan informasi secara detail dan jelas (clear) 

sehingga orang dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah presepsi 

terhadap informasi yang diberikan tersebut. 

2. Meyakinkan : berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis 

sehingga menyakinkan orang atas suatu topik tertentu. Kontradiksi dan 

ketidakjelasan informasi dan penyusunan yang tidak logis akan mengurangi 

keyakinan orang atas penyampaian informasi yang diberikan. 

3. Membujuk : berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang 

disusun secara logis agar orang mau melakukan suatu aksi/tindakan. Dalam hal ini  

dapat berisi bujukan, atau rayuan yang disertai dengan bukti-bukti sehingga orang 

merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan. 

4. Menginspirasi : berusaha untuk membangkitkan inspirasi orang. 

5. Menghibur : berusaha untuk memberi kesenangan pada orang melalui informasi 

yang diberikan. 

 

Powtoon sebagai software untuk melakukan penyampaikan informasi mempunyai 

beberapa keunggulan yaitu : 

1. Menyediakan banyak pilihan media penyampaian informasi: 

a. Overhead Tranparacies  (Tranparansi Overhead): menggunakan slide proyektor 

atau OHP, 
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b. Slide Show Presentation (Presentasi Slide Show): menggunakan LCD atau 

InFocus, 

c. Online Presentation  (Penyampaian Informasi Online) : melalui internet atau 

LAN, 

2. Penyampaian Infoemasi Multimedia : kita dapat menambahkan berbagai 

multimedia pada slide penyampaian informasi, seperti : clip art, picture, gambar 

animasi (GIF dan Flash), background audio/music¸ narasi, movie (video klip) 

3. Pemaketan slide penyampaian informasi  ke dalam CD. Powtoon memiliki 

fasilitas untuk memaket slide penyampaian informasi ke dalam CD. Penyampaian 

informasi  ini dapat ditampilkan langsung (autorun) dan masih dapat ditampilkan 

walaupun tidak terinstall program Powtoon. 

4. Modus Slide Show yang lengkap. 

5. Custom Animation : Powtoon memiliki fasilitas custom animation yang 

sangat lengkap. Dengan fasilitas ini presentasi dapat menjadi lebih ’hidup’, 

menarik, dan interaktif. 

E. Materi Pembelajaran Teks Cerita Pendek 

1. Cerita Pendek  

Cerita pendek adalah kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) yang memberikan 

kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu 

situasi (pada suatu ketika) (Tim Penyusun KBBI, 2008). Secara harfiah novella 

berarti sebuah barang baru yang kevil dan kemudian diartikan sebagai cerita 

pendek dalam bentuk prosa (Abrams dalam Nurgiantoro, 2013: 11). 
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2. Pembelajaran Cerpen 

Pembelajaran cerpen merupakan proses, cara, perbuatan yang mengajarkan siswa 

untuk mempelajari cerita pendek secara lebih baik. Pembelajaran cerpen sangat 

penting karena dapat membantu siswa dalam upaya menjadikan dirinya lebih 

mampu menentukan segala unsur yang terdapat di dalam cerpen. Adapun dalam 

penelitian ini kompetensi dasar yang peneliti gunakan,, yaitu KD 3.8 

mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita 

pendek yang dibaca dan KD 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan 

yang dipelajari dalam cerita pendek. Sama halnya dengan karya fiksi lain cerpen 

juga memiliki unsur-unsur pembangun, yaitu unsur interinsik dan unsur 

ekstrinsik. 

a. Unsur ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang  berada di luar cerita tetapi turut 

serta dalam membangun cerita (Toyidin, 2013: 291-292). Unsur ekstrinsik 

cerpen pada dasarnya sama saja dengan unsur ekstrinsik pada karya sastra 

proses  yang lain, tetapi perbedaannya disisi unsur ekstrinsik cerpen lekat 

dengan nilai-nilai moral, keagamaan, budaya, dan sosial.   

 

1. Nilai moral  

Nilai moral adalah nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, 

misalnya kejujuran;nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang 

berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau 

masyarakat.  Moral merupakan tingkah laku atau perbuatan manusia 

yang dipandang dari nilai individu itu berada. Pengembangan nilai 

moral sangat penting supaya manusia memahami dan menghayati etika 
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ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. 

Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai etika mampu menempatkan 

manusia sesuai kapasitasnya,dengan demikian akan terwujud perasaan 

saling hormat, saling sayang, dan tercipta suasana yang harmonis.   

