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Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengembangan media pembelajaran 

berbasis animasi Powtoon dalam pembelajaran drama di SMA kelas XI dan 

kelayakannya media pembelajaran berbasis animasi Powtoon dalam pembelajaran 

drama di SMA kelas XI. Tujuan penelitian ini ialah menghasilkan media 

pembelajaran berbasis animasi Powtoon dalam pembelajaran drama di SMA kelas 

XI dan mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran berbasis animasi Powtoon 

dalam pembelajaran drama di SMA kelas XI. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 

atau research and development (R&D). Namun, prosedur pengembangan 

dilakukan berdasarkan teori Borg and Gall yang disederhanakan menjadi 5 tahap 

yaitu, (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) tahap 

validasi desain, dan (5) revisi produk. Hasil penelitian ini adalah produk media 

pembelajaran audio visual berbasis animasi Powtoon pada teks drama di SMA 

kelas XI. 

 

Validasi Media pembelajaran teks drama berbasis animasi Powtoon melalui tiga 

ahli yakni, ahli materi, ahli media, dan praktisi. Berdasarkan tiga validasi tersebut, 

hasilnya menunjukkan bahwa media berbasis animasi Powtoon sangat layak 

digunakan dengan perolehan skor dari validator ahli materi rata-rata 4 dan rerata 

persentase 81,1%, sedangkan validasi ahli media memperoleh skor rata-rata 4,1 

dengan rerata persentase 82,8% dan validasi praktisi memperoleh skor rata-rata 5 

dan rerata persentase 90,9%. Aplikasi animasi Powtoon merupakan aplikasi 

pembuat animasi yang memiliki fitur cukup banyak untuk mendukung kebutuhan 

pembuatan video animasi. Video animasi dengan aplikasi Powtoon memuat 

tampilan yang menarik sesuai materi dan bahasa dalam video yang digunakan 

sudah komunikatif.  

Kata kunci: pengembangan, media pembelajaran, powtoon, teks drama.       
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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di Indonesia perkembangannya 

semakin pesat seiring dengan perkembangan budaya manusia dalam menghasilkan 

cipta, rasa, dan karya. Pesatnya perkembangan ini dilatarbelakangi oleh 

perkembangan teknologi komunikasi yang semakin meningkat untuk menopang 

kebutuhan manusia. Menurut Rosenberg (dalam Mukarom dan Rusdiana, 2017), 

berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan 

terjadinya lima pergeseran dalam proses pembelajaran. Kelima pergeseran 

tersebut yaitu (1) dari pelatihan ke penampilan; (2) dari ruang kelas ke tempat lain 

dan tidak hanya selama jam pelajaran berlangsung; (3) dari kertas ke komputer 

online atau saluran; (4) dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja; dan (5) dari 

waktu siklus ke waktu nyata. Berdasarkan pada lima pergeseran ini, maka sudah 

tentu sekolah perlu menciptakan penyesuaian- penyesuaian yang berkaitan dengan 

faktor-faktor pembelajaran di kelas. 

 

Seiring meningkatnya teknologi saat ini, perkembangannya sudah memasuki 

lapisan-lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mereka 

rata-rata sudah bisa mengoperasikan komputer. Untuk menanggapi hal tesebut, 

perlu adanya pengetahuan-pengetahuan mengenai batasan kemajuan teknologi 

yang diterima sesuai dengan usia. Sama halnya dengan kemajuan teknologi, 

hendaknya proses pembelajaran di sekolah harus menghasilkan inovasi-inovasi 

baru berupa media pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang 

dilakukan menjadi lebih menarik dan tidak membuat bosan peserta didik yang 

setiap harinya menerima dan menelaah materi yang disampaikan. 
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Kemajuan teknologi yang digunakan untuk pembelajaran, tentu memerlukan 

kecermatan dalam memilih apa yang tepat dan sesuai dalam menghasilkan 

inovasi pembelajaran yang menarik. Pembelajaran sastra khususnya di jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) akan selalu terlihat monoton, bahkan 

membosankan dan tidak menarik untuk dipelajari. Padahal, karya sastra sendiri 

memiliki peran penting dalam pendidikan. Hal ini peneliti tuturkan karena karya 

sastra merupakan salah satu kompetensi dasar yang penting dicapai 

keberhasilannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia.  

 

Menurut Sudjiman (1993) karya sastra adalah wacana yang khas yang di dalam 

ekspresinya menggunakan bahasa dengan memanfaatkan segala kemungkinan 

yang tersedia. Sedangkan bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

sebuah karya sastra (Nurgiyantoro 2010). Berdasarkan pendapat Sudjiman dan 

Nurgiantoro, peneliti menyimpulkan bahwa bahasa dan sastra sangat erat 

kaitannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah untuk lebih 

menghargai negeri dan melestarikan budaya sendiri. Hal ini sejalan dengan fungsi 

bahasa dan sastra itu sendiri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, 

untuk itu pembelajaran bahasa harus berorientasi pada keterampilan 

berkomunikasi.  

 

Pembelajaran teks drama merupakan pembelajaran teks kelas XI pada semester 

genap di Kurikulum 2013 Revisi 2017 yang tercantum pada Kompetensi Dasar. 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. 3.18 Mengidentifikasi alur cerita, 

babak demi babak, dan konflik 

dalam drama yang dibaca atau 

ditonton. 

3.18.1. Memahami struktur drama 

yang dibaca atau ditonton. 

3.18.2. Mengidentifikasi unsur unsur 

drama. 

2. 4.18 Mempertunjukkan salah satu 

tokoh dalam drama yang dibaca 

atau ditonton secara lisan. 

4.18.1. Menelaah bagian-bagian 

penting dalam naskah drama yang 

dibaca atau ditonton. 
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4.18.1. Menampilkan satu tokoh 

dalam drama. 

  

Kompetensi ini merupakan komponen yang penting dalam penelitian ini karena 

merupakan dasar bagi peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran. 

Peserta didik dapat menemukan contoh teks drama di berbagai media seperti 

buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Terdapat banyak teks drama di 

internet. Salah satu contoh teks drama yang dapat ditemukan di internet ialah 

“Panembahan Reso Karya W.S. Rendra”. Teks ini menceritakan tentang perebutan 

kekuasaan di sebuah kerajaan yang mengakibatkan konflik antara pewaris tahta 

kerajaan yang ingin menduduki dan menggantikan kekuasaan raja tua, dalam 

waktu bersamaan antara perebutan tahta raja tua juga terjadi mengenai 

pemberontakan Panji Tumbal yang dilatarbelakangi kekecewaan Panji Tumbal 

terhadap raja tua yang bersifat sewenang-wenang sehingga membuat kerajaan 

menjadi kacau dan membuat rakyat hidup dalam kemiskinan. Teks Panembahan 

Reso merupakan teks yang termasuk dalam teks drama karena struktur teks 

tersebut sudah sesuai dengan unsur yang terdapat dalam teks drama. Teks 

Panembahan Reso merupakan teks drama yang terdapat pada buku Bahasa 

Indonesia SMA kelas XI. Akan tetapi, terkadang peserta didik belum memahami 

struktur isi yang terdapat pada teks drama. Hal ini peneliti alami ketika sedang 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di salah satu sekolah di 

Lampung Timur. Pembelajaran teks drama sebelumnya sudah dikenalkan pada 

jenjang SMP dan diperdalam lagi pada jenjang SMA.  

 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah memiliki standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yakni minimal nilai 75. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti pada pembelajaran drama, peneliti 

mendapati KKM dari pembelajaran drama cenderung sulit tercapai karena 

pemilihan media pembelajaran yang masih tradisional atau media yang digunakan 

masih kurang tepat dan waktu yang digunakan menjadi kurang efektif. Menurut 

Asyhar (2017) media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu 

mengajar, melainkan juga sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Membuat 
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media pembelajaran sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh guru karena pembuatan media berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran yang lebih efektif.  

 

Sejalan dengan pendapat Asyhar, peneliti memutuskan untuk membuat media 

yang menarik dalam menyampaikan materi teks drama, selain menarik peneliti 

ingin berinovasi dengan membuat media yang mudah dipahami peserta didik 

terhadap materi yang disampaikan. Media yang dibuat diharapkan lebih efisien 

untuk membantu pemahaman peserta didik. Karena media dikemas dengan 

menarik dan tidak rumit untuk diterima, media yang dihadirkan juga memberikan 

contoh langsung naskah drama. Media pembelajaran yang dimaksud adalah media 

pembelajaran audio visual berbasis video. Media pembelajaran yang disajikan 

peneliti nantinya akan diuji dan dinilai keberhasilannya oleh ahli (dosen dan guru) 

yang bersangkutan pada penelitian ini.  

 

Beberapa penelitian terdahulu yang diambil peneliti ialah sebagai berikut. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ernawati (2018) Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan judul 

“Keefektifan Media Audio Visual dalam Mengidentifikasi Alur Cerita dan 

Konflik Drama pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Majene”. Ernawati 

menyimpulkan bahwa bahwa penggunaan media audio visual memudahkan siswa 

memunculkan ide-ide kreatif baik dalam penggunaan diksi maupun menentukan 

alur dan konflik pada pembelajaran drama. 

 

Penelitian kedua dilakukan oleh Aulia Ika Atika (2018) Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Lampung dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Menulis Drama Dengan Webtoon Di Kelas 

VII SMP”. Aulia Ika Atika menyimpulkan bahwa (1) Pengembangan media 

pembelajaran menulis drama dengan webtoon dilakukan dengan tahap-tahap 

penelitian berupa studi pendahuluan, desain produk, uji validator, revisi produk 

pada uji validator, uji coba terbatas dan revisi produk, uji coba lebih luas dan 

revisi produk, serta pembuatan produk akhir. (2) Media webtoon yang 
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dikembangkan oleh peneliti dinyatakan layak digunakan pada pembelajaran 

menulis drama di kelas VIII SMP. Hasil kelayakan tersebut diperoleh dari 

pencapaian kategori “Layak” pada saat uji coba penggunaan media. (3) Media 

webtoon yang dikembangkan oleh peneliti dinyatakan cukup efektif digunakan 

pada pembelajaran menulis drama di kelas VIII SMP. Hasil tersebut diperoleh 

dari pencapaian kategori “Sedang” pada saat uji coba penggunaan media. 

