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ABSTRAK 
 

PENGEMBANGAN MEDIA ANIMASI BERBASIS POWTOON UNTUK 
PEMBELAJARAN BUKU FIKSI DI KELAS XI SMA 

 
 

Oleh 
Muhammad Hafidz Naufal 

 
Masalah penelitian ini ialah bagaimana pengembangan media pembelajaran 
berbasis video animasi powtoon untuk pembelajaran buku fiksi di sekolah 
menengah atas (SMA) dan kelayakannya sebagai media pembelajaran. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan dan kelayakan media powtoon 
untuk pembelajaran menganilisis pesan dan menyusun ulasan pesan dari satu buku 
fiksi yang dibaca pada kelas XI SMA. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian dan pengembangan 
Research and Development (R&D). Prosedur pengembangan dilakukan 
berdasarkan teori Borg and Gall yang disederhanakan menjadi enam tahap yaitu (1) 
potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) tahap validasi 
produk, (5) revisi produk, dan (6) produk hasil. Produk yang dihasilkan berupa 
video animasi powtoon yang di dalamnya berisi materi buku fiksi. Kompetensi 
dasar yang dipakai adalah KD 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang 
dibaca dan 4.11 menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 
Subjek penelitian ini adalah media powtoon  yang akan digunakan pada 
pembelajaran buku fiksi di kelas XI SMA dan objek penelitian ini adalah kelayakan 
media powtoon tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 
wawancara, angket ahli materi, angket ahli media, dan angket praktisi.  
 
Penelitian ini menghasilkan produk media animasi berbasis powtoon untuk 
pembelajaran menganalisis pesan dan menyusun ulasan terhadap pesan dari satu 
buku fiksi yang dibaca pada kelas XI SMA. Hasil validasi menunjukkan 1) dari ahli 
materi memperoleh persentase 80% kategori sangat layak, 2) dari ahli media 
memperoleh persentase 85,6% kategori sangat layak, dan 3) dari praktisi 
memperoleh persentase 89% kategori sangat layak. Dengan demikian, media 
pembelajaran animasi berbasis powtoon ini dapat dikategorikan sangat layak 
digunakan.  
 
Kata kunci : Media pembelajaran, media animasi powtoon, buku fiksi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses pendidikan dan pembelajaran saat ini mengalami sedikit perubahan karena 

pandemi covid-19. Pemeritah Indonesia meminta proses pembelajaran dilakukan 

secara daring (dalam jaringan) untuk menghindari terjadinya penyebaran penularan 

virus corona. Hal ini membuat pendidik harus menggunakan media sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran. Media tersebut berguna sebagai sarana 

penyampaian materi dari pendidik ke peserta didik.  

 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang bisa digunakan oleh pendidik 

dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Media pembelajaran 

berfungsi sebagai perantara penyampaikan materi dari pendidik ke peserta didik. 

Menurut Rosenberg dalam Mukarom dan Rusdiana (2017) kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih mudah dengan menggunakan media. Media merupakan komponen 

pembelajaran yang sangat penting, karena di dalam media dimuat materi-materi 

pembelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik ke peserta didik. Apabila media 

pembelajarannya menarik, maka hal tersebut akan meningkatkan motivasi peserta 

didik untuk belajar, sehingga peserta didik dapat menyerap informasi yang 

diberikan oleh pendidik dengan mudah dan baik. Hamalik (1986) mengemukakan 

bahwa pemakaian media dalam proses pembelajaran dapat membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Seperti membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi belajar, dan rangsangan dalam kegiatan 

belajar. 

 

Djamarah (2002) membagi media pembelajaran menjadi tiga jenis, yaitu media 

auditif, media visual, dan media audio-visual. Media auditif adalah media yang 
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menggunakan kemampuan suara. Media visual adalah media yang menggunakan 

penglihatan karena hanya menampilkan gambar diam. Media audio-visual yaitu 

penggabungan media auditif dan visual, karena di dalamnya mempunyai unsur 

suara dan gambar. Beberapa jenis media tersebut dapat dipilih mana yang lebih 

efektif sesuai dengan kebutuhannya oleh pendidik. Apalagi, selama pandemi 

pelaksaan pembelajaran dilakukan secara daring (dalam jaringan) mengikuti 

anjuran dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan belajar mengajar 

jarak jauh dalam rangka  mengurangi penyebaran penularan virus corona.  

 

Meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring, tentunya pendidik perlu 

mencoba hal-hal baru untuk menunjang kegiatan pembelajaran, yakni membuat 

media pembelajaran yang dapat digunakan secara luring maupun daring. Media 

yang dimaksud artinya media yang dapat digunakan sebagai alat bantu 

penyampaian materi pembelajaran, terutama pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Salah satu materi pembelajaran  Bahasa Indonesia yang wajib dipelajari peserta 

didik di sekolah yakni pembelajaran kesusastraan. 

 

Pembelajaran sastra yang dipelajari setiap jenjang pendidikan tentunya berbeda-

beda, itu semua harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta didik. Salah 

satunya dalam pembelajaran sastra yang dipelajari di jenjang sekolah menengah 

atas yakni menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Sesuai dengan 

acuan Permendikbud No.37 tahun 2018 pada kurikulum 2013 semester genap 

Kompetensi Dasar 3.11 Menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca dan 4.11 

Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 

 

Berdasarkan hasil observasi wawancara terhadap pendidik bidang studi Bahasa 

Indonesia di SMK YPPL Bandarlampung, pendidik dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran belum pernah mencoba menggunakan media animasi berbasis 

powtoon, karena ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan pendidik. Apalagi, 

saat pandemi seperti ini pendidik mengalami sedikit kesulitan dalam 

menyampaikan materi karena waktu pembelajaran yang singkat dan dilaksanakan 

secara daring (dalam jaringan), sehingga perlu adanya media sebagai alat bantu 
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pembelajaran. Penggunaan media video berbasis animasi powtoon ini dapat 

digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Peserta didik dapat menonton video 

animasi powtoon yang berisikan materi pembelajaran secara individu maupun 

berkelompok.  

 

Powtoon merupakan sebuah aplikasi presentasi animasi gratis yang memiliki fitur 

tulisan, kartun, efek, dan juga suara. Aplikasi ini dapat diunduh oleh pendidik 

maupun peserta didik di playstore. Penggunaan powtoon tidak perlu memiliki 

keterampilan khusus, sehingga tidak sulit untuk digunakan oleh pendidik dan 

peserta didik. Media ini sangat praktis karena dapat digunakan di mana saja dan 

dapat disimpan di gawai, laptop, dan  flashdisk sehingga memudahkan pengguna 

dalam kegiatan pembelajaran.  

 

Penenelitian yang relevan telah mengembangkan media video animasi powtoon 

yakni Arpala (2020) dengan topik Pengembangan Media Animasi Berbasis 

Powtoon pada Pembelajaran Teks Cerita Pendek di SMA. Selain itu, Septiana 

(2019) dengan topik Pengaruh Media Pembelajaran Powtoon pada Peserta Didik 

SMA , dan Widiyasanti (2018) dengan topik Pengembangan Media Animasi untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Ketiga penelitian tersebut 

dikategorikan sangat layak  dan menjadi acuan serta referensi pada penelitian ini 

karena mengembangkan subjek penelitian yang sama yakni media video berbasis 

animasi khusunya powtoon. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan 

penelitian penulis yaitu materi yang digunakan dalam penerapan media tersebut 

berbeda. Alasan penulis perlu mengembangkan media ini adalah karena dari hasil 

penelitian terdahulu media powtoon ini dapat memengaruhi dan meningkatkan 

motivasi belajar untuk peserta didik. Selain itu, di era pandemi Covid-19 

pemerintah meminta proses pembelajaran secara daring, sehingga memungkinkan 

pendidik untuk mengajar dengan menggunakan media pembelajaran.  

 

Buku fiksi yang dipakai dalam penerapan media animasi berbasis powtoon yaitu 

buku cerpen dengan judul “Robohnya Surau Kami” karya A.A Navis. Peneliti 

memilih buku cerpen ini karena keistimewaan isi ceritanya yang mengandung 
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pesan moral tentang kehidupan dan keagamaan yang diharapkan mampu 

memotivasi peserta didik dalam belajar. Selain itu, banyak unsur pesan yang dapat 

dijadikan bahan pembalajaran di dalam cerpen ini. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka peneliti melakukan penelitian yang 

judul “Pengembangan Media Animasi Berbasis Powtoon untuk Pembelajaran Buku 

Fiksi di SMA Kelas XI” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang didapat pada latar belakang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

1. Bagaimanakah pengembangan media animasi berbasis powtoon dalam 

pembelajaran buku fiksi di kelas XI SMA? 

2. Bagaimanakah kelayakan media animasi berbasi powtoon dalam 

pembelajaran buku fiksi di kelas XI SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut 

1. Menghasilkan produk media animasi berbasis powtoon dalam pembelajaran 

buku fiksi di kelas XI SMA. 

2. Mengetahui kelayakan hasil produk media animasi berbasis powtoon dalam 

pembelajaran buku fiksi di kelas XI SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan referensi tentang 

media animasi berbasis powtoon terutama pada pembelajaran buku fiksi.  