 

2. Nilai keagamaan  

Nilai keagaman adalah konsep mengenai penghargaan tinggi yang 

diberikan oleh harga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam 

kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadi pedoman 

bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat  bersangkutan. Nilai 

keagamaan merupakan sudut pandang yang mengikat manusia dengan 

Tuhan pencipta alam dan seisinya. Berbicara tentang hubungan 

manusia dan Tuhan tidak terlepas dari pembahasan agama. Agama 

merupakan pegangan hidup bagi manusia.  

 

Agama dapat pula bertindak sebagai pemacu faktor kreatif, 

kedinamisan hidup, dan perangsang atau pemberi makna kehidupan. 

Melalui agama, manusia pun dapat mempertahankan keutuhan 

masyarakat agar hidup dalam pola kemasyarakatan yang telah tetap 

sekaligus menuntun untuk meraih masa depan yang lebih baik. 

 

3. Nilai budaya  

Nilai budaya adalah nilai-nilai yang bertolak dari perilaku kehidupan 

sosial  masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Nilai budaya tersebut dapat mencakup berbagai masalah diantaranya, 

kebiasaan hidup, adat istiadat,  keyakinan, padangan hidup, cara 
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berpikir, dan bersikap. Nilai budaya adalah tingkat yang paling tinggi 

dan yang paling abstrak dari adat istiadat.  

 

Hali itu disebabkan nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep 

mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari 

warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, 

berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai 

suatu pedoman yang member arah dan orientasi kepada kehidupan 

para warga masyarakatnya. Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi 

sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai 

konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum mempunyai ruang 

lingkup yang sangat luas, biasanya sulit diterangkan secara rasional 

dan nyata namun, justru sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret 

itu maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam 

daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga 

dari kebudayaan bersangkutan. 

 

4. Nilai sosial  

Nilai sosial yang digunakan dari sebuah cerpen mencakup nilai 

kekeluargaan,  kerjasama, kekompakan, dan sebagainya yang 

didalamnya adanya interaksi sosial antara seorang tokoh satu dan yang 

lainnya. Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari 

perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Suatu kesadaran dan emosi 

yang relatif lestari terhadap suatu objek, gagasan, atau orang juga 

termasuk di dalamnya. Karya sastra berkaitan erat dengan nilai sosial 
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karena karya sastra dapat pula bersumber dari kenyataan-kenyataan 

yang terjadi didalam masyarakat. 

 

Nilai sosial mencakup kebutuhan hidup bersama, seperti kasih 

sayang,kepercayaan, pengakuan, dan penghargaan. Nilai sosial yang 

dimaksud adalah kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian 

tersebut dapat berupa perhatian maupun berupa kritik. Kritik tersebut 

dilatarbelakangi oleh dorongan untuk memprotes ketidakadilan yang 

dilihat, didengar maupun yang dialaminya. 

 

4. Struktur Cerita Pendek  

Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. 

Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni 

berupa jalinan cerita yangterbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara 

kronologis. Secara umum jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut 

(Kementrian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, 2017: 125). 

a. Pengenalan situasi cerita(exposition, orientation)   

Dalam bagian ini, pengarang meperkenalkan para tokoh, menata adegan dan 

hubungan antar tokohnya. 

 

b. Pengungkapan peristiwa(complication) 

Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai 

masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 

 

c. Menuju pada adanya konflik(rising action)  
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Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan 

berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh.  

 

d. Puncak konflik (turning point) 

Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar 

dan mendebarkan. Pada bagian pula, ditentukannya perubahan nasib beberapa 

tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya 

atau gagal.  

 

e. Penyelesaian (ending atau coda) 

Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun 

nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. 

Namun ada pula, cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu dibiarkan 

menggantung, tanpa adanya penyelesaian.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu  digunakan penelitian yang digunakan untuk 

menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, 

maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut (Sugiyono, 2018: 97). 

Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang  

digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang  

digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian ini mengembangkan  

produk berupa media pembelajaran interaktif mengapresiasi teks cerita pendek  

untuk siswa  SMA menggunakan  powtoon. 
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Langkah-langkah penelitian dan pengembangan Sugiyono (2018: 298) adalah 

sebagai berikut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3. Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

Berikut ini gambar diagram metode penelitian yang dibuat untuk mempermudah 

dalam pelaksanaan penelitian pengembangan media pembelajaran menggunakan  

Powtoon  pada materi teks cerita pendek  
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       Skema 4. Langkah-langkah pengembangan media dengan Powtoon 

  
 

1. Identifikasi Masalah 

 

Langkah awal untuk melakukan penelitian adalah mengidentifikasi semua 

masalah dan potensi yang ada dan mencatatnya. Potensi adalah segala 

sesuatu yang yang apabila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. 