 

Hasil penelitian terdahulu membahas tentang menentukan alur dan konflik dalam 

drama, penelitian terdahulu kedua membahas tentang penggunaan media 

pembelajaran yang sudah berinovasi dengan menggunakan Webtoon (digital) 

dalam menyampaikan materinya. Sejauh pengamatan peneliti, di Universitas 

Lampung belum banyak penelitian mengenai pemanfaatan media audio visual 

berbasis animasi powtoon dengan menghadirkan naskah drama dan video 

penjelasan mengenai drama secara rinci. Oleh karena itu, peneliti memilih 

penelitian ini. Mengingat kurikulum 2013 mengharuskan pembelajaran bahasa 

Indonesia berbasis teks. Maka, untuk memudahkan pemahaman peserta didik, 

peneliti memutuskan untuk melakukan pengembangan terhadap media 

pembelajarannya. Selain itu, berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan 

peneliti terhadap media pembelajaran di SMA Plus Muhammadiyah Natar 

menjadi lokasi penelitian belum terdapat media pembelajaran berbasis animasi 

powtoon seperti yang peneliti kembangkan. Fenomena tersebut juga menjadi dasar 

peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran audio visual berbasis animasi 

powtoon pada teks drama di SMA kelas XI untuk memberikan pembelajaran yang 

lebih menarik, mudah dipahami peserta didik, dan tidak membosankan. 

 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti mengangkat judul 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Audio Visual Berbasis Animasi Powtoon pada Teks Drama 

di SMA Kelas XI ”.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan terdapat rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran berbasis animasi 

Powtoon dalam pembelajaran drama di SMA kelas XI? 

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran berbasis animasi Powtoon 

dalam pembelajaran drama di SMA kelas XI? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menentukan tujuan dari penelitian 

sebagai berikut. 

1. Menghasilkan produk pengembangan media pembelajaran berbasis 

animasi Powtoon dalam pembelajaran drama di SMA kelas XI. 

2. Mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran berbasis animasi 

Powtoon dalam pembelajaran drama di SMA kelas XI. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar bermanfaat, baik secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian media 

pembelajaran audio visual pada teks drama berbasis animasi Powtoon di 

SMA kelas XI.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif media pembelajaran teks 

drama 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. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian ini adalah media pembelajaran siswa SMA kelas XI. 

2. Objek penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran audio visual 

teks drama berbasis animasi Powtoon di SMA kelas XI  
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 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), 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 antara 

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 

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. 
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2.2 Media Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Media 

  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti ‘tengah’, 

‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely (1971) 

dalam Arsyad (2011) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis 

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

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Secara lebih khusus, Arsyad (2011) menjelaskan bahwa pengertian media dalam 

proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.  

 

Batasan lain telah pula dikemukakan oleh para ahli yang sebagian di antranya 

akan diberikan berikut ini. AECT (Association of Education and Communication 

Technology, 1977) memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Di samping 

sebagai sistem penyampai atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata 

mediator menurut Fleming (1987) adalah penyebab atau alat yang turut campur 

tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator media 

menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara 

dua pihak utama dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. Di samping itu, 

mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran 

yang melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai kepada peralatan paling 

canggih, dapat disebut media. Ringkasannya, media adalah alat yang 

menyampaikan atau menghantarkan pesan-pesan pembelajaran (Arsyad, 2011). 

 

Henich dan kawan-kawan (1982) dalam Arsyad (2011) mengemukakan istilah 

media sebagai perantara yang menghantar informasi antara sumber dan penerima. 

Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksian, bahan-

bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu 
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membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mendukung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media 

pembelajaran. Sejalan dengan batasan ini, Hamidjojo dalam Arsyad (2011) 

memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh 

manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat 

sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju. 

 

Menurut Gegne dan Briggs (dalam Arsyad, 2011) secara implisit mengatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pelajaran, yang terdiri dari buku, tape rcorder, kaset, 

video kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 

televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar.  Di pihak lain, National education 

association dalam Arsyad (2011) memberikan definisi media sebagai bentuk-

bentuk komunikasi tercetak maupun audio-visual dan peralatannya; dengan 

demikian, media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. 

 

Arsyad (2011) mengemukakan bahwa kegiatan belajar mengajar, sering pula 

pemakaian kata media pembelajaran digantikan dengan istilah-istilah seperti alat 

pandang-dengar, bahan pengajaran (instructional material), komunikasi pandang-

dengar (audio-visual communication), pendidikan alat peraga pandang (visual 

education), teknologi pendidikan (educational technology), alat peraga dan media 

penjelas. 
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2.2.2 Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2011), mengemukakan ciri media pembelajarana 

sebagai berikut. 

1. Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekontruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa 

atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, 

video tape, audio tape, disket komputer, dan film. Suatu objek yang telah 

diambil gambarnya (direkam) dengan kamera atau video kamera dengan 

mudah dapat direproduksi dengan mudah kapan saja diperlukan. Dengan ciri 

fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang 

terjadi pada suatu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. 

 

Ciri ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah 

direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap 

saat. Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali (dalam satu dekade atau satu 

abad) dapat diabadikan dan disusun kembali untuk keperluan pembelajaran. 

Dengan demikian pula kegiatan siswa dapat direkam untuk kemudian dianalisis 

dan di tanggapi oleh siswa baik secara individu maupun secara kelompok. 

 

2. Ciri Manipulatif (Manipulatif Property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki 

ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu behari-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. Di samping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat 

pula diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video. 
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2.2.3 Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Harjanto (2011) terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang bisa 

digunakan dalam proses pengajaran. 

1. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, 

kartun, komik dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua 

dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 

2. Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk seperti model padat (solid model), 

model penampangan, model susun, model kerja, mock up, diorama dan 

lain-lain. 

3. Media proyeksi seperti slide, filmstrip, film, penggunaan OHP dan lain-

lain. 

4. Penggunaan lingkungan sebagai media pendidikan.   

 

Penggunaan media di atas dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, 

tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu 

mempermudah proses pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran 

sebagai alat komunikasi, khususnya dalam hubungannya dengan masalah proses 

belajar mengajar, kiranya harus didasarkan pada kriteria pemilihan yang objektif. 

Harjanto (2011) menjelaskan, penggunaan media pembelajaran tidak sekadar 

menampilkan program pengajaran di dalam kelas. Namun, harus dikaitkan dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, strategi kegiatan belajar mengajar dan 

bahan pembelajaran.  

 

2.2.4 Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

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 belajar sebagai 

berikut. 

 

1. Pengalaman langsung (enactive)  

Pengalaman langsung adalah mengerjakan, misalnya arti kata “simpul” 

dipahami dengan langsung membuat “simpul”.  
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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).  

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).  

Tabel 1. Aspek Pencapaian Pembelajaran 

Pesan diproduksi  Pesan dicerna dan diinterpretasi 

Berbicara, menyanyi, memainkan 

alat musik, dsb 

 

Memvisualisasikan melalui film, 

foto, lukisan, gambar, model, 

patung, grafik, kartun, gerakan, 

nonverbal 

 

 

 

 

 

 

 

Mendengarkan          

 

 

 

Mengamati        
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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). 

 

2.2.5 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi dan manfaat media pembelajaran sangat bervariatif menurut para ahli, 

namun peneliti hanya menuangkan beberapa pendapat ahli saja sebagai bahan 

perbandingan untuk memahami apa fungsi dan manfaat media pembelajaran itu.  

 

Hamalik (dalam Arsyad, 2011), menjelaskan 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.  

 

Menurut Arsyad (2011), 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. 
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Menurut Dale (dalam Arsyad 2011) 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; 

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. 

 

Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad, 2011) menejalaskan, 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 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap pelajaran. 
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4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.  

 

2.2.6 Kelebihan dan Kelemahan Media Pembelajaran 

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

untuk semua tujuan. Menurut Suryaman (2003), 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. Berikut ini kelemahan dan kelebihan media secara umum. 

Tabel 2. Kelebihan dan Kelemahan Media. 

Jenis Media Kelebihan Kelemahan 

1. Kaset Rekaman a. Pesan yang disampaikan 

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 



17 

 

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.  

  

 

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. Mudah hilang. 

5. Komik Strip/ 

Totonavela  

 

a. Lebih menarik dan mudah 

dicerna dibandingkan 

dengan media cetak 

lainnya.  

b.  Mudah dibawa dan 

disebarluaskan.  

a. Membutuhkan alat 

dalam 

pengembangannya 

(kamera). 

b. Membutuhkan 

keterampilan baca 

tulis.  
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c. Dapat digunakan untuk 

perseorangan sampai 

kelompok cukup besar.  

 

 

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.  

 

2.2.7 Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media dalam pembelajaran akan sangat berpengaruh dalam 

ketercapaian sebuah proses pembelajaran. Setiap pemilihan media yang akan 

digunakan tentunya seorang guru harus mempertimbangkan dengan sangat 

matang, dalam hal ini pemilihan media yang sesuai dengan materi sangatlah 

berperan penting bagi peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang efektif. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan media sebagai 

alat bantu mengajar ada dalam komponen metodologi, sebagai salah satu 

lingkungan belajar yang diatur oleh guru. 

 

Memilih media pembelajaran yang tepat perlu melalui beberapa pertimbangan. 

Berikut faktor-faktor yang perlu dipertimbangakan dalam pemilihan prioritas 

pengadaan media pembelajaran Menurut Harjanto (2011): 

1) Relevansi pengadaan media pembelajaran edukatif. 

2) Kelayakan pengadaan media pembelajaran edukatif. 
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3) Kemudahan pengadaan media pembelajaran edukatif. 