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 



5 
 

 

a. Untuk Pendidik, diharapkan menjadi inovasi dalam mengembangkan 

kreativitas pembuatan sebuah media pembelajaran, khususnya di SMK 

YPPL Bandarlampung. 

b. Untuk Peserta Didik, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan dan pengalaman baru dalam memeroleh pembalajaran animasi 

powtoon.  

c. Untuk Peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi pembanding dalam kajian 

penelitian serupa. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi 

1. Sebjek penelitian ini adalah media animasi berbasis powtoon. 

2. Objek Penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran teks buku fiksi 

di kelas XI SMA dengan video animasi powtoon. 

3. Materi yang digunakan kurikulum 2013 semester genap yakni KD 3.11 

Menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca dan KD 4.11 Menyusun ulasan 

terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 

4. Buku fiksi yang dipakai adalah buku ”Robohnya Surau Kami” karya A.A. Navis 

tahun 1956. 
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran merupakan sarana atau alat bantu dalam proses pembelajaran, 

dengan adanya media pembelajaran pendidik dapat terbantu untuk menyampaikan 

materi ajar serta peserta didik dapat termotivasi dalam kegiatan pembelajaran.  

A. Pengertian Media Pembelajaran  

Yaumi (2017) mendefinisian media (medium) berasal dari bahasa Latin yang berarti 

antara atau perantara, yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan 

informasi antara sumber dan penerima informasi. Selain pendapat Yaumi, menurut 

Rogers (2003) media juga diartikan sebagai saluran informasi (channels of 

communication). Adapun saluran komunikasi ialah alat yang membawa pesan dari 

seorang individu ke individu lainnya. 

 

Menurut Gagne dalam Sadiman (2003) media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Gerlach 

& Ely dalam Arsyad (2011) mengemukakan bahwa media apabila dipahami secara 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  

 

selain menurut pendapat para pakar di atas, Ibrahim dan Syaodih (2003) 

mengartikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan isi atau pesan pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat mendorong interaksi dalam 

proses belajar mengajar.  
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

bantu dalam proses pembelajaran, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Media 

pembelajaran merupakan wahana fisik atau komponen sumber belajar yang berisi 

materi pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. 

 

B. Fungsi Media Pembelajaran  

Menurut Arsyad (2011) media pembelajaran memiliki fungsi utama sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar yang 

dibuat dan ditata oleh pendidik. Selain pendapat Arsyad,  Asnawir dan Usman 

(2002) menjelaskan bahwa media mempunyai fungsi sebagai berikut 

1. Membantu mempermudah dalam kegiatan belajar bagi peserta didik dan 

membantu memudahkan mengajar bagi pendidik. 

2. Memberikan pengalaman yang lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi lebih 

konkret). 

3. Menarik perhatian peserta didik lebih besar (kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan lebih menyenangkan dan tidak membosankan) 

4. Semua indra peserta didik dapat diaktifkan dan digunakan. 

5. Lebih menarik perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. 

Selain pakar-pakar di atas, menurut Hamalik dalam Arsyad (2011) pemakaian 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, keinginan dan minat yang baru, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik.  

 

Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembalajaran. Media pembelajaran memudahkan penafsiran data dan memadatkan 

informasi yang akan disampaikan. Selain itu, media pembelajaran mampu 

membantu menigkatkan pemahaman peserta didik, membangkitkan motivasi 

belajar, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, dan menarik minat siswa 

dalam proses pembelajaran. 

 

Paparan fungsi media pengajaran Menurut Hamalik dalam Arsyad (2011)  bahwa 

penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar mampu 
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meningkatkan motivasi keinginan belajar siswa, serta siswa dapat terbantu 

pemahamannya terhadap materi yang diajarkan. 

 

Berdasarkan penjelasan pakar-pakar di atas fungsi media adalah membantu peserta 

didik dalam mendapatkan materi pelajaran. Selain itu, menarik perhatian peserta 

didik dalam menyimak materi pelajaran, sehingga yang disaampaikan oleh 

pendidik melalui media itu dapat dimengerti dengan mudah. 

 

C. Manfaat Media Pembelajaran 

Sudjana dan Rivai (1991) menjabarkan manfaat dari media pembelajaran sebagai 

berikut. 

1. Dapat menumbuhkan motivasi belajar, karena pembelajaran yang lebih 

menarik. 

2. Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai 

tujuan pembelajaran dengan lebih baik. 

3. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh pendidik, sehingga peserta tidak mudah bosan 

dan pendidik tidak kehabisan tenaga. 

4. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan apa yang disampaikan pendidik, tetapi juga aktivitas lain seperti 

pengamatan, praktik, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

 

Adapun Hamalik (1994) menjabarkan manfaat media pembelajaran sebagai berikut. 

1. Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berfikir. Oleh karena itu, 

mengurangi verbalisme. 

2. Memperbesar perhatian peserta didik.  

3. Menaruh dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar peserta didik. 

Oleh karena itu, membuat pelajaran lebih efektif.  

4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan peserta 

didik untuk berusaha sendiri. 
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5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkelanjutan, terutama melalui 

gambar hidup. 

6. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa peserta didik. 

7. Membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar dan 

memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. 

 

Selain pendapat dari pakar-pakar di atas, Arsyad (2002) menjabarkan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut.  

1. Media pembelajaran dapat memperjelas informasi dan penyajian pesan, 

sehingga dapat memperlancar pembelajaran dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian peserta 

didik, sehingga dapat memunculkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara pesereta didik dengan lingkungannya, dan memungkinkan 

peseseta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya 

sendiri. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.  

4. Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang sama kepada peserta 

didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan pendidik, masyarakat, dan 

lingkungannya. 

 

Berdasarkan pendapat para pakar tentang manfaat media pembelajaran di atas, 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran mampu membantu kegiatan pada 

proses belajar mengajar. Media pembelajaran juga dapat mengambil perhatian 

peserta didik agar lebih fokus terhadap materi pelajaran yang disampaikan atau 

sedang dipelajari. 

 

D. Klasifikasi Media Pembelajaran  

Gagne & Briggs dalam Arsyad (2002) menjelaskan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 
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pembelajaran yang terdiri atas buku, tape-recorder , kaset, video kamera, video 

recorder , film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. 

Selain pendapat Gagne & Briggs, Leshin, dkk. dalam Arsyad (2008: 81-101) 

menjabarkan klasifikasi Media pembelajaran sebagai berikut  

1. Media Berbasis Manusia  

Media berbasis manusia adalah media yang menggunakan manusia sebagai 

sarana menyampaikan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Media ini 

bermanfaat khususnya bila kita ingin secara langsung terlibat dalam 

pemantauan pembelajaran. 

2. Media Berbasis Komputer  

Saat ini di era modern komputer memiliki fungsi yang banyak dan berbeda-

beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai 

managed dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer- 

Managed Instruction (CMI). Adapula peran komputer sebagai alat bantu dalam 

proses belajar; pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi 

pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer-

Assisted Instruction (CAI). CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan 

tetapi ia bukanlah penyampai utama pada materi pelajaran. Komputer dapat 

menyajikan tahapan dan informasi pembelajaran lainnya. 

3. Media Berbasis Cetakan  

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umun dikenal adalah buku 

teks, buku penuntun, buku kerja/latihan, jurnal, majalah, dan lembar lepas. 

Yaumi (2018) mengemukakan bahwa bahan cetak dalam bidang pendidikan 

adalah semua bentuk cetakan seperti modul, buku teks, artikel, jurnal, lembar 

kerja, lembar lepas (handout), surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk 

cetakan lainnya yang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Bahan cetak 

merupakan media yang berfungsi untuk menjadi perantara dari sumber 

informasi (guru, dosen, instruktur) kepada penerima informasi (peserta didik).  

4. Media Berbasis Visual  

Media visual adalah media yang menggunakan gambar. Media berbasis visual 

(image atau perumpamaan) sangat penting dalam memegang peranan dalam 

kegiatan belajar. Media visual dapat mempermudah pemahaman materi yang 
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disampaikan.  Media visual juga dapat memperkuat ingatan peserta didik 

dengan gambar yang ditampilkan. Selain itu, Media visual dapat 

menumbuhkan minat belajar dan dapat memberikan contoh antara isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata. 

5. Media Berbasis Audio-visual  

Media Audio-visual merupakan gabungan media gambar (Visual) dengan 

media suara (Audio). Media ini memerlukan pekerjaan tambahan untuk 

memproduksinya. Sebelum membuat media ini diperlukan penulisan naskah 

dan storyboard yang akan dipakai pada media Audio-visual. Contoh media 

yang berbasis Audio-visual adalah video, film, slide bersama tape, powtoon, 

dan televisi. 

 

2.1.1 Media Video 

Media video adalah gabungan dari media audio (suara) dan media visual (gambar). 

Media video merupakan gambar yang bertayang diiringi dengan suara di dalamnya. 