Oleh karena itu masalah yang di identifikasi adalah masalah yang apabila 

terselesaikan akan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. 

Identifikasi Masalah 

dan Potensi 

Alternatif Solusi 

Rancangan 

Pengembangan Materi 

Rancangan Pengembangan 

Perangkat Lunak 

Produk Awal 

Uji Media dan Materi 

Revisi 

Produk Akhir 
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2. Alternatif Solusi 

Setelah masalah itu ditemukan, maka perlu dipikirkan alternatif-alternatif solusi 

yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian 

dipilih satu solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah dan mungkin untuk 

dilaksanakan. 

 

3. Rancangan Pengembangan Materi 

a. Identifikasi tujuan 

b. Analisis 

c. Review instruksional 

d. Merumuskan kompetensi dasar 

e. Membuat storyboard 

 

4. Rancangan Pengembangan Perangkat Lunak 

 

a. Pembuatan story board  media pembelajaran interaktif berbasis video slide 

show pada materi teks cerita pendek. 

b. Desain tampilan 

c. Pembuatan layout tampilan media interaktif 

d. Penulisan materi 

e. Penambahan efek suara, video, animasi dan gambar 

 

5. Produk awal 

Produk awal adalah produk media pembelajaran yang dihasilkan dari rancangan 

pengembangan materi dan pengembangan perangkat lunak. Produk awal yang 
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berupa media pembelajaran ini masih membutuhkan uji ahli materi, uji ahli media 

dan guru bahasa Indonesia 

 

5. Uji Media dan Materi 

 

Uji kelayakan ahli media ini bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan 

atau saran dari pakar media pembelajaran mengenai kelayakan media tersebut. Uji 

kelayakan ahli materi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan atau 

saran dari ahli materi mengenai kesesuaian materi pada media pembelajaran 

dengan silabus acuan dan kekurangan atau kesalahan materi dalam media 

 

6. Revisi 

 

Revisi ini dilakukan setelah produk awal media pembelajaran diajukan kepada 

ahli materi,ahli media dan guru bahasa Indonesia. Revisi yang dilakukan 

berdasarkan saran dan masukan dari ahli materi,ahli media dan guru bahasa 

Indonesia. 

 

7. Produk Akhir 

 

Media pembelajaran yang telah melewati pengujian serta revisi dan sudah 

dinyatakan layak 
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B. Instrumen Penelitian 

 

1. Instrumen Uji Kelayakan Materi 

 

Instrumen penelitian kualitas media oleh dosen ahli materi dalam bentuk angket 

yang dijabarkan terdiri atas dua aspek penilaian, yaitu aspek pembelajaran dan 

aspek isi. Angket penilaian oleh ahli materi dijabarkan sebagai berikut. 

No. Aspek Penilaian Jumlah Butir 

1. Aspek Pembelajaran 10 

2. Aspek Isi 11 

 Jumlah  21 

 
 

a. Aspek Pembelajaran 

Aspek pembelajaran terdiri atas sepuluh indikator. Penjabaran indikator 

aspek pembelajaran sebagai berikut. 

1. Kesesuaian materi dengan kompetensi inti. 

2. Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. 

3. Kejelasan petunjuk belajar. 

4. Ketepatan pemilihan bahasa dalam memberikan uraian materi dan 

evaluasi. 

5. Ketepatan bentuk uraian materi, contoh-contoh, dan evaluasi. 

6. Kemudahan petunjuk belajar dan petunjuk mengerjakan soal evaluasi. 

7. Pemberian umpan balik terhadap jawaban siswa. 

8. Pembahasan yang diberikan dalam evaluasi. 

9. Membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 

10. Penggunaan bahasa yang tepat dan konsisten. 
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b. Aspek Isi 

Aspek isi terdiri atas sebelas indikator. Penjabaran aspek isi akan dipaparkan 

secara lebih detail sebagai berikut. 