 

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, maka dalam memberikan prioritas pengadaan 

media pembelajaran perlu diadakan pengukuran untuk ketiga faktor tersebut 

sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan di sekolah. Disadari bahwa setiap 

media memiliki kelebihan dan kelemahan atau keterbatasan masing-masing. 

Pengetahuan tentang keunggulan dan keterbatasan setiap jenis media menjadi 

penting, sehingga guru dapat memperkecil kelemahan atas media yang dipilih 

atau guru sekaligus dapat langsung memilih berdasarkan kriteria yang 

dikehendaki. Pemilihan sekaligus pemanfaatan media perlu mempertimbangkan 

kriteria berikut ini: 

1) Tujuan, media hendaknya menunjang tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. 

2) Keterpaduan (validitas), tepat dan berguna bagi pemahaman bahan yang 

dipelajari. 

3) Keadaan peserta didik, kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta 

didik dan besar kecilnya kelemahan peserta didik perlu dipertimbangkan. 

4) Ketersediaan, pemilihan perlu memperhatikan ada/tidak media tersedia di 

perpustakaan/di sekolah serta mudah sulitnya diperoleh. 

5) Mutu Teknis, media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik. 

6) Biaya, hal ini merupakan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan 

apakah seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesulitan atau tidak. 

(Sadirman dalam Harjanto, 2011). 

 

Menurut Harjanto (2011) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam 

menggunakan media pendidikan untuk mempertinggi kualitas pengajaran.  

1) Guru perlu memiliki pemahan media pendidikan antara lain jenis dan 

manfaat media pendidikan, kriteria memilih dan menggunakan media 

pendidikan, menggunakan media sebagai alat bantu mengajar dan tidak 

lanjut penggunaan media dalam proses belajar. 

2) Siswa, guru terampil membuat media pendidikan sederhana untuk keperluan 

pengajaran, terutama media dan dimensi atau media. 
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3) Grafis, dan beberapa media tiga dimensi, dan media proyeksi. Pengetahuan 

dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media dalam 

proses pengajaran. Menilai keefektifan media pendidikan penting bagi guru 

agar ia bisa menentukan apakah penggunaan media mutlak diperlukan atau 

tidak selalu diperlukan dalam pengajaran sehubungan dengan prestasi 

belajar yang dicapai siswa. Apabila penggunaan media pendidikan tidak 

mempengaruhi proses dan kualitas pengajaran, sebaiknya guru tidak 

memaksakan penggunaannya, dan perlu mencari usaha lain di luar media 

pendidikan. 

 

Menurut Kasmadi dalam Harjanto (2011) terdapat hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih media pendidikan, Hal tersebut yaitu: produksi, 

peserta didik, isi, dan guru. 

1) Pertimbangan Produksi 

a. Availability: tersedianya bahan. Media akan efektif dalam mencapai 

tujuan, bila tersedia bahan dan berada pada sistem yang tepat. 

b. Cost (harga) yang tinggi tidak menjamin penyusunan menjadi tepat, 

demikian sebaliknya. Artinya tujuan belum tentu dapat dicapai. 

c. Physical condition (kondisi fisik). Misalkan dengan warna yang buram, 

akan mengganggu kelancaran belajar mengajar. 

d. Accessibility to student (mudah dicapai) maksudnya: pembelian bahan 

(peralatan) hendaknya yang dwi fungsi yaitu: guru dapat 

menggunakannya, peserta didik juga akan semakin mudah mencerna 

pelajaran. 

e. Emotional impact. Sejauh mana yang dapat dicapai oleh pendidikan, maka 

pelaksanaan pengajaran dengan menggunakan media harus mampu 

bernilai estetika sebab akan lebih menarik untuk motivasi. 

 

2) Pertimbangan Peserta Didik 

a. Student characteristics (watak peserta didik). Guru harus mampu 

memahami tingkat kematangan dan latar belakang peserta didik. Dengan 

demikian guru dapat menentukan pilihan-pilihan media yang sesuai 
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dengan karakter peserta didik, meliputi masalah tingkat kematangan 

peserta didik secara komprehensif (kesatuan menyeluruh). 

b. Student relevance (sesuai dengan peserta didik) bahan yang relevan akan 

memberi nilai positif dalam mencapai tujuan belajar, pengaruhnya akan 

meningkatkan pengalaman peserta didik, pengembangan pola pikir, 

analisis pelajaran, hingga dapat menceritakan kembali (pelajaran yang 

diajarkan) dengan baik. 

c. Student involvement (keterlibatan dengan peserta didik) bahan yang 

disajikan, akan memberikan kemampuan peserta didik dan keterlibatan 

peserta didik secara fisik dan mental (peran aktif peserta didik) untuk 

meningkatkan potensi belajar. 

 

3) Pertimbangan Isi 

a. Curiculair-relevance: penggunaan media harus sesuai dengan isi 

kurikulum dan tujuannya harus jelas. 

b. Content-soundness. Banyak bahan media yang diprogram (software) siap 

pakai/bahan jadi seperti: film slide, sound slide, video cassette dan 

sebagainya. Tapi kemungkinan bahan jadi tersebut belum tentu cocok dan 

mungkinsudah tidak up to date atau sudah out of print, sudah ketinggalan 

jaman, sehingga tidak sesuai lagi. Maka perlu kejelian dalam memilih 

media, antara lain: 

1) Pembelian yang efektif, disesuaikan dengan kebutuhan. 

2) Pembelian hanya untuk referensi, bukan untuk demonstrasi. 

3) Jika memungkinkan, guru harus mampu membuat sendiri media yang 

cocok dengan kebutuhan, up to date (tidak ketinggalan jaman). 

c. Presentasion. Jika isi sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan, perlu juga 

cara menyajikan yang benar dan menarik. 
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4) Pertimbangan Guru 

a. Teacher-utilization. Guru harus mempertimbangkan dari segi pemanfaatan 

media yang akan digunakan, sebagai bahan pertimbangan: 

1) Apakah digunakan untuk kepentingan tunggal atau kelompok. 

2) Apakah yang digunakan media tunggal atau multimedia, yang lebih 

penting berorientasi terhadap tujuan pendidikan. 

b. Teacher peace of mind. Media yang digunakan mampu memecahkan 

problem, jangan malah menimbulkan masalah, maka perlu observasi dan 

review bahan-bahan tersebut sebelum disajikan. 

 

2.3 Pengembangan Media Audio Visual 

Pemilihan media audio visual berlandaskan pada analisis kebutuhan dalam 

pembelajaran drama di sekolah, dengan kata lain, pemilihan media pembelajaran 

drama audio visual berbasis video ini diharapkan nantinya dapat memudahkan 

siswa dalam memahami materi drama yang disajikan di sekolah. Menurut 

Suleiman (1988), Media audio visual adalah alat-alat yang “audible” artinya dapat 

didengar dan alat-alat yang “visible” artinya dapat dilihat. Media audio visual 

merupakan alat yang digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk 

menyampaikan sebuah materi melalui pandangan dan pendengaran sehingga 

membangun motivasi siswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang 

termasuk golongan media audio visual adalah video, film bersuara dan televisi, 

karena kedua media itu mengkombinasikan fungsi suara dan rupa dalam satu unit. 

 

1. Media Pembelajaran Video 

Video sebagai media audio visual yang membantu untuk pengajaran, 

penerangan atau penyuluhan. Melalui video banyak yang dapat dipelajari 

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

dalam tubuh kita atau dalam industri yaitu bagaimana makanan diserap oleh 

darah atau bagaimana menjinakkan tenaga atom, tetapi kita dapat melihat 

semuanya melalui video. Dengan adanya video dapat membangkitkan motivasi 

belajar pada siswa. 
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2. Kerakteristik Video 

Munadi (2013) membagi beberapa karakteristik video, di antaranya adalah 

1. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 

2. Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan. 

3. Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. 

4. Mengembangkan imajinasii peserta didik. 

5. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih 

realistik. 

6. Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan, mampu 

menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang 

diharapkan siswa. 

7. Semua peserta didik dapat belajar dari video, baik yang pandai maupun 

yang kurang pandai. 

8. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. 

9. Dengan video penampilan siswa dapat segera dilihat kembali untuk 

dievaluasi. 

 

3. Tujuan Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran 

Anderson dalam Munadi (2013) mengemukakan tentang beberapa tujuan dari 

pembelajaran menggunakan media video yang mencakup tujuan kognitif, 

psikomotor, dan afektif. Kegiatan tujuan ini dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pemakaian video untuk tujuan kognitif dapat digunakan untuk hal-hal 

yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan 

memberikan rangsangan berupa gerak yang serasi. Umpamanya 

pengamatan terhadap kecepatan relatif suatu objek atau benda yang 

bergerak, penyimpangan dalam gerak interaksi antara objek dan benda. 

Mengajarkan pengenalan makna sebuah konsep, seperti konsep kejujuran, 

sabar, demokrasi, dan lain-lain. Di samping itu untuk mengajarkan aturan 

dan prinsip, seperti aturan dan prinsip zakat, waris, dan lain-lain. 

2. Pemakaian video untuk tujuan psikomotor dapat digunakan untuk 

memperlihatkan contoh keterampilan gerak, seperti gerak shalat, adab 

makan bersama, cara pengurusan mayat, dan lain-lain. Melalui media ini, 
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siswa dapat langsung mendapat umpan balik secara visual terhadap 

kemampuan mereka mencobakan keterampilan yang menyangkut gerakan 

tadi.  

3. Pemakaian video untuk tujuan afektif dengan menggunakan berbagai 

teknik dan efek, video dapat menjadi media yang sangat ampuh untuk 

mempengaruhi sikap dan emosi. 