 

A. Pengertian Media Video 

Menurut Sadiman, dkk. (1986) Video sebagai media audio-visual yang 

menampilkan gerak, semakin lama semakin populer dalam masyarakat. Pesan yang 

disajikan bisa bersifat fakta (kejadian/peristiwa penting, berita) maupun fiktif 

(semisalnya cerita) bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Selain 

pendapat Sadiman, dkk., Arsyad (2011) menjelaskan bahwa video merupakan 

gambar dalam sebuah frame, di mana frame demi frame tersebut ditampilkan 

melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga gambar terlihat hidup pada layar. 

 

Video sebagai media audio-visual dapat digunakan untuk membantu pengajaran, 

penerangan, atau penyuluhan. Melalui video banyak yang dapat ditampilkan 

dengan jelas dan menarik. Misalnya, tidak semua orang dapat melihat proses dalam 

tumbuh yaitu bagaimana proses kehidupan sebuah tanaman atau bagaimana materi 

yang ditayangkan melalui video.  
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah 

satu jenis media audio-visual yang dapat menampilkan suatu objek yang bergerak 

bersama-sama dengan suara dipakai di dalamnya. 

 

B. Kelebihan dan Kelamahan Media Video 

Media video memiliki kelebihan dalam penggunaannya. Akan tetapi, tak luput juga 

terdapat kelemahan dalam penggunaannya. 

1. Kelebihan Media Video 

Menurut Daryanto (2011), terdapat beberapa kelebihan penggunaan media video, 

antara lain   

1) Video menambah suatu dimensi baru di dalam pembelajaran;  

2) Video menyajikan gambar bergerak kepada peserta didik dengan suara yang 

menyertainya;  

3) Video dapat menampilkan suatu fenomena yang sulit untuk dilihat secara 

nyata.  

 

Selain pendapat Daryanto, Sadiman (2009) menjabarkan kelebihan media video 

dalam pembelajaran sebagai berikut 

1) Mampu menarik perhatian untuk kurun waktu yang singkat dari video yang 

ditampilkan. 

2) Penonton atau peserta didik dapat memperoleh informasi dari pakar atau tokoh 

melalui video yang ditayangkan. 

3) Demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya untuk 

ditayangkan, sehingga pada waktu penayangan materi pendidik bisa 

memfokuskan perhatian peserta didik. 

4) Menghemat waktu karena video dapat diputar berulang-ulang kali.  

5) Bisa mengamati objek yang sedang bergerak atau objek yang berbahaya secara 

lebih dekat. 

6) Besar kecilnya suara dapat disesuaikan atau diatur apabila akan disisipi ulasan 

yang akan didengar. 

7) Pendidik dapat mengatur di mana akan menghentikan video untuk gambar 

yang akan diperjelas informasinya. 
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8) Tidak perlu menggelapkan ruangan waktu menampilkannya. 

 

2. Kelemahan Media Video 

Selain memiliki kelebihan, media video juga tentunya memiliki kelamahan. 

Menurut Arsyad (2014) terdapat beberapa kelemahan pada penggunaan video 

sebagai media pembelajaran sebagai berikut. 

1) Pengadaan video umumnya memerlukan biaya yang banyak dan waktunya 

tidak sebentar. 

2) Pada saat video ditayangkan gambar-gambar terus bergerak, sehingga tidak 

semua peserta didik mampu mengikuti informasi yang disampaikan melalui 

video tersebut. 

3) Video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar 

yang diinginkan, kecuali video itu dirancang dan diproduksi khusus untuk 

kebutuhan tersendiri. 

4) Video yang ditayangkan tidak dapat menampilkan obyek dengan ukuran yang 

sebenarnya. 

5) Material pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat 

menampilkan gambar yang ada di dalamnya. 

 

Selain pendapat Arsyad, Daryanto (2010) menjabarkan beberapa kelemahan media 

video pembelajaran sebagai berikut 

1) Fine details, objek tidak dapat ditampilkan sampai yang sekecil-kecilnya. 

2) Size information, objek tidak dapat ditampilkan dengan ukuran yang 

sebenarnya. 

3) Third dimention, gambar yang ditampilkan dengan video umumnya 

berbentuk dua dimensi. 

4) Opposition, mampu menimbulkan keraguan bagi penonton dalam 

menafsirkan gambar yang dilihat apabila pengambilan gambar/video yang 

kurang tepat. 

5) Membutuhkan alat proyeksi untuk menampilkan video. 

6) Membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membuat program video.  
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2.1.2 Powtoon 

Powtoon adalah aplikasi dan situs online untuk pembuatan video animasi. Powtoon 

memiliki tamplate gambar, suara, background, dan animasi di dalamnya yang dapat 

dipilih oleh penggunanya. 

 

A. Pengertian Powtoon 

Powtoon merupakan aplikasi dan situs layanan online untuk membuat sebuah 

paparan video yang memiliki fitur animasi yang menarik, seperti animasi tulisan 

tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup serta pengaturan time line 

yang sangat mudah. Banyak yang belum mengetahui aplikasi powtoon karena 

aplikasi ini masih baru. Powtoon dapat menghasilkan video animasi yang lebih 

menarik dibandingkan video-video biasa, powtoon jauh lebih efesien, efektif dan 

inovatif untuk menayangkan materi yang ingin disampaikan. Powtoon juga dapat 

memberikan inovasi baru bagi pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran. 

  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa powtoon 

merupakan media audio-visual yang berisi animasi untuk menyampaikan sebuah 

informasi di dalamnya. Media powtoon dapat memudahkan kita yang akan 

membuat media animasi.  

 

B. Kekurangan dan Kelebihan Powtoon 

Kekurangan dari media powtoon adalah ketergantungan pembuat pada ketersediaan 

bahan sebagai dasar membuat animasi. Ketergantungan tersebut dapat mengurangi 

kreativitas dan juga inovasi pendidik dalam membuat media pembelajaran. Selain 

itu, untuk mendapatkan animasi yang lebih lengkap kita perlu upgrade ke akun 

premium dengan biaya bulanan.  

 

Kelebihan powtoon ialah menciptakan media yang interaktif dan komunikatif, 

karena mencangkup penggunaan beberapa indra. Powtoon dapat memberikan 

penayangan video yang imajinatif, kreatif, dan kolaboratif. Penggunaan powtoon 

juga sangat praktis karena tidak perlu keahlian khusus. 
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Berdasarkan kekurangan dan kelebihan media powwton, dapat disimpulkan bahwa 

dari kekurangannya, media powtoon memiliki ketergantungan pada tamplate yang 

ada pada aplikasi, serta terdapat biaya bulanan untuk mampu mengakses animasi 

dan tamplate yang lebih banyak. Sebaliknya, jika dilihat dari kelebihannya, media 

powtoon ini sangatlah inovatif dalam penggunaannya karena dapat menayangkan 

informasi dengan animasi yang interaktif dan kreatif. Selain itu, penggunaan 

powtoon yang mudah dan simple serta tidak perlu keahlian khusus.  

 

C. Manfaat Powtoon 

Media powtoon memiliki banyak manfaat yang dapat mempermudah pembelajaran 

di sekolah. Salah satunya yaitu membantu meningkatkan keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran, serta pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih menarik 

dan mudah dipahami oleh peserta didik (Deviliana, 2017). 

Deviliana (2017) menjabarkan manfaat powtoon sebagai berikut 

1. Pembelajaran menjadi lebih efektif.  

2. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

3. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

4. Meningkatkan ketrampilan guru dalam mengelola. 

 

2.2 Buku Fiksi 

Buku fiksi merupakan buku yang berisi imajinasi pengarangnya. Buku fiksi 

memiliki beberapa unsur di dalamnya sebagai pembangun cerita, seperti unsur 

ekstrinsik dan intrinsik. Buku fiksi memiliki pesan di dalamnya yang ingin 

disampaikan oleh pengarang ke pembacanya. Contoh buku fiksi adalah novel, 

cerpen, dan kumpulan puisi. 

 

A. Pengertian Buku Fiksi  

Menurut Yustinah (2018) buku fiksi merupakan buku yang dibuat berdasarkan 

imajinasi pengarangnya. Buku fiksi berisi cerita rekaan atau peristiwa yang tidak 

terjadi sebenarnya. Buku fiksi bersifat khayalan karena isi cerita merupakan 

imajinasi sang pengarang.  
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Menurut Darmawati (2018) buku fiksi adalah salah satu buku penunjang yang dapat 

digunakan peserta didik sebagai buku pengayaan. Buku fiksi juga berkaitan dengan 

karya sastra fiksi yang biasanya berupa rekaan atau khayalan, seperti novel, komik, 

kumpulan puisi, buku kumpulan cerpen, dan drama.   

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa buku fiksi adalah 

salah satu jenis buku pengayaan yang di dalamnya terdapat sebuah karya fiksi, yang 

berisi cerita rekaan atau khayalan. Cerita yang terdapat di dalamnya berupa 

khayalan yang ditulis oleh pengarangnya. Biasanya cerita tersebut berisi tentang 

kehidupan dan memiliki pesan yang terkandung di dalamya. Buku fiksi juga 

memiliki beberapa bagian struktur yang terdapat di dalamnya. 