1. Kebenaran uraian materi. 

2. Kedalaman materi. 

3. Kejelasan uraian materi. 

4. Kemudahan dalam pemahaman materi. 

5. Kemenarikan penyajian materi. 

6. Pemaparan materi yang logis. 

7. Kesesuaian contoh dengan materi. 

8. Kesesuaian evaluasi dengan materi. 

9. Kesesuaian materi dengan kompetensi belajar. 

10. Kualitas bentuk evaluasi dan penilaiannya. 

11. Kecukupan materi dan evaluasi untuk pencapaian kompetensi. 

 

 

2. Instrumen Uji Kelayakan Media 

 

Instrumen kualitas media dalam bentuk angket yang terdiri atas dua aspek, 

yaitu aspek tampilan dan aspek pemrograman. Angket penilaian oleh media 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

No. Aspek Penilaian Jumlah Butir 

1. Aspek Tampilan 6 

2. Aspek Pengoperasian 6 

 Jumlah  12 
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a. Aspek Tampilan. 

Penjabaran aspek tampilan terdiri atas enam indikator. Penjabaran aspek 

tampilan sebagai berikut. 

1. Ketepatan pemilihan warna background. 

2. Komposisi dan kombinasi warna template. 

3. Keserasian warna baground dengan warna tulisan. 

4. Ketepatan warna, jenis, dan ukuran huruf. 

5. Ketepatan ukuran gambar dengan komposisi ukuran tulisan. 

6. Kejelasan dalam sajian contoh-contoh materi. 

 

b. Aspek Pemrograman 

1. Kejelasan petunjuk penggunaan produk. 

2. Kemudahan penggunaan. 

3. Kemudahan navigasi. 

4. Kemudahan penggunaan tombol. 

5. Tingkat interaktifitas siswa dengan media. 

6. Pemberian umpan balik terhadap respon siswa. 

c.  Aspek Peran Media dalam Membantu Pemahaman Materi 

 1.   Gambar animasi yang mendukung apersepsi. 

 2.    Kemudahan pemahaman materi dari template/slide. 

 3.    Ketepatan bagan dalam satu layer bukan hyperlink. 

 4.    Media tidak menimbulkan persepsi ganda. 

 5.    Ketepatan pemilihan video clip. 
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3. Instrumen Uji Kelayakan Guru Bahasa Indonesia 

Instrumen kualitas media dalam bentuk angket yang terdiri atas lima  aspek, yaitu 

aspek tampilan, aspek pemrograman, peran media dalam membantu pemahaman 

materi, aspek pembelajaran, dan aspek isi.  Angket penilaian oleh guru bahasa 

Indonesia dijabarkan sebagai berikut. 

No. Aspek Penilaian Jumlah Butir 

1. Aspek Tampilan 8 

2. Aspek Pemrograman 6 

3.  Aspek Peran Media dalam Membantu 

Pemahaman Materi 

5 

 

4.  Aspek Pembelajaran 10 

5.  Aspek Isi 11 

Jumlah 40 

 

a. Aspek Tampilan. 

Penjabaran aspek tampilan terdiri atas enam indikator. Penjabaran aspek 

tampilan sebagai berikut. 

1.   Ketepatan pemilihan warna background. 

2.   Komposisi dan kombinasi warna template. 

3.   Keserasian warna baground dengan warna tulisan. 

4.   Ketepatan warna, jenis, dan ukuran huruf. 

5.   Ketepatan ukiran gambar dengan komposisi ukuran tulisan. 

6.   Sajian animasi. 

7.   Ketepatan tombol dan penempatannya. 



50 
 
 
 

8.   Kejelasan audio dalam sajian conyoh-contoh materi dan evaluasi. 

 

b. Aspek Pemrograman 

1.   Kejelasan petunjuk penggunaan produk. 

2.   Kemudahan penggunaan. 

3.   Kemudahan navigasi. 

4.   Kemudahan penggunaan tombol. 

5.   Tingkat interaktifitas siswa dengan media. 

6.   Pemberian umpan balik terhadap respon siswa. 

 

c.  Aspek Peran Media dalam Membantu Pemahaman Materi 

 1.   Gambar animasi yang mendukung apersepsi. 

 2.    Kemudahan pemahaman materi dari template/slide. 

 3.    Ketepatan bagan dalam satu layer bukan hyperlink. 

 4.   Media tidak menimbulkan persepsi ganda. 

 5.   Ketepatan pemilihan video clip. 

d.   Aspek Pembelajaran 

 1.   Kesesuaian materi dengan kompetensi isi. 

 2.   Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. 

 3.   Kejelasan petunjuk belajar. 

4.   Ketepatan pemilihan bahasa dalam memberikan uraian materi dan      

evaluasi. 