 

4. Manfaat Penggunaan Video dalam Media Pembelajaran 

Manfaat media video menurut Daryanto (2013), video dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran, karena dapat memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada 

siswa. Selain itu, video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan 

kecepatan untuk mendemontrasikan perubahan dari waktu ke waktu. Kemampuan 

video dalam memvisualisasikan materi terutama efektif untuk membantu 

menyampaikan materi yang bersifat dinamis. Materi yang memerlukan visualisasi 

yang mendemontrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu, ekspresi wajah, 

maupun suasana lingkungan tertentu adalah paling baik disajikan melalui 

pemanfaatan media video. Misalnya tentang perubahan kepompong menjadi 

kupu-kupu, akan terlihat detail dan dramatis kalau hal itu divisualisasikan lewat 

media video. 

 

1. Kelebihan Media Video 

Arsyad (2014), mengemukakan beberapa kelebihan yang dapat kita peroleh 

dengan menggunakan video sebagai media pembelajaran ialah antara lain: 

1. Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar siswa ketika 

mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. Video merupakan 

pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara 

normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut. 

2. Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Misalnya, langkah-

langkah dan cara yang benar dalam berwudhu. 

3. Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, video menanamkan 

sikap dan segi afektif lainnya. Misalnya, video kesehatan yang menyajikan 
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proses berjangkitnya penyakit diare atau eltor dapat membuat siswa sadar 

terhadap pentingnya kebersihan makanan dan lingkungan. 

4. Video yang dapat mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang 

pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

5. Video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara 

langsung seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas. 

6. Video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, 

kelompok yang heterogen, maupun perorangan.  

7. Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, 

video yang dalam kecepatan normal memakan waktu seminggu dapat 

ditampilkan dalam satu atau dua menit. Misalnya, bagaimana kejadian 

mekarnya kembang mulai dari lahirnya kuncup bunga hingga kuncup itu 

mekar. 

 

2. Kelemahan Media Video 

Arsyad (2014) mengemukakan beberapa kelemahan penggunaan video sebagai 

media pembelajaran antara lain: 

1. Pengadaan video umumnya memerlukan biaya yang mahal dan waktunya 

banyak. 

2. Pada saat video dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga 

tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin 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 sendiri.\Media tayangnya tidak dapat menampilkan obyek 

dengan ukuran yang sebenarnya. 

4. Material pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat 

menampilkan gambar yang ada didalamnya. 
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3. Langkah-Langkah Pembuatan Media Audio Visual 

Langkah pembuatannya: Pertama, pemilihan naskah drama yang akan 

dijadikan media pembelajaran audio visual berbasis video pada materi teks 

drama. Kedua, mencari, mendownload atau membuat video penampilan drama 

sesuai dengan teks drama yang dipilih, mengedit video penampilan drama 

berdasarkan penggalan babak demi babak, kemudian menampilkannya dengan 

dukungan alat peraga berupa proyeksi/proyektor (LCD). Ketiga, penayangan 

diberhentikan pada setiap babak penampilan drama, agar siswa memahami 

batasan-batasan dari babak demi babak dan konflik yang disampaikan pada 

video. Keempat, setelah penayangan video peserta didik dipersilahkan untuk 

memberikan tanggapan berdasarkan video penampilan drama yang sudah 

disajikan. 

 

2.4 Aplikasi Powtoon 

Powtoon merupakan salah satu Freeware atau program penyedia jasa video 

animasi yang dapat diunduh di internet secara gratis. Menurut Wikipedia, dalam 

Deliviana (2017) diketahui bahwa aplikasi Powtoon pertama kali muncul pada 

tahun 2012 dan semakin berkembang di tahun 2013 sampai dengan sekarang. 

 

Powtoon merupakan layanan online untuk membuat sebuah paparan 

yang memiliki fitur animasi sangat menarik diantaranya animasi tulisan tangan, 

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

sangat mudah. Powtoon masih dianggap asing oleh beberapa orang karena 

aplikasi ini masih terbilang cukup baru di kalangan masyarakat khususnya tenaga 

pendidik, yakni guru. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, media powtoon dapat memberikan inovasi terbaru 

dalam media pembelajaran, karena pembelajaran khususnya bahasa Indonesia di 

sekolah sangat terkesan monoton dengan media yang digunakan oleh para 

pendidik. Namun, dengan adanya media Powtoon ini diharapkan tenga pendidik 

atau guru dapat lebih berinovasi dan menghasilkan media pembelajaran yang 

lebih menarik dan tidak monoton. 
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Adkhar (2016) dalam Deliviana (2017) menjelaskan bahwa aplikasi Powtoon 

memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. 

1. Kelebihan aplikasi Powtoon.  

a. Menyediakan banyak pilihan media presentasi: 

1. Overhead Tranparacies (Tranparansi Overhead): menggunakan slide 

proyektor atau OHP. 

2. Slide Show Presentation (Presentasi Slide Show): menggunakan LCD 

atau InFocus. 

3. Online Presentation (Presentasi Online): melalui internet atau LAN. 

b. Menyediakan beberapa pendukung sebagai presentasi Multimedia (dapat 

ditambahkan berbagai multimedia pada slide presentasi), seperti: clip art, 

picture, gambar animasi (GIF dan Flash), background audio/music¸ 

narasi, dan movie (video klip). 

c. Pemaketan slide presentasi ke dalam CD. PowerPoint memiliki fasilitas 

untuk memaket slide presentasi ke dalam CD. Presentasi ini dapat 

ditampilkan langsung (autorun) dan masih dapat ditampilkan walaupun 

tidak terinstall program Powtoon. 

d. Pilihan Slide Show yang lengkap. 

e. Banyak pilihan animasi menarik dan lucu yang sudah ada di aplikasi 

Powtoon sehingga pengguna tidak perlu lagi membuat animasi. 

f. Hasil akhir Powtoon berupa video animasi cukup interaktif sehingga 

dapat menarik minat siswa atau peserta didik untuk memperhatikan 

tayangan tersebut. 

Pembuatan animasi tidak membutuhkan waktu yang lama karena hanya 

bermodalkan teks (script). 

 

2. Kekurangan aplikasi Powtoon. 

a. Belum tersedia versi smartphone dan aksesnya harus menggunakan 

Laptop/Komputer PC. 

b. Akses aplikasi harus menggunakan jaringan internet. 

c. Banyaknya pilihan tumbnail yang masih berbayar. 
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d. Meskipun penggunaan aplikasi Powtoon terbilang sederhana dan tidak 

rumit, namun jika guru dan siswa hendak menggunakan media 

pembelajaran ini, setidaknya memerlukan kemahiran pengguna dalam 

mengoperasikan perangkat teknologi seperti komputer/laptop dan juga 

internet. 

 

Berdasarkan kekurangan dan kelebihan media powtoon di atas, dapat disimpulkan 

jika dilihat dari kekurangannya, untuk menggunakan media powtoon harus 

menggunakan peralatan Laptop, Komputer/PC untuk menjalankan dan 

mengoperasikannya. Namun, kelebihan media powtoon merupakan inovasi yang 

sangat menarik dan lebih interaktif, lebih variatif dengan berbagai macam animasi 

yang disediakan serta dapat memotivasi siswa untuk lebih mudah memahami 

materi yang disajikan. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan media powtoon, 

dapat dilihat bahwa media tersebut memiliki lebih banyak kelebihannya 

dibandingkan kekurangan, sehingga media powtoon dapat menjadi sarana inovasi 

pengembangan media pembelajaran yang lebih menarik bagi guru.  

 

2.5 Drama  

2.4.1 Pengertian Drama 

Secara Etimologis kata drama berasal dari bahasa Yunani draomai yang berarti 

berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan sebagainya. Jadi, drama adalah suatu 

perbuatan atau tindakan (Hasanuddin, 1996). Menurut Moulton dalam 

(Hasanuddin, 1996), drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak, drama 

adalah menyaksikan kehidupan manusia yang diekspresikan secara langsung. 

Kosasih (2012) menyebutkan, drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan 

menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui 

lakuan dan dialog. Drama adalah karya yang memiliki daya rangsang cipta, rasa, 

dan karsa yang amat tinggi (Endraswara, 2011). Drama adalah salah satu cabang 

seni sastra yang dapat berbentuk prosa atau puisi yang mementingkan dialog, 

gerak, perbuatan, membutuhkan ruang, waktu dan audiens dari suatu lakon yang 

dipentaskan di atas panggung dan disajikan dalam gerak yang sejumlah 

kejadiannya memikat hati untuk dipentaskan (Tarigan, 1984).  
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Sebagai suatu genre sastra, drama memiliki kekhususan dibanding dengan genre 

puisi ataupun fiksi. Pada puisi penekanannya sebagai suatu hasil cipta intuisi 

imajinasi penyairnya dan pembaca berusaha meghubungkan imajinasinya dengan 

intuisi penyair melalui sajak-sajak yang ditulis penyair. Pada cerita fiksi 

pembicara berhadapan dengan dunia rekaan yang dibentuk berdasarkan proses 

imajinatif yang kemudian dipaparkan secara naratif oleh 

pengarangnya.  Sedangkan drama, pengarang menulis tidak hanya berhenti 

sampai pada tahap pembeberan peristiwa untuk dinikmati secara imajinatif, 

namun mesti diteruskan untuk dipertontonkan dalam suatu penampilan drama. 

 

Drama berasal dari kata Yunani dramoi (Haryamawan, 1988) yang berarti 

berbuat, berlaku, bertindak, bereaksi dan sebagainya. Selanjutnya menurut 

Ferdinan Brunetiere dan Balthazar Verhagen, drama adalah kesenian yang 

melukiskan sifat dan sikap manusia dn harus melahirkan kehendak manusia 

dengan action dan perilaku. Dari pengertian drama diatas, tidak disebutkan 

pengertian drama dari segi sastranya, hanya menjelaskan pengertian dari segi 

pertunjukannya. Padahal meskipun drama ditulis dengan tujuan dipentaskan, 

tidaklah berarti bahwa semua karya drama harus dipentaskan. Tanpa dipentaskan 

sekalipun karya drama dapat dipahami dan dinikmati. 