 

Buku fiksi memuat bagian-bagian yang menunjang kelengkapan struktur penyusun 

buku. Berikut ini penjelasan bagian bagian penyusun dalam buku fiksi. 

1) Bagian Awal 

Bagian awal merupakan bagian yang berisi informasi tentang buku fiksi tersebut. 

Bagian ini terletak di awal buku atau mendahului sebelum isi cerita. Bagian awal 

pada buku fiksi biasanya terdiri dari a) cover buku atau halaman sampul, b) 

halaman pendahuluan dari penulis, c) halaman informasi buku yang berisi 

penerbit buku dan tahun terbit buku, dan d) daftar isi buku. Bagian-bagian 

tersebut perlu disajikan oleh penulis. Tujuannya agar pembaca bisa mengetahui 

informasi yang terdapat pada buku fiksi sebelum membacanya. 

2) Bagian Isi 

Bagian isi adalah bagian inti yang terpenting pada sebuah buku fiksi. Pada 

bagian ini berisi cerita yang dibuat oleh pengarangnya. Selain itu, terdapat juga 

runtutan peristiwa-peristiwa yang terjadi antar tokoh di dalam cerita mulai dari 

awal sampai selesai. Pada bagian isi juga terdapat beberapa unsur fiksi, yaitu 

tema, alur cerita, latar, tokoh dan penokohan, serta pesan atau amanat. 

3) Bagian Akhir 

Bagian akhir merupakan bagian penutup dalam sebuah buku fiksi. Letaknya 

terdapat di akhir setelah bagian isi cerita selesai. Bagian penutup biasanya berisi 

riwayat si pengarang buku. Akan tetapi, tidak semua buku mencantumkan 
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riwayat pengarangnya. Biasanya bagian akhir buku atau penutup lebih sering 

memuat sinopsis dari buku tersebut. Sinopsis merupakan ringkasan yang 

memuat isi keseluruhan buku. Sinopsis biasanya diletakkan pada cover bagian 

belakang buku. 

 

Pada pembelajaran di sekolah biasanya jenis buku fiksi yang digunakan berupa 

kumpulan cerpen atau novel. Buku fiksi tersebut biasanya dipakai dalam 

pembelajaran di sekolah karena isi nya terdapat pesan atau amanat yang ingin 

disampaikan oleh pengarangnya. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut 

sebagai pesan moral. Pesan moral berisi perbuatan, sikap, dan tingkah laku para 

tokoh yang terdapat pada sebuah cerita, selanjut pesan moral tersebut dapat diambil 

hikmahnya oleh peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat belajar bagaimana 

menganalisis pesan yang terdapat pada sebuh buku fiksi. 

 

2.2.1 Analisis Pesan Buku Fiksi 

Setelah mengetahui pengertian dari buku fiksi, tentunya cerita di dalam buku fiksi 

terdapat pesan. Menurut Waluyo (2006), jika tema mempunyai hubungan dengan 

arti, maka sebuah amanat itu mempunyai hubungan dengan makna. Kemudian 

jika tema memiliki sifat yang sangat lugas, khusus, dan objektif, maka amanat itu 

memiliki sifat kias, umum, dan subjektif.  

 

Pesan atau amanat adalah sebuah pesan moral pada sebuah cerita yang ingin 

disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya. Pesan moral menerangkan 

pada ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap , 

kewajiban , akhlak, dan budi pekerti. Pandangan seseorang tentang moral, nilai-

nilai, dan kecenderungan-kecenderungan tertentu, biasanya dipengaruhi oleh 

pandangan hidup bangsanya. Kenny (1966:89) mengemukakan bahwa moral 

dalam karya sastra biasanya ditunjukkan sebagai suatu saran yang berhubungan 

dengan ajaran moral tertentu yang dapat ditafsirkan melalui cerita. Moral biasanya 

berupa “petunjuk”  yang sengaja diberikan oleh pengarang tentang berbagai hal 

yang berhubungan dengan masalah kehidupan, seperti sikap, tingkah laku, dan 

sopan santun. (Nurgiyantoro,2013).  
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Menurut Nurgiyanto (2013), jenis dan  wujud pesan pesan moral yang ditemukan 

dalam karya sastra akan bergantung pada keinginan, keyakinan, dan interes 

pengarang yang bersangkutan. Jenis ajaran moral dapat mencakup masalah yang 

tidak terbatas. Ia dapat mencakup persoalan kehidupan manusia seperti hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam 

lingkup sosial dan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Jenis hubungan-hubungan tersebut dapat dirinci ke dalam detail-detail yang lebih 

khusus.  

 

Pesan moral dalam cerita dapat disampaikan secara langsung (tertulis) dan tidak 

langsung (tersirat). Menurut Nurgiyanto (2013), bentuk penyampaian pesan moral 

yang bersifat langsung, bisa dibilang identik dengan cara penggambaran watak 

tokoh yang bersifat uraian, telling atau penjelasan, expository. Artinya, moral yang 

ingin disampaikan, atau diajarkan, kepada pembaca itu dilakukan secara langsung 

dan explisit. Pada hal ini pengarang tampak bersifat mengajarkan pembaca, secara 

langsung memberikan nasihat dan petuahnya. Jika dibandingkan dengan bentuk 

sebelumnya, bentuk penyampaian pesan moral secara tidak langsung pesan itu 

hanya tersirat dalam cerita, berpadu secara koherensif dengan unsur-unsur cerita 

yang lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui pesan yang terdapat dalam sebuah 

buku fiksi perlu adanya analisis pesan pada buku fiksi tersebut. 

 

Analisis pesan pada buku fiksi dilakukan dengan mencermati pesan yang 

ditemukan, lalu menemukan bukti pendukung yang berkaitan dengan pesan 

tersebut. Bukti bisa berupa dialog antar tokoh, perilaku tokoh, peristiwa yang terjadi 

pada cerita, atau unsur lainnya. Analisis pesan pada buku fiksi bisa dilakukan 

dengan cara menghubungkan peristiwa yang terjadi pada cerita dengan kehidupan 

sehari-hari.  

 

Darmawati, dkk (2018) menjabarkan langkah-langkah menemukan pesan dalam 

sebuah karya sastra berupa cerpen atau novel sebagai berikut: 
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1) Membaca dan memahami setiap bagian cerpen atau novel. Buku fiksi berupa 

cerpen atau novel dibaca dengan teliti dan dipahami setiap bagiannya, tema 

ceritanya, runtutan peristiwa yang terjadi serta tokoh dan penokohan.  

2) Memperhatikan dengan cermat penokohan setiap tokoh dalam cerita. Setiap 

tokoh dalam karya sastra dibuat oleh pengarangnya memiliki karakter yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, langkah yang dapat digunakan adalah 

mencermati proses tingkah laku tokoh untuk menemukan pesan dalam buku 

fiksi. 

3) Mencatat bagian penting, seperti peristiwa atau masalah. Tahapan ketiga yaitu 

mencatat peristiwa - peristiwa yang terjadi dalam cerita untuk menemukan pesan 

dari buku fiksi. Peristiwa tersebut bisa berupa masalah atau konflik yang dapat 

dijadikan informasi untuk menentukan pesan dari buku fiksi tersebut. 

4) Mencatat tema cerita dan nilai-nilai yang terdapat pada cerita. Nilai-nilai yang 

ada pada sebuah buku fiksi dapat menjadi tahapan untuk menemukan pesan yang 

ingin disampaikan oleh pengarang. Yaitu dengan cara mencatat tema dan nilai-

nilai yang terdapat pada cerita untuk menemukan pesan tersebut. 

5) Menentukan pesan atau amanat dari catatan sebelumnya. Tahapan terkahir, yaitu 

dengan cara membuat rangkuman dari hasil catatan yang telah dibuat untuk 

menemukan pesan pada buku fiski tersebut. Setelah itu, hasil dari identifikasi 

yang telah dilakukan dapat menentukan pesan atau amanat yang terdapat pada 

cerpen atau novel. 

 

2.2.2 Ulasan Buku Fiksi 

Ulasan atau resensi adalah menanggapi, memberikan nilai, atau mengulas kembali 

secara singkat isi buku.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah 

mempertimbangkan, mengulas, dan menilai sebuah buku. Ulasan biasa dilakukan 

pada ssebuah karya disekitar kita sebagai umpan balik dari rasa kritis kita terhadap 

hal tersebut. Ulasan yang dibahas pada hal ini yaitu ulasan mengenai pesan pada 

buku fiksi. Pesan/amanat merupakan salah satu unsur instrinstik yang menarik dan 

dapat dijadikan fokus analisis sebuah ulasan (Yustinah, 2018). 
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Pada ulasan terdapat komentar yang berupa penilaian terhadap karya yang diulas 

baik itu berupa kelemahan maupun keunggulan. Ulasan terhadap buku fiksi dapat 

disusun dalam bentuk resensi. Resensi merupakan ulasan atau penilaian terhadap 

suatu karya baik itu buku, film, atau karya lainnya. Hal-hal yang dapat ditanggapi 

dalam resensi yaitu bahasa, unsur-unsur, kualitas isi, dan manfaat bagi pembaca. 