5.   Ketepatan bentuk uraian materi, contoh-contoh, dan evaluasi. 

6.   Kemudahan petunjuk belajar dan petunjuk mengerjakan soal evaluasi. 

7.   Pemberian umpan balik terhadap jawaban siswa. 
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8.   Pembahasan yang diberikan dalam evaluasi. 

9.   Membantu meningkatkan ketrampilan da pengetahuan. 

10.  Penggunaan bahasa yang tepat dan konsisten. 

 

       e.   Aspek Isi 

 1.   Kebenaran uraian materi. 

 2.   Kedalaman materi 

 3.   Kejelasan uraian materi 

 4.  Kemudahan dalam pemahaman materi. 

 5.  Kemenarikan penyajian materi 

 6.  Pemaparan materi yang logis. 

 7.  Kesesuaian evaluasi dengan materi. 

 8.  Kesesuaian evaluasi dengan materi. 

 9.  Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar.  

 10.  Kualitas bentuk evaluasi dan penilaiannya. 

 11.  Kecukupan materi dan evaluasi untuk pencapaian kompetensi. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini di lakukan dengan uji validasi ahli 

materi, ahli media dan guru bahasa Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa angket.  Melalui angket ini, kita dapat memperoleh penilaian, 

kritikan dan saran mengenai media yang telah dibuat dari para ahli dan guru 

bahasa Indonesia. 
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D. Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Hasil uji kelayakan dari ahli media, ahli materi, dan  guru bahasa Indonesia 

dicari rata-rata empirisnya dengan rumus: 

 

 

 

Keterangan:  

X = Skor Rata-rata  

∑X = Jumlah Skor  

n = Jumlah Responden 

Kemudian menghitung rerata persentase dengan rumus sebagai berikut  

 

 

 

2. Untuk    mengetahui    kualitas    produk    multimedia    pembelajaran yang 

dikembangkan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui angket dan 

setiap butir pertanyaan dibagi menjadi empat skala. Skor yang diperoleh 

kemudian diubah dalam bentuk persentase.  

 

 

 

 

𝑥
  = ∑

𝑥
𝑛

 

n 

Rerata Presentase = skor Rata      rata x 100% 

       Skor Tertinggi 
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Dasar penentuan skala dalam bentuk persentase mengadopsi cara Sukardi (2005); 

dan Sudaryono dkk (2013) sebagai berikut. 

 

100% 

75% 

 

50% 

 

25% 

 

0% 

 Tidak Layak Kurang Layak Layak Sangat Layak 

 

Skema 3. Grafik Skala Likert.  

   
Keterangan: 

Angka 0% -    25% = Tidak Layak 

Angka 26% -    50% = Kurang Layak 

Angka 51% -    75% = Layak 

Angka 76% -    100% = Sangat Layak 
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V. PENUTUP 

 
 
 

A. Simpulan 

 

Langkah-langkah pengembangan dengan Powtoon yaitu identifikasi masalah, 

alternatif solusi, rancangan pengembangan materi, rancangan pengembangan 

perangkat lunak, produk awal, uji media dan materi, revisi, dan  produk akhir. 

Hasil  penelitian  dan pengembangan  ini  adalah perangkat  multimedia  

pembelajaran dalam bentuk CD yang berisi mp4. dan doc. yang telah dinyatakan 

layak digunakan oleh ahli media, ahli materi, dan guru bahasa Indonesia sebagai 

sumber belajar dan alat bantu pembelajaran.  

Kelayakan media pembelajaran sesuai dengan hasil validasi. validitas ahli materi 

terhadap aspek pembelajaran dan aspek isi diperoleh skor rata-rata 3,00 dan rerata 

presentase 75, 00% dengan kategori layak. Hasil validasi ahli media  terhadap 

aspek tampilan, pemrograman, dan peran media diperoleh skor rata-rata 3,21 dan 

retata presentase 80,25% dengan kategori sangat layak. Hasil validasi guru bahasa 

Indonesia terhadap aspek pembelajaran, isi, tampilan, pemrograman, dan peran 

media diperoleh skor rata-rata 3,77 dan rerata presentase 94,22% dengan kategori 

sangat layak.   
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B. Saran   

1. Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif media pembelajaran teks cerita 

pendek kelas XI, yaitu membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai acuan 

pembanding dalam melaksanakan penelitian pengembangan, khususnya 

media pembelajaran. 
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