 

Drama merupakan suatu genre sastra yang ditulis dalam bentuk dialog-dialog 

dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai suatu seni pertunjukan. Sandiwara 

merupakan istilah yang lebih dikenal pada awal perkembangan drama sampai 

dengan masa penjajahan jepang, sedangkan untuk masa-masa selanjutnya, istilah 

drama lebih memfokuskan drama sebagai genre sastra (permasalahan naskah, 

teks, unsur cerita) dan istilah teater untuk menunjukkan persoalan pementasan 

(tentang seni pertunjukan, seni peran). 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa drama merupakan karya 

mempunyai dua dimensi karakter, yaitu sebagai genre sastra dan seni lakon, yang 
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dalam penelitian naskahnya dibentuk dari dialog-dialog proses imajinatif 

pengarang (sastra) dan kemudian akan dipertunjukan (lakon) 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut peneliti mengacu pada pendapat Moulton 

dalam Hasanuddin (1996) drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak, 

drama adalah menyaksikan kehidupan manusia yang diekspresikan secara 

langsung. 

 

2.4.2 Unsur Sastra dalam Drama 

Hasanuddin (1996) menjelaskan, dalam karya-karya jenis fiksionalitas ditemukan 

adanya unsur rekaan. Maksudnya, adalah penceritaan kembali tentang 

suatu peristiwa dengan cara mereka-reka. Unsur cerita rekaan dalam teks-teks 

fiksionalitas dimungkinkan terwujud karena ketersediaan dan kemauan pengarang 

untuk membiarkan imajinasinya pengembangan imajinasi pada pengarang. 

 

Teks-teks fiksionalitas yang berupa genre fiksi, novel, cerpen, dapat dibedakan 

dengan teks-teks fiksionalitas yang berupa karya drama dari unsur gaya 

pemaparannya. Sebagai karya fiksionalitas, drama menampilkan segala macam 

hubungan dan kaitan yang dapat dikenal kembali oleh pembaca mengenai suatu 

kenyataan. Untuk menemukan nuansa dan nilai-nilai drama, maka drama 

hendaknya diperlakukan berdasarkan dunia yang telah dibentuknya dan dipahami 

berdasarkan logika sebagai teks sastra. Kesamaan drama dan fiksi sebelumnya 

sudah dijelaskan cerpen atau novel terletak pada sisi fiksionalitasnya, sedangkan 

sebagai suatu teks di dalam pengertian sastra, antara drama (dengan unsur utama 

dialog) dan fiksi (yang berupa teks naratif) adalah berbeda. Pada drama ada tiga 

aspek yang penting untuk tidak ditinggalkan jika membicarakan dan menganalisis 

drama, yaitu situasi bahasa dialog, penyajian, dan alurnya. sedangkan pada fiksi 

lain, unsur yang dapat dijadikan kunci penelaahan adalah penokohan, latar, serta 

alur. 

 

Kesimpulannya, drama dan teks sastra lainnya (novel atau cerpen) memilki 

perbedaan. Perbedaanya terletak pada drama (dengan unsur utama dialog) 
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sedangkan pada teks sastra lain seperti novel atau cerpen (yang berupa teks 

naratif). 

 

2.4.3 Drama dan Struktur yang Membentuknya 

Menurut Hasanuddin (1996), struktur drama terutama bangun intrinsik bisa 

dikatakan tidak bisa dipukul rata untuk setiap tradisi penelitian drama. Maksudnya 

tradisi di Indonesia akan memberikan pengaruh struktur dibanding struktur drama 

yang ditulis berdasarkan tradisi penelitian yang berbeda. Berikut klasifikasi unsur 

drama sebagai karya sastra: Ekstrinsik terbagi dua yaitu (1) Realitas Objektif 

(Norma-norma, Ideologi, Tata Nilai, Kovensi Budaya, Konvensi Sastra, Konvensi 

Budaya), dan (2) Pengarang (Sensitivitas/Kepekaan, Imajinasi, Intelektualitas, 

Pandangan Hidup). Sedangkan unsur Intrinsik terbagi menjadi Latar, alur, 

penokohan, permasalahan, tema dan amanat, sudut pandang. 

 

2.4.4 Unsur Intrinsik Drama 

Hasanuddin (1996) menjelaskan, pada drama tidak ditemukan adanya unsur 

pencerita, sebagaimana terdapat di dalam teks fiksi lain. Alur di dalam drama 

lebih dapat ditelusuri melalui motif yang merupakan alasan untuk munculnya 

suatu peristiwa, sedangkan alur di dalam teks fiksi lain terasa lebih mengalir, 

menyentuh wawasan dan dataran yang lebih tak terbatas jika dibandingkan 

dengan karya drama. Berikut unsur intrinsik yang terdapat dalam drama. 

 

1. Tokoh, Peran dan Karakter 

Dalam penokohan, di dalamnya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan 

penamaan, pemeran, keadaan fisik tokoh (aspek fisiologis), keadaan sosial tokoh 

(aspek sosiologi), serta karakter tokoh. Tokoh-tokoh yang telah dipilih oleh 

pengarangnya biasanya telah dipersiapkan sedemikian rupa. Dalam keyakinan 

bahwa tokoh-tokoh di dalam drama telah dipersiapkan sebelumnya, maka hal-

hal yang melekat pada seorang tokoh dapat dijadikan sumber data guna 

membuka selubung makna drama secara keseluruhan. Faktor-faktor yang 

dimaksudkan melekat langsung pada tokoh itu antara lain persoalan penamaan, 

peran, keadaan fisik, keadaan psikis, serta karakternya. Rumusan kedudukan 
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peran terhadap tokoh-tokoh yang terdapat di dalam teks drama, akan amat 

membantu sutradara dalam pembinaan dan pengurusan kedudukan peran para 

tokoh pada tahap awal harus dilakukan tanpa interprestasi apapun. Baru pada 

tahap pemahaman makna proses interprestasi selayaknya dilakukan pembaca. 

 

Penokohan drama-drama modern biasanya tidak statis, melainkan dinamis. 

Hanya sistem penamaannya saja yang sedikit bertahap dan relatif tetap, 

sedangkan aspek-aspek lainnya selalu berubah. Sehingga keseluruhan aspek 

tersebut menggambarkan karakter tokoh yang mapan, sejak alur mulai bergulir 

sampai cerita harus berakhir. Meskipun penokohan drama-drama modern lebih 

dinamis namun tetap ada keterkaitan antara keaadadan fisik tokoh dan keadaan 

psikisnya. Kedua data ini akan membantu pembaca dalam mendapatkan 

gambaran secara keseluruhan karakter tokoh. 

 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai peran tertentu, tokoh dituntut untuk 

menciptakan kesesuaian karakter dengan peran itu. Keberhasilan pengarang 

dapat diukur dengan sejauh mana ia mengatur karakter yang berbeda diukur 

tokoh ceritanya dalam berbagai peran. 

 

2. Motif, Konflik, Peristiwa dan Alur 

Suatu tindakan, perbuatan, atau laku tidak mungkin dilakukan begitu saja oleh 

para tokoh. Harus ada alasan (logika imajainatif) tentang mengapa laku tersebut 

dilakukan oleh tokoh. Alasan tentang mengapa sesuatu lakuatau suatu peristiwa 

terjadi dapat disebutkan dengan istilah motif. Motif merupakan dasar laku, 

keseluruhan stimulus dinamis yangmenjadi sebab pelaku (Seorang atau 

sekelompok orang) mengadakan respons-respons. Menurut Oemarjati (1971) 

motif dapat muncul dari berbagai sumber, antara lain: (1) Kecenderungan-

kecenderungan dasar yang dimiliki manusia, misalnya untuk memperoleh 

sesuatu pengalaman tertentu, (2) Situasi yang melingkupi manusia, yaitu 

keadaan fisik dan keadaan social, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui 

motif, maka pembaca mendapat dasar yang lebih kuat dalam 
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menginterprestasikan suatu laku atau suatu peristiwa dalam drama. Dengan 

begitu, motif selalu hadir di setiap teks drama. 

 

Alur pada drama merupakan sesuatu yang terpusat pada laku, namun alur lebih 

penting. Jika alur dilihat dalam sebuah bagan kausalitas, maka akan ditemukan 

sebuah atau sekelompok peristiwa yang dominan berfungsi sebagai penyebab 

munculnya peristiwa-peristiwa lain. Peristiwa drama haruslah dicari pada 

peristiwa yang dominan yang menjadi penyebab munculnya konflik. 

 

Konflik yang amat memuncak mungkin akan menyebabkan frustasi orang yang 

mengalaminya. Di dalam drama, biasanya konflik tidak segera diakhiri oleh 

pengarangnya. Pembaca mestilah menyadari bahwa konflik-konflik di dalam 

drama terletak antara kejadian-kejadian atau peristiwa yang membangun drama. 

 

Motif memberikan dasar yang kokoh bagi pembaca untuk menginterprestasikan 

konflik drama. Semakin banyak motif yang ditemukan untuk mendukung asumsi 

tentang konflik, maka akan semakin memberikan keyakinan bahwa asumsi 

tentang konflik suatu drama adalah tepat dan benar. 

 

3. Latar dan Ruang 

Latar merupakan identitas permasalahan drama sebagai karya fiksionalitas yang 

secara samar diperlihatkan penokohan dan alur. Latar dan ruang di dalam drama 

memperjelas pembaca untuk mengidentifikasikan permasalahan drama. Latar 

harus saling menunjang dengan alur dan penokohan dalam membangun 

permasalahan dan konflik. Latar yang konkret biasanya berhubungan dengan 

tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa yang konkret. Sebaliknya latar yang abstrak 

akan berhubungan dengan peristiwa dan tokoh-tokoh yang abstrak pula. 

 

Ruang merupakan unsur lain drama yang jelas berkaitan dengan latar. Ruang 

juga menyangkut tempat dan suasana. Namun begitu, sukar untuk menganalisis 

ruang tanpa menghubungkannya dengan persoalan pementasan. Berbicara 

tentang ruang hanya menitikberatkan drama sebagai genre sastra belaka 
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memberikan pemahaman yang tidak menyeluruh. Oleh sebab itu, untuk 

memahami persoalan ruang di dalam drama, pembaca menghubungkannya 

dengan pementasan. 