Menurut Keraf dalam Dalman (2014) tujuan menulis resensi sebuah buku adalah 

menyampaikan kepada para pembaca apakah buku tersebut layak atau tidak untuk 

dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, tujuan dalam mengulas buku fiksi adalah 

agar dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai buku fiksi tersebut. 

Berikut ini beberapa tujuan melakukan ulasan atau resensi terhadap buku fiksi 

(Kemendikbud, 2018). 

1) Memberikan informasi dan pemahaman lebih dalam tentang apa yang terungkap 

di dalam buku fiksi. Informasi tersebut dapat berupa identitas buku, gambaran 

isi buku, serta kelebihan atau kelemahan buku. 

2) Mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan lebih 

jauh mengenai fenomena yang terdapat dalam buku fiksi. 

3) Memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah buku fiksi tersebut 

mendapat penerimaan dari masyarakat atau tidak. Selain itu juga dapat 

menginformasikan kepada pembaca kalangan mana yang cocok untuk membaca 

buku tersebut.  

4) Memberikan informasi singkat kepada pembaca tentang buku yang baru terbit, 

judul karya, pengarang, alasan membuat karya, dan kaitan-kaitannya dengan 

karya-karya sejenis yang sudah ada. 

 

Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi meliputi unsur-unsur, bahasa, kualitas 

isi, dan manfaat bagi pembaca. Unsur-unsur atau sistematika resensi diantaranya 

sebagai berikut ( Darmawati, 2018). 

1) Judul 

Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Judul dapat 

ditentukan sesuai dengan cerita atau peristiwa yang terjadi di dalam buku fiksi. 

Judul resensi dapat dibuat dengan lebih menarik agar pembaca termotivasi 
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untuk membacanya. Penulisan judul resensi harus jelas, singkat, dan tidak 

menimbulkan kesalahan penafsiran. 

2)   Identitas buku 

Identitas buku mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun 

terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Penulis resensi harus menunjukkan 

jenis buku yang diresensi, termasuk fiksi atau nonfiksi. 

3)   Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisis landasan berpikir peresensi. Bagian pendahuluan 

biasanya memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, mengemukakan 

tema dan deskripsi buku secara singkat. 

4)   Isi 

Bagian ini meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat buku 

dengan kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan 

bahasa yang digunakan penulis dalam buku dan kesalahan cetak yang terdapat 

pada buku. 

a. Sinopsis isi buku 

Sinopsis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ringkasan cerita 

yang berisi cuplikan seluruh adegan sehingga membentuk tema cerita. 

Pada bagian ini berisi pokok-pokok isi buku. Jika yang diresensi buku 

buku fiksi, perlu mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan 

masalah tema, watak ataupun latar cerita. 

b. Kelemahan dan keunggulan buku 

Penulis resensi harus mengemukakan segi-segi menarik dari buku 

tersebut dan kekurangan dari buku tersebut. Kelemahan suatu ulasan bisa 

terjadi pada struktur yang tidak lengkap, isi yang tidak jelas, atau diksi 

yang sulit dipahami pembaca. Keunggulan suatu ulasan dapat dilihat dari 

kejelasan penyampaian, penggunaan bahasa, dan kelebihan pada aspek 

aspek yang lainnya. 

5)   Penutup 

Pada bagian ini berisi kesimpulan resensi buku fiksi, biasanya berisi buku 

tersebut penting untuk siapa dan mengapa. Penulis resensi juga perlu 
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mengemukakan nilai yang diperoleh dari buku fiksi serta imbauan-imbauan 

untuk pembaca.  

 

2.3 Media Powtoon untuk Pembelajaran Buku Fiksi 

Video animasi powtoon dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai 

pengantar materi. Media powtoon dengan media salindia atau power point tidak 

jauh berbeda, yakni sama-sama untuk memaparkan/mempresentasikan suatu materi 

pelajaran. Akan tetapi, yang membedakan media powtoon dengan salindia atau 

power point yaitu lebih banyak pilihan animasi yang menarik dan suara pengiring 

di dalamnya. 

 

Media powtoon bisa membuat suasana belajar lebih hidup dan tidak membosankan 

karena terdapat animasi yang ditampilkan yang menarik perhatian peserta didik 

dalam menyimak materi pelajaran. Selain itu, penggunaan media powtoon tidak 

perlu keahlian khusus, sehingga sangat mudah untuk digunakan oleh pendidik dan 

juga peserta didik. Media powtoon juga dapat digunakan dan disimpan di perangkat 

elektronik seperti laptop, komputer, dan handphone. Sehingga, pendidik dan 

peserta didik dapat menggunakannya kapan saja dan dimana saja. 

 

Media powtoon dapat menjadi pilihan pendidik sebagai media pembelajaran yang 

dipakai dalam pembelajaran di sekolah. Seperti pembelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas XI, yaitu KD 3.11 Menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca dan KD 

4.11 Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Pendidik 

dapat menggunakan media powtoon dengan memasukan materi buku fiksi di 

dalamnya untuk ditonton oleh peserta didik. Peserta didik dapat mempelajari dan 

memahami materi buku fiksi dari video powtoon yang ditayangkan oleh pendidik. 

 

A. Cara Membuat Video Powtoon untuk Pembelajaran Buku Fiksi 

Membuat powtoon dapat diakses melalui situs powtoon.com dan juga bisa 

menggunakan aplikasi yang dapat diunduh di google playstore dan app store. 

Cara membuat powtoon adalah sebagai berikut. 
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1.  Membuat akun 

Pertama sebelum mengakses powtoon, terlebih dahulu harus membuat akun 

dengan klik ‘sign up’ atau login dengan melalui akun google. 

2.  Pilih jenis video 

Setelah login atau masuk, selanjutnya pilih jenis video yang ingin dibuat. 

Beberapa pilihan yang ditawarkan adalah modern edge, whiteboard, cartoon, 

infographic, real dan lain sebagainya.  

3.  Desain video 

Cara selanjutnya, desain video yang akan dibuat dengan menambahkan tulisan, 

gerakan, musik, dan latar belakang yang beragam. Pada tahap ini, materi yang 

ingin disampaikan didesain untuk dimasukkan ke dalam video powtoon. Lalu 

karakter tokoh yang berada dalam buku fiksi bisa kita buat atau pilih dari pilihan 

animasi yang tersedia di dalam powtoon. Pemilihan latar belakang bisa 

disesuaikan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Setelah itu, pemilihan 

musik berpengaruh juga agar tidak monoton. Pendidik juga bisa mendubing 

suara sebagai penjelas dari tayangan yang ditampilkan.  

4.  Priview video 

Jika video sudah selesai dibuat dan diedit, klik priview & export untuk melihat 

atau mengecek hasil akhir video yang telah dibuat. Pada tahap ini bertujuan 

untuk mengecek kembali apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam video 

powtoon. 

5.  Simpan  

Setelah yakin video yang didesain telah selesai dan tidak perlu ada yang di ubah 

lagi, tekan ‘simpan’ agar video langsung tersimpan pada perangkat laptop, 

komputer, atau handphone. 

 

Setelah video selesai dibuat, video powtoon yang berisi materi pembelajaran dapat 

di bagikan ke Youtube, WhatsApp, atau Google Drive agar dapat diunduh atau 

ditonton oleh peserta didik. Dengan begitu peserta didik dapat belajar dari video 

powtoon yang berisi materi belajar dan latihannya. 
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B. Kelayakan Media Powtoon pada Pembelajaran Buku Fiksi 

Kualitas produk media powtoon pada materi menganalisis pesan buku fiksi dan 

menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca ditentukan dengan 

kriteria dan kualitas media pembelajaran. Walker dan Hess (dalam Azhar Arsyad, 

2014) memaparkan kriteria dalam me-review perangkat lunak media pembelajaran 

berdasarkan kepada kualitas berikut.  

1. Kualitas isi dan tujuan, meliputi; kepentingan, ketepatan, kelengkapan, minat 

perhatian, kesesuaian dengan situasi siswa.  

2. Kualitas instruksional, meliputi; memberikan kesempatan belajar, kualitas 

memotivasi, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberikan dampak bagi 

siswa, dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya.  

3. Kualitas teknik, meliputi: keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan 

atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan programnya, 

kualitas pendokumentasiannya. 

 

Thorn (dalam Sumardiono, 2012) memaparkan beberapa kriteria dalam menilai 

multimedia interaktif sebagai berikut  

1. Kemudahan Navigasi.  

Media pembelajaran interaktif harus dirancang sesederhana mungkin. Hal ini 

bertujuan  untuk memudahkan peserta didik dalam menjalankan media 

meskipun belum memiliki keahlian dan pengetahuan yang kompleks tentang 

media tersebut.  

2. Kandungan kognisi yang akurat dan relevan.  

Kriteria ini untuk menilai isi program, apakah program telah memenuhi 

kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yaitu dengan adanya kandungan 

pengetahuan yang jelas dan dapat dimengerti pada tingkat atau level pendidikan.  

3. Presentasi informasi ialah yang digunakan untuk melihat isi dan program 

multimedia interaktif itu sendiri.  

Penyampain informasi seharusnya diberikan secara efisien, efektif, dan 

semenarik mungkin sehingga proses penyampaian materi melalui media tetap 

baik dan menyenangkan.  
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4. Integrasi media.  

Pada sebuah media, aspek pengetahuan dan keterampilan harus saling 

terintegrasi. Media tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk bermain tetapi juga 

alat menstimulasi peserta didik membangun kognisi mereka secara teori dan 

praktik.  

5. Artistik dan Estetika.  

Program harus mempunyai tampilan yang menarik. untuk menumbuhkan minat 

peserta didik. Ukuran menarik menjadi aspek penting pada sebuah media karena 

penampilan fisik media mempengaruhi minat dan ketertarikan peserta didik 

untuk terlibat dalam menikmati dan mempelajari informasi pada media tersebut.  

6. Fungsi keseluruhan.  

Program yang dikembangkan harus memberikan pembelajaran yang diinginkan 

oleh peserta didik. Sehingga, mereka akan merasa telah belajar ketika selesai 

menjalankan sebuah program. 

 

Berdasarkan pendapat para pakar terhadap kriteria kelayakan media pembelajaran 

diatas, kriteria tersebut meliputi materi (kriteria kualitas materi dan kriteria kualitas 

pembelajaran) dan media (kriteria media pembelajaran dan penerimaan materi yang 

diterima oleh siswa). Kriteria tersebut menjadi dasar indikator penilaian media 

powtoon pada pembelajaran buku fiksi sebagai berikut: 

A. Kriteria kualitas materi dan pembelajaran. 

1)  Kesesuaian materi dengan KD dan indikator (materi yang disampaikan 

disesuaikan dengan KD dan indikator yang ada) 

2)  Kelengkapan materi (materi yang disampaikan mancakup semua yang 

terdapat pada KD dan indikator) 

3)  Kebenaran materi (materi merupakan penjabaran dari KD dan indikator yang 

ada) 

4)  Kemudahan memahami isi materi pada media (isi materi yang terletak pada 

keterangan cukup mudah dipahami oleh peserta didik) 

5)  Kejelasan materi (materi yang dicantumkan memberikan kejelasan pada 

peserta didik) 

6)  Pemberian latihan untuk pemahaman konsep 
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7)  Kegiatan belajar dengan menggunakan media video animasi berbasis 

powtoon dapat memotivasi peserta didik 

8) Memberikan kesempatan peserta didik untuk berlatih sendiri 

9) Kebenaran dan kekinian materi 

10) Ketepatan cakupan materi 

11) Ketercernaan materi dengan pemahaman logis 

12) Membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik 

13) penyampaian materi runtut 

14) materi bermanfaat 

15) Kualitas penyajian materi  

16) Kemudahan dan pemahaman materi 

17) Keterlibatan dan peran peserta didik dalam aktivitas belajar 

18) Kualitas umpoan balik 

 

B. Kriteria media pembelajaran  

1) Ketepatan pemilihan warna background dan warna tulisan 

2) Komposisi dan kombinasi warna tamplate 

3) Keterbacaan teks (teks pada keterangan mudah dibaca oleh peserta didik) 

4) Ketepatan layout 

5) Ketepatan gambar/animasi pada media video 

6) Kualitas gambar 

7) Ketepatan susunan gambar 

8) Kemudahan pemakaian (media yang digunakan relatif mudah) 

9) Ketepatan ukuran gambar dengan komposisi ukuran tulisan 

10) Media tidak menimbulkan presepsi ganda 

11) Musik/audio 

12) Media video animasi powtoon yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dalam 

pembelajaran  

13) Tingkat interaktifitas peserta didik dengan media 

14) Pemberian umpan balik terhadap respon peserta didik 
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C. Kriteria penerimaan materi 

1) Keterbacaan teks (teks pada keterangan mudah dibaca oleh peserta didik) 

2) Ketepatan gambar/animasi pada media video 

3) Media video animasi powtoon yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dalam 

pembelajaran 

4) Kemudahan pemakaian (media yang digunakan relatif mudah) 

5) Kesesuaian materi dengan KD dan indikator (materi yang disampaikan 

disesuaikan dengan KD dan indikator yang ada 

6) Kelengkapan materi (materi yang disampaikan mencakup semua yang 

terdapat pada KD dan indikator) 

7) Kebenaran materi (materi merupakan penjabaran dari KD dan indikator 

yang ada) 

8) Kejelasan materi (materi yang dicantumkan memberikan kejelasan pada 

peserta didik) 

9) Kemudahan memahami isi materi pada media (isi materi yang terletak pada 

keterangan cukup mudah dipahami oleh peserta didik) 

10) Mendorong keingintahuan (kemampuan menarik minat belajar peserta didik 

dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan) 

11) Motivasi (dengan adanya media memberikan motivasi untuk selalu belajar) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memakai desain penelitian dan pengembangan 

(Research and Development/R&D).  Penelitian R&D adalah penelitian yang 

dipakai untuk membuat produk tertentu dan menguji kelayakan produk tersebut 

(Sugiyono, 2017).  Desain penelitian ini memiliki sifat menganalisis kebutuhan dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak 

bagi masyarakat, khususnya pendidikan. 

 

Menurut Borg dan Gall (1989) dalam pendidikan penelitian R&D meliputi 10 

langkah sebagai berikut 

1. Penelitian dan pengumpulan data 

2. Perencanaan  

3. Pengembangan draft produk awal  

4. Uji coba lapangan awal 

5. Revisi hasil uji coba 

6. Uji lapangan produk utama 

7. Revisi produk 

8. Uji coba lapangan skala luas/uji kelayakan 

9. Revisi produk final 

10. Desiminasi dan implementasi 

 

Dari 10 langkah tersebut, peneliti membatasi menjadi 6 langkah dengan alasan 

keterbatasan waktu dan dana sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

2. Pengumpulan Data 
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3. Membuat Produk 

4. Validasi Produk 

5. Revisi Produk 

6. Produk Hasil 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian model Brog and 

Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono. Akan tetapi, peneliti hanya 

menggunakan pengembangan sampai enam langkah yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penelitian ini dikembangkan alur prosedur penelitian secara ringkas 

bedasarkan pada langkah-langkah di atas sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah   

Tahapan yang petama untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada di dalam 

kelas, peneliti melakukan observasi ke sekolah. Peneliti melakukan wawancara 

kepada pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia yang ada pada sekolah tersebut.  

2. Pengumpulan Data 

Tahapan yang kedua peneliti mengumpulkan data dan informasi yang dapat 

digunakan untuk bahan perencanaan produk. Data dan informasi yang telah 

terkumpul tersebut meliputi hasil data observasi dan review pustaka seperti buku-

buku, jurnal-jurnal, dan referensi lainnya. Selain itu, peneliti bersama dengan 

Potensi dan Masalah 

      Revisi Produk      Validasi Produk 

  Pengumpulan Data       Desain Produk 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Prosedur Penelitian           
Pengembangan Media Pembelajaran 

 

 
Produk Hasil 
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pendidik menentukan materi pembelajaran yang dibutuhkan pembelajar 

berdasarkan silabus.   

3. Desain Produk   

Setelah data, informasi, dan juga referensi terkumpulkan, selanjutnya peneliti 

mendesain atau merancang produk yang akan dibuat dan dikembangkan dalam 

bentuk flowchart dan dilanjutkan dalam bentuk story board. Desain tersebut adalah 

sebuah gambaran sementara media sebelum final yang berisi konten materi dan 

konten media. Setelah rancangan tersebut selesai, peneliti baru membuat produk 

tersebut sesuai dengan rancangan yang dibuat. 

4. Validasi Produk  

Langkah berikutnya adalah melakukan validasi Produk. Setelah produk selesai 

dibuat dan dikembangkan perlu dilakukan validasi oleh ahli materi, ahli media, dan 

pendidik. Validasi merupakan suatu kegiatan untuk menguji atau menilai kelayakan 

suatu produk sebelum diujicoba agar media menjadi lebih efektif.  

a. Validasi Materi 

Validasi materi dilakukan untuk menguji dan menilai kelengkapan dan 

kebenaran materi, apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang sedang 

digunakan. Adapun langkah-langkah melakukan validasi materi sebagai berikut: 

1) Menentukan indikator penilaian. 

2) Menyusun instrumen penelitian berdasarkan indikator penilaian.  

3) Memberikan penilaian terhadap materi produk yang dibuat oleh peneliti. 

4) Mengevaluasi dan memperbaiki produk yang telah divalidasi oleh ahli 

materi. 

b. Validasi Media 

Validasi media dilakukan oleh ahli media untuk mengetahui kualitas teks, 

gambar,  bahasa, dan suara pada produk yang dibuat. Adapun langkah-langkah 

melakukan validasi media sebagai berikut: 

1) Menentukan indikator penilaian. 

2) Menyusun instrumen  penelitian berdasarkan indikator penilaian. 

3) Memberikan penilaian terhadap produk media yang dibuat oleh peneliti. 