 

4. Penggarapan Bahasa 

Penggrapan bahasa biasa disebut dengan style. Masalah penggarapan bahasa di 

dalam drama memang berkaitan dengan gaya bahasa. Bagaimana pengarang 

memilih sarana pengucapannya sehingga permasalahan yang ingin dikemukakan 

dapat tertuang melalui bentukan dialog para tokoh drama, inilah persoalan 

penggarapan bahasa itu. 

 

Gaya bahasa cenderung dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu penegasan, 

pertentangan, perbandingan, dan sindiran. Masing- masing dapat pula diperinci 

lebih lanjut, misalnya, metafora, personifikasi, asosiasi, paralel, untuk jenis 

bahasa perbandingan. Ironis, sarkas, dan sinis untuk jenis gaya bahasa sindiran. 

pieonasme, repitisi, klimaks, retoris, dan lain-lain untuk gaya bahasa penegasan. 

Paradoks, antithesis, dan lain-lain untuk gaya bahasa pertentangan. Misalnya 

tokoh yang suka menggunakan gaya bahasa pertentangan lebih cenderung 

sebagai tokoh antagonis dan berwatak pembangkang. 

 

5. Tema dan Amanat 

Tema adalah inti dari permasalahn yang hendak dikemukakan pengarang dalam 

karyanya. Dalam sebuah drama terdapat banyak peristiwa yang masing-

masingnya mengemban permasalahan, tetapi hanya ada sebuah tema sebagai 

intisari dari permasalahan-permasalahan tersebut. 

 

Amanat merupakan opini, kecenderungan, dan visi pengarang terhadap tema 

yang dikemukakannya. Amanat di dalam drama dapat terjadi lebih dari satu, asal 

semuanya itu terkait dengan tema 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur drama sama halnya 

dengan unsur fiksi yang lain, namun tidak bisa dipukul rata unsur-unsur tersebut 
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karena tempat juga berpengaruh pada unsur pembuatan drama. Yang mana unsur 

ekstrinsik terbagi dua yaitu (1) Realitas Objektif (Norma-norma, Ideologi, Tata 

Nilai, Kovensi Budaya, Konvensi Sastra, Konvensi Budaya), dan (2) Pengarang 

(Sensitivitas/Kepekaan, Imajinasi, Intelektualitas, Pandangan Hidup). Sedangkan 

unsur Intrinsik terbagi menjadi Latar, alur, penokohan, permasalahan, tema dan 

amanat, sudut pandang. 

 

2.4.5 Pementasan dan Sarana Pendukung Drama 

1. Pentas: Teknik penempatan dan komposisi 

Pementasan drama terutama drama modern tidak mungkin dapat terjadi tanpa 

pentas. Oleh karena itu komposisi pentas harus dilakukan sedemikian rupa 

sehingga benda statis dan dinamis menjadiserasi untuk sebuah pertunjukan. 

 

2. Kostum 

Di dalam pementasan, kostum sebagai sarana pendukung mempunyai peran dan 

berfungsi tertentu, antara lain (a) mendukung pengembangan watak pemain, (b) 

membangkitkan daya sarana dan suasana kostum yang wajar-wajar dan 

konvensioanal akan memberikan kesan konvensional dan wajar-wajar pula. (c) 

mempersonalisasi pemain, dengan kostum dapat dibedakan antara satu pemain 

dengan pemain lainnya. 

 

3. Tata Rias 

Tata rias selain membantu menciptakan tokoh-tokoh yang dikehendaki untuk 

kegunaan panggung, juga dapat berfungsi mempertegas karakter masing-masing 

tokoh. Karekter bengis, temperamental dan kasar dapat dibentuk melalui tata rias. 

Bahan-bahan yang dipergunakan untuk keperluan tata rias umumnya bahan-bahan 

kosmetik yang sudah biasa terkenal secara umum. Pemakain bahan selayaknya 

dipikirkan pula efek sampingnya. 
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4. Pencahayaan 

Pencahayaan di dalam pementasan drama, biasanya pencahyaan dengan 

menggunakan warna-warna tertentu. Efek warna cahaya amat dibutuhkan di 

dalam drama, karena membantu membentuk dan membangun suasana tertentu. 

Hal ini yang harus diperhatikan dalam adalah, pementasan pencahayaan jangan 

hanya dengan dimatikn bila tidak diperlukan dan dihidupkan bila diperlukan. 

Proses peredupan (penyuraman) pencahayaan sebaliknya dimanfaatkan. Banyak 

adegan-adegan di dalam suatu pementasan drama, justru yang dibutuhkan cahaya 

yang redup, atau pencahayaan yang berangsur-angsur, dari terang ke gelap, atau 

dari gelap ke terang. 

 

5. Tata Suara dan Ilustrasi Musik 

Pengertian tentang suara, sebenarnya lebih sempit jika dibandingkan denagn 

istilah bunyi. Suara biasanya adalah bunyi yang dihasilkan tau berasal dar 

makhluk hidup manusia atau hewan. Hermawan (198:10) mengungkapkan bahwa 

memang sering terjadi kesimpangsiuran pemakaian istilah untuk tatasuara, 

terutama istilah dari bahasa asing. ia menyebutkan beberapa istilah yang biasa 

digunakan dalam praktik menafaatan suara di dalam pementasan drama, yaitu (a) 

sound (bunyi), (b) voice (suara), (c) (desah), (d) tone (nada), dan (e) hume 

(degung). Untuk pementasan drama, aspek yang mendominasi adalah aspek suara. 

Dialog-dialog di dalam pementasan disampaikan lewat suara para tokoh. Melalui 

suara ini penonton menangkap alur cerita yang dipentaskan. Melalui suara pula 

suara hati, manusia disampaikan, misalnya suasana hati yang marah, riang, sedih, 

ngambek, dan lain-lain. 

 

2.4.6 Tentang Pendekatan Analisis Drama 

Pendekatan analisis drama merupakan suatu strategi untuk memahami dan 

menjelaskan temuan tentang fiksi yang diselidiki. Secara umum analisis drama 

bertujuan untuk menemukan keadaan unsur-unsur drama dan karakteristik 

hubungan antarunsur tersebut sehingga ditemukan suatu kesimpulan sebagai hasil 

penilian terhadap drama tersebut. Secara khusus analisis drama bertujuan untuk 

memaham keunggulan sebuah karya drama, ciri-ciri khusus sebuah drama yang 
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membedakannya dengan karya drama lain, memahami obsesi pengarang, 

menerapkan dan menguji keampuhan teori sastra, dan memungkinkan munculnya 

teori sastra yang lebih sesuai dan relavan dengan sesuatu jenis drama tertentu. 

Tahapan analisis drama jika diperinci meliputi kegiatan berupa (1) pembacaan, (2) 

penginventarisasian, (3) pengidentifikasian, (4) penginterpretasian, (5) 

pembuktian, dan (6) penyimpulan serta pelaporan. 

 

2.6 Kurikulum 2013 

Menurut Nuh (dalam Mahsun 2014), keistimewaan dalam kurikulum 2013 adalah 

menempatkan bahasa indonesia sebagai penghela pengetahuan. Peran bahasa 

sebagai penghela ilmu pengetahuan tersebut, tentu bukan merupakan suatu 

kebetulan jika paradigma pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 

diorientasikan pada pembelajaran berbasis teks, seperti dapat dilihat dalam 

rumusan kompetensi dasar substansi Bahasa Indonesia dari pendidikan dasar 

sampai pendidikan tinggi. Hanya saja bedanya, jenis teks yang diajarkan pada 

pendidikan dasar sampai pendidikan menengah adalah teks langsung (kontinu) 

atau teks-teks tunggal atau genre mikro, sedangkan jenis teks yang diajarkan pada 

perguruan tinggi adalah jenis teks tidak langsung (diskontinu) atau teks-teks 

majemuk/genre makro. (Mahsun, 2014). 

 

Penempatan Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan di samping 

memberi penegasan akan pentingnya kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

nasional yang memersatukan berbagai etnis yang berbeda latar belakang bahasa 

lokal dan kedudukannya sebagai bahasa resmi negara; juga menjadi langkah awal 

dalam mewujudkan hajat para pendiri bangsa yang mengumandangkan Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan sejak kongres Bahasa Indonesia 

pertama tahun 1938. Bahkan hajat itu diteruskan pada kongres-kongres 

berikutnya, termasuk pada kongres Bahasa Indonesia kesepuluh tahun 2013. 

Dikatakan sebagai langkah awal, karena tujuan menjadikan Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa ilmu pengetahuan (bahasa modern) masih harus ditunjukkan tidak 

hanya dalam dunia pendidikan, sebagai bahasa pengantar proses pembelajaran, 

tetapi juga harus ditunjukkan dengan pemanfaatan bahasa itu sebagai bahasa 
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pengantar penyebaran informasi ilmu pengetahuan. Artinya, semua sumber 

informasi; buku, jurnal yang terdapat di Indonesia atau diterbitkan di Indonesia 

wajib menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. (Mahsun 

2014). 

 

Oleh karena itu, penempatan Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu 

pengetahuan dalam Kurikulum 2013 memberi harapan baru bagi tumbuhnya 

keyakinan bangsa ini pada kebesaran apa yang menjadi lambang identitas 

kebangsaanya, yaitu Bahasa Indonesia. Perancangan pembelajaran Bahasa 

Indonesia berbasis teks selain keutamaan seperti disebutkan di atas, juga memberi 

ruang pada peserta didik untuk mengembangkan berbagai jenia struktur berpikir, 

karena setiap teks memiliki struktur berpikir yang berbeda satu sama lain. 

Semakin banyak jenis teks yang dikuasai, maka semakin banyak struktur berpikir 

yang dikuasai peserta didik. (Mahsun, 2014).    

 

2.6 Pembelajaran Drama Di Sekolah 

2.6.1 Aspek Pendidikan dalam Drama 

Kegunaan sastra, termasuk drama tidak perlu ditawar-tawar lagi, antara lain 

mendidik manusia agar memahami kehidupan lebih baik. Menurut pandangan 

Hassan (dalam Suwardi, 2014) pertautan sastra dan pendidikan tidak perlu 

diragukan. Hal ini dapat diketahui dari sejauh mana minat dan sikap positif 

terhadap sastra berdampak mendidik seseorang, bukan pada tambahnya 

kepemilikan dan pengetahuannya, melainkan dalam arti kemekarannya sebagai 

eksistensi pribadi. Seiring dengan pendapat di atas penentuan kompetensi dasar 

mengenai drama sangatlah penting dan berpengaruh dalam pembelajaran.  
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Berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2017, menetapkan kompetensi dasar sebagai 

berikut. 

Tabel 3. Kompetensi Dasar 

3.18 3.18 Mengidentifikasi alur cerita, 

babak demi babak, dan konflik 

dalam drama yang dibaca atau 

ditonton. 

4.18 4.18 Mempertunjukkan salah satu 

tokoh dalam drama yang dibaca atau 

ditonton secara lisan. 

 

Drama menjadi wahana pendidikan bangsa. Kajian drama dan pendidikan dapat 

diarahkan dengan pendekatan ekstrinsik drama. Dalam kaitan ini, pengkaji dapat 

menggunakan kajian moral atau edukasi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Menurut Suwardi (2014), Pendidikan terbagi menjadi dua hal 

setidak-tidaknya, yaitu: (a) pendidikan akhlak, dan (b) pendidikan kecerdasan. 

Keduanya ada dalam pentas drama. Hal ini berarti menonton drama seperti sedang 

mengambil sesuatu dalam drama itu. Dengan demikian, mencermati drama akan 

dapat memetik nilai didik tertentu. banyak ahli yang telah memprediksikan 

berbagai unsur pendidikan dalam drama. Secara umum, kajian sastra mempunyai 

peranan sangat penting dalam dunia pendidikan. Menurut Moody (dalam Suwardi, 

2014), sumbangan kajian sastra dalam dunia pendidikan ialah: 

a) Menunjang keterampilan berbahasa 

Kajian sastra dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca, 

mungkin sedikit dalam menyimak, berbicara, maupun menulis. Begitu pula 

kajian drama, paling tidak akan membantu kemampuan berpidato, 

kemampuan berekspresi, kemampuan melagukan tembang, dan lain-lain. 

Drama menjadi seni yang kompleks sehingga mempelajari drama sama 

halnya sedang belajar bidang-bidang ilmu yang lain. 

b) Meningkatkan pengetahuan 

Sastra, memang tidak memusatkan dirinya pada kawasan pengetahuan 

tertentu. Namun, dapat dikatakan bahwa sastra selalu berkaitan dengan semua 

aspek manusia dan alam semesta ini. Sastra berbicara tentang sesuatu, tentang 

banyak hal. Semakin banyak seseorang membaca karya sastra, semakin 

kayalah ia dengan beragam pengetahuan yang diperolehnya dari sastra. Oleh 
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sebab itu, mengkaji drama seseorang akan memetik berbagai ragam keilmuan 

yang penting untuk pengembangan dirinya.  

c) Mengembangkan cipta, karsa, dan rasa 

Sastra dapat mengembangkan sensori motor, kecendekiaan, perasaan, 

kesadaran sosial, bahkan sikap keagamaan. Kajian sastra dapat digunakan 

untuk mengembangkan rentangan tanggapan indra yang meliputi penglihatan, 

pendengaran membedakan secara tajam tentang kesan dan kecemasan, gaduh 

dan gempar, anyir dan bau busuk, dan sebagainya. Latihan kecendekiaan 

sering merupakan wilayah garapan nonsastra, misalnya matematika atau ilmu 

pengetahuan alam. Namun, latihan kecendekiaan bukan hanya merupakan 

milik bidang studi nonsastra. Sastra pun mampu memberikan latihan 

kecendekiaan. Misalnya, peserta didik dapat menentukan mana yang sudah 

pasti dan mana yang masih meragukan dengan cara peserta didik mencari 

bukti-bukti untuk mendukung pendapat, itu sudah merupakan latihan dari 

kecendekiaan. 

d) Mengembangkan pembentukan watak 

Ada dua hal yang perlu disebutkan tentang nilai sastra dalam kaitannya 

dengan pembentukan watak. (1) Pengajaran sastra dapat mengembangkan 

nilai-nilai yang ada pada peserta didik; memperkenalkan peserta didik akan 

rentang kehidupan manusia; dari kebehagiaan, keberhasilan, kepuasan, 

kegembiraan, cinta, kebebasan, persahabatan, rasa hormat, sampai pada 

ketamakan, ketakutan, keputusasaan, acuh tak acuh, benci, kehancuran dan 

kematian. Seseorang yang sering membaca karya sastra mempunyai kepekaan 

perasaan yang lebih baik tentang nilai yang baik dan nilai yang buruk 

daripada orang yang jarang membaca karya sastra, (2) Pengajaran sastra dapat 

memberikan sumbangan pada pengembangan kepribadian yang kompleks, 

misalnya ketegaran hati, akal daya yang panjang, imajinasi, dan kemutakhiran 

(kreativitas). Pengajaran drama sebagai bagian daripada pengajaran dan 

kajian sastra pastilah memperolah keuntungan seperti di atas. Drama pu 

banyak memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan seperti halnya 

sastra.  
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Melihat kenyataan itu, membuktikan bahwa bagaimanapun pengajaran drama 

sangat penting dalam membentuk manusia seutuhnya, dalam membentuk 

manusia sebagai manusia yang “masak”. Oleh sebab itu, pengajaran drama 

dengan alasan apa pun selayaknya tidak harus dilupakan atau diabaikan. 

Pembelajaran drama akan memperkaya diri. Siapa yang belajar atau menkaji 

drama, tentu akan berurusan dengan aspek pendidikan. 

 

Melalui drama, dapat dikaji beberapa hal tentang aspek pendidikan penting 

bagi manusia, yaitu: (a) seberapa jauh drama itu memberikan aspek 

pendidikan spiritual, emosional, agar manusia mencapai harmoni kehidupan, 

(b) seperti apa nilai etika dan moral yang muncul dalam drama, baik melalui 

deskripsi maupun akting tokoh, (c) mampukah drama itu memberikan nilai 

didik estetis, (d) seberapa besar drama mampu memberikan pendidikan 

kecakapan hidup, mensejahterakan manusia. Jadi baik kompetensiemosional 

dan intelektual tetap menjadi jalur penting dalam drama. Drama yang bagus 

tentu akan menyumbangkan pendidikan moral, emosional, dan sekaligus 

intelektual.  

 

2.6.2 Sosiologi Drama 

Drama adalah pantulan kehidupan sosial. Hampir seluruh gerak-gerik drama 

diasumsikan ada dalam realitas sosial. Oleh karena setiap jengkal kehidupan 

manusia memang penuh dramatisasi. Sadar atau tidak orang hidup juga sedang 

berdrama dengan orang lain. (Suwardi, 2014). 

 

Menurut Duvignaaud dalam Suwardi (2014), ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam kaitannya dengan sosiologi drama, yaitu: (1) bahasa drama 

itu sering berbeda dengan percakapan sehari-hari, (2) kostum pemain juga 

berbeda dengan kehidupan sosial sehari-hari, (3) dalam drama sering ada 

performance aktor, multi dramatik yang berbeda dengan kehidupan sosial. 

Selain itu, perlu dicermati bahwa dalam kehidupan sosial, sering ada aspek-

aspek yang ditampilkan mirip dengan hal-hal seremonial. Hal itu penting 

diperhatikan dalam kehidupan kolektif seseorang. Aktivitas praktis masyarakat 
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dan simbolik juga penuh kreasi. Begitu pula dalam teater atau drama, sering 

menampilkan hal-hal spontanitas yang penuh simbol sosial. Dalam kehidupan 

sosial orang-orang memiliki peranan dan sering bermain dalam kehidupan 

sosial. 

 

Seorang sosiolog terkemuka dunia Emil Durkheim (dalam Endraswara 2014) 

berpendapat bahwa lingkungan sosial sering tampil sebagai drama. Lingkungan 

tersebut sering digarap dan terkait denga hal-hal di luar skenario tindakan. 

Biasanya kelompok yang dinamis, akan menampilkan tindakan teatrikal dan 

masing-masing anggota memiliki peranan secara bersama-sama. Tegasnya, 

similaritas antara drama dan kehidupan sosial sulit dibantah. Dalam realitas 

hidup dapat muncul peranan-peranan anggota kelompok yang tidak terjelaskan. 

Teater sering menghadirkan manifestasi sosiologi, karakter-karakter, dan segala 

hal sebagai kontrol masyarakat. 

 

Perlu diketahui bahwa, baik teater serius dan tak serius sesungguhnya 

merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Teater adalah pengalaman 

imajiner yang ditampilkan agar audien tertarik. Menurut Aristoteles (dalam 

Endraswara 2014), ada tiga macam drama yaitu epik, tragedi dan komedi, yang 

perlu diperhatikan dalam kajian refleksi drama dan masyarakat. Ketiganya akan 

mempresentasikan seluruh sifat tindakan. Ketiganya juga merupakan imitasi 

seseorang dan apa saja yang dilakukannya dalam kehidupan. Imitasi dalam 

konteks ini mengandung pesan transformasi metaforik atau sublimasi. Tragedi 

tidak meniru orang lain, tetapi tindakan seseorang dan kehidupannya. 