4) Mengevaluasi dan memperbaiki produk yang telah divalidasi oleh ahli 

media. 
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5. Revisi Produk 

Setelah  desain  produk  divalidasi, peneliti  melakukan  revisi  atau  memperbaiki 

produk sesuai hasil penilaian yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, dan 

praktisi.   

 

6. Produk Hasil 

Setelah melakukan  revisi produk dari yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, 

maka produk ini dapat dipakai sebagai media dalam pembelajaran. 

 

3.3 Sumber Data  

Sumber data berasal dari Praktisi Bahasa Indonesia di SMK YPPL Bandarlampung. 

Selain itu, data yang diambil dari buku dan jurnal terdahulu berupa pendapat para 

ahli dan penelitian sebelumnya yang menggunakan media yang sama sebagian 

refrensi penulis. Data-data tersebut sebagai acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan di sekolah SMK YPPL Bandarlampung. Observasi 

bertujuan untuk mencari informasi dan permasalahan yang ada pada sekolah 

yang ingin diteliti. Peneliti mencari informasi dan permasalahan yang ada 

dengan cara melakukan wawancara pada praktisi bahasa Indonesia di SMK 

YPPL Bandarlampung. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui tanggapan dan saran pendidik. Metode wawancara dipilih agar 

peniliti dapat lebih dekat dengan narasumber sehingga informasi yang diperoleh 

lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan pendidik Bahasa Indonesia kelas 

XI SMK YPPL Bandarlampung.  
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3. Angket  

Angket yang diberikan yaitu berupa angket validasi, angket validasi ini diajukan 

kepada dosen ahli media, ahli materi, dan pendidik bahasa Indonesia di SMA. 

Angket ini diberikan  pada evaluasi produk untuk penyempurnaan media animasi 

powtoon. Angket dibuat untuk mengetahui kelayakan produk yang akan di isi 

oleh dosen ahli media  dan ahli materi yaitu pendidik bahasa Indonesia di SMA. 

 

Table 3.1 Angket Indikator Penilaian Materi Aspek Pembelajaran dan Isi 

 
Lembar Kuesioner 

 
Judul  : Pengembangan Media Animasi Berbasis Powtoon  

  untuk Pembelajaran Buku Fiksi Kelas XI SMA 
Sasaran Program : Peserta Didik kelas XI SMA 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Peneliti  : Muhammad Hafidz Naufal 
Ahli Materi  : Rian Andri Prasetya, M.Pd. 
 
A. Petunjuk  

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 
Bapak/Ibu selaku ahli materi mengenai produk media animasi 
berbasis Powtoon untuk pembelajaran buku fiksi di kelas XI SMA. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri atas aspek pembelajaran dan aspek materi. 
3. Pendapat, kritik, saran, dan penilaian akan sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas media pembelajaran ini. 
4. Sehubungan dengan hal itu, dimohon Bapak/Ibu memberikan 

pendapat pada setiap pertanyaan dalam lembar evaluasi ini dengan 
memberikan tanda (V) pada kolom angka. 

 
Contoh : 

 
 

No 
 

Indikator 
Skor Penilaian Keterangan 

1 2 3 4 5  
1 Kesesuaian Materi 

dengan 
   

v 
   

KD 

2 Kesesuaian Indikator 
dengan 

    
v 

  

KD 

3 Petunjuk belajar      
v 
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Keterangan Skala: 
1: Sangat tidak baik 
2: Tidak baik 
3: Cukup 
4: Baik 
5: Sangat baik 

 
5. Komentar Bapak/Ibu dimohon di tuliskan pada kolom yang disediakan. 
6. Atas ketersediaan Bapak/Ibu unruk mengisi lembar evaluasi ini saya 

ucapkan terima kasih. 
7. Instrumen untuk ahli materi sebagai berikut. 

 

No Kriteria yang dinilai 
Skor Penilaian 

Catatan 
1 2 3 4 5 

1. Kesusaian materi dengan KD dan 
indikator (materi yang disampaikan 
disesuaikan dengan KD dan indikator 
yang ada) 

      

2. Kelengkapan materi (materi yang 
disampaikan mencakup semua yang 
terdapat pada KD dan indikator) 

      

3. Kebenaran materi (materi merupakan 
penjabaran dari KD dan indikator yang 
ada) 

      

4. Kemudahan memahami isi materi pada 
media (isi materi yang terletak pada 
keterangan cukup mudah dipahami oleh 
peserta didik) 

      

5. Kejelasan materi (materi yang 
dicantumkan memberikan kejelasan pada 
peserta didik) 

      

6. Pemberian latihan untuk pemahaman 
konsep 

      

7. Kegiatan belajar dengan menggunakan 
media video animasi berbasis powtoon 
dapat memotivasi peserta didik 

      
  

8. Memberikan kesempatan peserta didik 
untuk berlatih sendiri 

      

9. Kebenaran dan kekinian materi       

10. Ketepatan cakupan materi       

11. Ketercenaan materi dengan pemahaman 
logis 
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12. Membantu meningkatkan keterampilan 
dan pengetahuan peserta didik 

      

13. Penyampaian materi runtut       

14. Materi bermanfaat       

15. Kualitas penyajian materi       

16. Kemudahan dan pemahaman materi       

17. Keterlibatan dan peran peserta didik 
dalam aktivitas belajar 

      

18. Kualitas umpan balik       

Jumlah Skor  

Skor Rata-rata  

Rerata Peresentase  

Kategori  

Kritik & Saran :  
 
 
 
 
 

 
 
B. Petunjuk 

1. Apabila terjadi kesalahan pada aspek yang disebutkan di atas mohon 
dituliskan sub kompetensi dasar atau nomor soal pada kolom (2). 

2. Pada kolom (3) dituliskan jenis kesalahannya. 
3. Saran perbaikan dituliskan pada kolom (4). 
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No (1) Kompetensi  
Dasar/Materi (2) 

Jenis Kesalahan (3) Saran Perbaikan (4) 

    

 
 

 C. Kritik dan Saran 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

D. Simpulan 
 Media ini dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan tanpa revisi. 
2. Layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan dengan revisi dan saran. 
3. Tidak layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan. 

Mohon dilingkari pada nomor yang sesuai dengan simpulan ahli materi. 
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      Bandar lampung,   2022 
      Ahli Materi 
 
 
 
 
      Rian Andri Prasetya, M.Pd. 
      NIP. 199009022019031010 
 

 
 

Tabel 3.2 Angket Indikator Penilaian Media Aspek Tampilan dan Aspek 
Pemrograman Media 

 
Lembar Kuesioner 

 
Judul            : Pengembangan Media Animasi Berbasis Powtoon  

   untuk Pembelajaran Buku Fiksi Kelas XI SMA 
Sasaran Program  : Peserta Didik kelas XI SMA 
Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 
Peneliti   : Muhammad Hafidz Naufal 
Ahli Materi   : Rian Andri Prasetya, M.Pd. 
A. Petunjuk  
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 

Bapak/Ibu selaku ahli materi mengenai produk media animasi berbasis 
Powtoon untuk pembelajaran buku fiksi di kelas XI SMA. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri atas aspek pembelajaran dan aspek materi. 
3. Pendapat, kritik, saran, dan penilaian akan sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas media pembelajaran ini. 
4. Sehubungan dengan hal itu, dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat 

pada setiap pertanyaan dalam lembar evaluasi ini dengan memberikan 
tanda (V) pada kolom angka. 
Contoh : 

No Indikator Skor Penilaian Keterangan 
1 2 3 4 5  

1 Kesesuaian Materi 
dengan 

   
v 

   

KD 
2 Kesesuaian Indikator 

dengan 
    

v 
  

KD 
3 Petunjuk belajar      

v 
 

Keterangan Skala: 
1: Sangat tidak baik 
2: Tidak baik 
3: Cukup 
4: Baik 
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5: Sangat baik 
 

5. Komentar Bapak/Ibu dimohon di tuliskan pada kolom yang disediakan. 
6. Atas ketersediaan Bapak/Ibu unruk mengisi lembar evaluasi ini saya 

ucapkan terima kasih. 
7. Instrumen untuk ahli materi sebagai berikut. 

 
 

No  Kriteria yang dinilai Skor Penilaian Catatan 
1 2 3 4 5 

1. Ketepatan pemilihan warna background 
dan warna tulisan 

      

2. Komposisi dan kombinasi warna template       

3. Keterbacaan teks (teks pada keterangan 
mudah dibaca oleh peserta didik) 

      

4. Ketepatan layout       

5. Ketepatan gambar/animasi pada media 
video 

      

6. Kualitas gambar       
7. Ketepatan susunan gambar       
8. Kemudahan pemakaian (media yang 

digunakan relatif mudah) 
      

9. Ketepatan ukuran gambar dengan 
komposisi ukuran tulisan 

      

10. Media tidak menimbulkan presepsi ganda       
11. Musik/audio       
12. Media video animasi powtoon yang dibuat 

sesuai kebutuhan dalam pembelajaran 
      

13. Tingkat interaktifitas peserta didik dengan 
media 

      

14. Pemberian umpan balik terhadap respon 
peserta didik 

      

Jumlah Skor   

Skor Rata-rata  

Rerata Persentase  

Kategori  

Kritik & Saran :  
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B. Petunjuk 
4. Apabila terjadi kesalahan pada aspek yang disebutkan di atas mohon 

dituliskan sub kompetensi dasar atau nomor soal pada kolom (2). 
5. Pada kolom (3) dituliskan jenis kesalahannya. 
6. Saran perbaikan dituliskan pada kolom (4). 

 
 

No (1) Kompetensi  
Dasar/Materi (2) 

Jenis Kesalahan (3) Saran Perbaikan (4) 
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 C. Kritik dan Saran 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 
 
D. Simpulan 

 Media ini dinyatakan: 
4. Layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan tanpa revisi. 
5. Layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan dengan revisi dan saran. 
6. Tidak layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan. 

Mohon dilingkari pada nomor yang sesuai dengan simpulan ahli materi. 
 
 

      Bandar lampung,   2022 
      Ahli Media 
 
 
 
 
      Rian Andri Prasetya, M.Pd. 
      NIP. 199009022019031010 
 
 

Tabel 3.3 Angket Indikator Penilaian Aspek Tampilan dan Pemograman 
Media 

Oleh Praktisi 
 

Lembar Kuesioner 
 

Judul            : Pengembangan Media Animasi Berbasis Powtoon 
untuk  

 Pembelajaran Buku Fiksi Kelas XI SMA 
Sasaran Program  : Peserta Didik kelas XI SMA 
Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 
Peneliti   : Muhammad Hafidz Naufal 
Ahli Materi   : Rissuryaningsih, S.Pd 
A. Petunjuk  
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 

Bapak/Ibu selaku ahli materi mengenai produk media animasi berbasis 
Powtoon untuk pembelajaran buku fiksi di kelas XI SMA. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri atas aspek pembelajaran dan aspek materi. 
3. Pendapat, kritik, saran, dan penilaian akan sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas media pembelajaran ini. 
4. Sehubungan dengan hal itu, dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat 

pada setiap pertanyaan dalam lembar evaluasi ini dengan memberikan 
tanda (V) pada kolom angka. 
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Contoh : 
 

No 
 

Indikator 
Skor Penilaian Keterangan 

1 2 3 4 5  

1 Kesesuaian Materi 
dengan 

   
v 

   

KD 

2 Kesesuaian Indikator 
dengan 

    
v 

  

KD 

3 Petunjuk belajar      
v 

 

 
Keterangan Skala: 
1: Sangat tidak baik 
2: Tidak baik 
3: Cukup 
4: Baik 
5: Sangat baik 

 
5. Komentar Bapak/Ibu dimohon di tuliskan pada kolom yang disediakan. 
6. Atas ketersediaan Bapak/Ibu unruk mengisi lembar evaluasi ini saya 

ucapkan terima kasih. 
7. Instrumen untuk ahli materi sebagai berikut. 

 
 

No Kriteria yang dinilai Skor Penilaian Catatan 
1 2 3 4 5 

1. Keterbacaan teks (teks pada keterangan 
mudah dibaca oleh peserta didik) 

      

2. Ketepatan gambar/animasi pada media 
video 

      

3. Media video animasi powtoon yang dibuat 
sesuai kebutuhan dalam pembelajaran 

      

4. Kemudahan pemakaian (media yang 
digunakan relatif mudah) 

      

5. Kesusaian materi dengan KD dan 
indikator (materi yang disampaikan 
disesuaikan dengan KD dan indikator 
yang ada) 

      

6. Kelengkapan materi (materi yang 
disampaikan mencakup semua yang 
terdapat pada KD dan indikator) 
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7. Kebenaran materi (materi merupakan 
penjabaran dari KD dan indikator yang 
ada) 

      

8. Kejelasan materi (materi yang 
dicantumkan memberikan kejelasan pada 
peserta didik) 

      

9. Kemudahan memahami isi materi pada 
media (isi materi yang terletak pada 
keterangan cukup mudah dipahami oleh 
peserta didik) 

      

10. Mendorong keingintahuan (kemampuan 
menarik minat belajar peserta didik dan 
menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan) 

      

11. Motivasi (dengan adanya media 
memberikan motivasi untuk selalu 
belajar) 

      

Jumlah Skor   
Skor Rata-rata  
Rerata Persentase  
Kategori  

Kritik & Saran : 
 
 
 

 
B. Petunjuk 

1. Apabila terjadi kesalahan pada aspek yang disebutkan di atas mohon 
dituliskan sub kompetensi dasar atau nomor soal pada kolom (2). 

2. Pada kolom (3) dituliskan jenis kesalahannya. 
3. Saran perbaikan dituliskan pada kolom (4). 
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No (1) Kompetensi  
Dasar/Materi (2) 

Jenis Kesalahan (3) Saran Perbaikan (4) 

    

 
 

 C. Kritik dan Saran 
 ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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D. Simpulan 
 Media ini dinyatakan: 

7. Layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan tanpa revisi. 
8. Layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan dengan revisi dan saran. 
9. Tidak layak untuk digunakan atau diujicoba di lapangan. 

Mohon dilingkari pada nomor yang sesuai dengan simpulan ahli materi. 
 
 

      Bandar lampung,   2022 
      Guru (Praktisi) 
 
 
 
 
      Rissuryaningsih, S.Pd 
      NIP 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hasil uji 

kelayakan dari ahli materi dan pendidik bahasa Indonesia dicari rata-rata 

empirisnya dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

X = Skor Rata-rata 

∑X = Jumlah Skor 

n = Jumlah Responden 

 
Kemudian menghitung rerata persentase dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

X = 
∑ x 

 

Skor rata-rata 
   Rerata Persentase  =                   X 100 

Skor tertinggi 
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Untuk mengetahui kualitas produk powtoon 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 dasar 

penentuan skala dalam bentuk persentase mengadopsi cara Sukardi (2005) dan 

Sudaryono, dkk (2013) sebagai berikut: 

 

100% 

 

 

75% 

 

 

50% 

 

 

25% 

0% 

 

Keterangan: 

0% - 25% = Tidak Layak 

26% - 50% = Kurang Layak 

51% - 75% = Layak 

76% - 100 % = Sangat Layak

Tidak Layak Kurang Layak Layak Sangat Layak 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. 

1. Penelitian ini menghasilkan produk berupa media animasi berbasis powtoon 

untuk pembelajaran buku fiksi. Pengembangan media ini menggunakan 5 

langkah sebagai berikut. 

a. Menganalisis potensi dan masalah, yaitu menganilisis masalah yang 

ditemukan dalam proses pembelajaran menganilisis pesan dari satu buku 

fiksi yang dibaca khususnya pada medianya. Selain itu pada tahap ini juga 

peneliti menganalisis potensi sarana sekolah yang dapat dimanfaatkan 

dalam menunjang pembelajaran khususnya media pembelajaran yang akan 

dikembangkan. 

b. Melakukan pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan proses wawancara 

pada pendidik, mencari refrensi penelitian terdahulu, , dan menentukan 

media pembelajarannya sebagai acuan untuk melakukan penelitian. 

c. Melakukan desain produk, hal-hal yang dilakukan dalam perancangan 

produk media pembelajaran berbasis aplikasi animasi powtoon, antara lain 

sebagai berikut. 

1) Tahap penyusunan materi, pada tahap penyusunan materi, peneliti 

menentukan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan 

materi buku fiksi yang dipilih sesuai dengan tingkat sekolah 

menengah atas. 

2) Tahap penyusunan media dilakukan dengan pemilihan tema, latar 

belakang dan pemilihan suara. 

d. Melakukan validasi desain, setelah produk pengembangan media animasi 

powtoon selesai dibuat. Langkah selanjutnya adalah mengetahui 
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kelayakan media pembelajaran tersebut melalui validator materi, validator 

media, dan praktisi. Oleh karena itu, media pembelajaran tersebut 

dikategorikan layak digunakan. 

e. Melakukan revisi produk, yaitu produk yang telah divalidasi masih perlu 

diperbaiki sesuai komentar dan saran validator untuk menghasilkan 

produk akhir media pembelajaran buku fiksi berbasis animasi powtoon 

yang sesuai. 

2. Media pembelajaran animasi berbasis powtoon telah dinyatakan layak oleh 

validator ahli materi, ahli media, dan praktisi. Hasil validasi materi diperoleh 

skor rata-rata 4 dan rerata persentase 80% dengan kategori sangat layak, 

validasi media diperoleh skor rata-rata 4,28 dan rerata persentase 85,6% 

dengan kategori sangat layak, dan praktisi diperoleh skor rata-rata 4,45 dan 

rerata persentase 89% dengan kategori sangat layak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Bagi pendidik, disarankan dapat menggunakan media ini sebagai alat bantu 

mengajar di kelas untuk menunjang kegiatan pembelajaran, yaitu media 

animasi powtoon yang dibuat oleh peneliti. 

2. Bagi peserta didik, dapat menambah wawasan baru dan motivasi belajar 

peserta didik dengan pembelajaran menggunakan media animasi powtoon ini. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi 

atau acuan untuk membuat pengembangan media yang serupa. 
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