 

Pentingnya tindakan sosial dalam drama akan memperkaya kekuatan simbolik 

dan wacana puitik. Drama puitik diciptakan kadang-kadang bersebrangan 

dengan dunia nyata. Yang perlu dipertimbangkan bahwa situasi dramatik sering 

berada dengan situasi sosial. Biarpun situasi sosial sering menujukkan perilaku 

dramatis, bahkan pola-pola tindakan seremonial, dalam drama akan dipoles 

sedemikian rupa. Drama sering penuh kejutan, drama sering melukiskan situasi 
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marginal dari kehidupan sosial, drama sering mengahdirkan visualisasi yang 

berbeda dengan dunia nyata.  

 

Aristoteles (dalam Endraswara 2014), memberikan istilah katarsis, untuk 

menyebut efek khusus dari penampilan drama. Apakah drama itu mampu 

memberikan katarsis (purifikasi), yaitu penyucian batin penonton atau tidak. 

Katarsis dapat diambilkan secara estesis dari kehidupan sosial. Katarsis 

merupakan “obat” kehidupan sosial. Seperti halnya kehidupan sosial, menurut 

Durkheim (dalam Endraswara 2015), dapat terobati dengan penampilan teater 

religius. Spontanitas religi dalam drama dapat memberikan katarsis bagi 

seseorang. Kedua pendapat itu sekaligus menegaskan bahwa ada hubungan 

timbal balik antara drama dan kehidupan sosial. 

 

Menurut Endraswara (2014), Atas dasar hal tersebut, kajian sosiologi drama pun 

perlu menukik sampai seberapa jauh drama itu mampu memberikan kartaris bagi 

audien. Seleksi-seleksi dramatik apa saja yang mampu memberikan purifikasi 

hati penontonnya. Biarpun drama itu menggarap orang gila (lunatic), tetap ada 

katarsisnya. Apalagi kalau yang digarap adalah “personnage”, artinya tokoh 

agung, tentu memiliki nilai plus. Drama-drama hero tentang Ken Arok, Sultan 

Agung, Arjuna dan lain-lain tetap terkait dengan situasi sosial masa itu. Oleh 

sebab itu, pengkaji sosiologi drama akan menemukan sejauh mana tiruan sosial 

yang ditampilkan dalam drama itu. 

 

Soemanto (dalam Endraswara 2014) adalah tokoh yang banyak memperhatikan 

masalah sosiologi drama. Biarpun disertai doktornya cenderung ke aspek sastra 

bandingan, namun perhatian masalah sosiologi tetap terasa. Pada saat pidato 

pengukuhan pengajar besar, dia juga mengakat masalah drama dalam suasana 

“resah”. Suasana yang dimaksud adalah kondisi sosilogi masyarakat. Mengutip 

pendapat Elizabeth dan Burns (dalam Endraswara 2014), dia menyatakan bahwa 

ada hubungan timbal balik antara kesenian dan masyarakat. Nyata dalam sebuah 

drama adalah suatu construc yang imajinatif. Construc itu membangun persepsi 

masyarakat yang kadang-kadang berbeda satu sama lain. Namun, yang 
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terpenting dalam drama adalah pemunculan aspek katarsis, artinya kelegaan 

batin. Katarsis adalah penyucian batin agar lebih jernih menyikapi hidup.  

 

Dahana (dalam Endraswara 2014), menyatakan drama itu sebuah mikroskop 

kehidupan. Sejak awal seni drama itu dikenal di Babylonia, Piramida Mesir, 

drama selalu melukiskan kehidupan. Melalui drama manusia dapat berhubungan 

langsung dengan “perubahan kehidupan dan jiwa”. Pendapat ini mengisyaratkan 

bahwa drama memang sebuah refleksi kehidupan. Drama juga sekaligus lintasan 

jiwa. Kehidupan sosial memiliki jiwa sosial. 

 

2.6.3 Peran Drama di Sekolah 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip Rahmanto 

(dalam Mardianto, 2012) istilah drama memiliki dua macam arti: pertama, 

‘gedung atau ruangan tempat pertunjukan film, sandirwara’, dan sebagainya; 

kedua, ‘pementasan drama sebagai suatu profesi; sandiwara’. Sedangkan dalam 

pemakaian dua istilah (drama dan teater) tersebut, selama ini sering sekali salah 

menempatkan pemakaiannya, padahal dari dua kamus yang telah dikutipkan di 

atas jelas sekali mengutarakan persamaan sekaligus perbedaan antara drama 

dengan teater. Jika dalam penjelasan tentang “drama” disebutkan unsur: ‘suatu 

karangan berisi kisahan’ tetapi dalam penjelasan tentang” teater” mengarah 

kepada pengertian unsur: ‘suatu tempat di mana drama, opera, film, dan 

sebagainya dipertunjukkan. Oleh karena itu, jika ada contoh kalimat seperti 

‘Kita diajak teman untuk bermain teater dan menonton drama” maka terdapat 

kesalahkaprahan dari penggunaan kata “teater” dalam kalimat tersebut. Unsur 

makna “suatu tempat pertunjukkan” yang terkandung dalam pengertian “teater” 

menyebabkan klausa ‘bermain teater’ menjadi salah penempatan, karenanya 

sebaiknya dalam klausa yang salah makna tersebut diganti kata “teater” menjadi 

“drama” sehingga terbentuklah penyebutan yang tepat berupa klausa “bermain 

drama”, dan penempatan kata “teater” lebih tepat pada klausa “menonton 

teater”.  Thompson (2010) menyampaikan bahwa drama dan teater tidak 

dibedakan dalam praktik, namun secara teoritis dan sejarah, keduanya harus 
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dibedakan. Drama dipentaskan di sebuah teater sehingga teater merupakan 

bagian yang dibutuhkan oleh drama.   

 

Padmodarmaya (1990) memberikan pengertian seni teater dan drama sebagai 

berikut: “Kata teater dan drama memiliki arti yang sama tetapi berbeda 

ungkapannya. Teater berasal dari kata Yunani lama “theatron” yang secara 

harfiah berarti gedung atau tempat pertunjukan. Dengan demikian, maka kata 

teater selalu mengandung arti pertunjukan atau tontonan. Drama berasal juga 

dari kata Yunani lama “dran” yang berarti berbuat, berlaku, atau beraksi. 

Pengertian laku di sini tidak selalu merupakan pertunjukan atau sebuah bentuk 

tontonan. Mungkin berarti sebuah certia tentang pergulatan kehidupan manusia 

atau yang sering disebut sebagai lakon. Dalam hal ini, drama lebih cenderung 

memiliki pengertian seni sastra daripada seni pertunjukan. Di dalam seni sastra, 

drama setaraf dengan jenis puisi, prosa atau esai. Drama juga berarti suatu 

peristiwa tentang manusia. Apabila peristiwa atau cerita tentang manusia ini 

diangkat ke atas pentas sebagai suatu bentuk pertunjukan, maka ia menjadi 

sebuah peristiwa teater.  

 

Padmodarmaya (1990) menyampaikan, bahwa pada mata pelajaran Kesenian 

(Seni Budaya) di sekolah, drama dalam pengertian seni sastra tidak selalu 

dibahas. Pembahasan lebih lanjut bisa dilakukan pada mata pelajaran bahasa 

(Bahasa dan Sastra Indonesia), hal ini karena pada seni drama dalam pelajaran 

Kesenian merupakan suatu bentuk penyajian pertunjukan, oleh karena itu sangat 

erat hubungannya dengan seni teater. Seni drama dalam bentuk penyajian di atas 

pentas ini juga sering disebut sandiwara. Namun pada umumnya, penyajian 

sandiwara lebih cenderung merupakan cerita mengenai kenyataan hidup sehari-

hari yang diangkat ke atas pentas. Sedangkan drama tidak selalu demikian, 

misalnya drama tari. Di sini drama mengandung pengertian yang dinyatakan 

dengan tari. Drama tari juga merupakan salah satu bentuk seni teater dengan 

unsur gerak tari (mengambil peranan yang besar). Begitu pula dengan drama 

nyanyi atau musik, ia juga merupakan salah satu bentuk seni teater dengan unsur 

bunyi/suara musik. 
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2.6.4 Strategi Pembelajaran Drama 

Apresiasi drama memerlukan strategi khusus. Ardiana (dalam Endraswara, 

2014), dengan menyetir persoalan lama, dari berbagai asumsi klise, yang intinya 

pembelajaran drama masih perlu strategi baru. Katanya, sudah klise. Pengejaran 

sastra di sekolah hanya menekankan pengetahuan sastra. Pengajaran drama di 

sekolah diabaikan. Masalahnya sudah benar-benar kuno dan terus berulang-

ulang. Orang-orang sudah bosan mendengarkan keluhan, semacam itu.  

 

Menurut Endraswara (2014), inti dari pembelajaran drama ada dua hal, yaitu: (a) 

apresiasi mulai dari pengenalan, pemehaman, penghayatan, sampai produksi 

drama, dan (b) pementasan. Yaitu berlatih bermain, sampai kelak juga 

diapresiasi secara kontinu. Pembelajaran mengapresiasi drama sebenarnya 

mempunyai dua target, yaitu produksi pementasan dan responsi yang diperoleh 

dalam menonton pementasan.  Antar target dapat dicari segi-segi yang paling 

menghubungkan. Responsi, adalah tingkat apresiasi yang masih bersifat 

menerima begitu saja. Upaya merasakan drama muncul pada tingkatan ini. 

Namun, yang dipentingkan setelah merespons, menanggapi, menghayati, 

seseorang diharapkan dapat menghasilkan pementasan.  

 

Banyak strategi yang bisa ditempuh. Yang penting apresiasi bisa mengenalkan 

subjek didik atau mahasubjek didik berdrama, bukan sekadar pengetahuan 

drama. Berdrama artinya berolah drama. Jika proses olah drama itu ada yang 

mampu menjadi aktor, dramawan, sutradara, penulis naskah, kritikus drama dan 

sebagainya berarti sukses. Dalam rangka upaya mencapai tujuan pembelajaran 

mengapresiasi untuk target tersebut, penyampaian dan penerimaan salah satu 

materi pelajaran secara lebih terperinci dapat dilaksanankan dalam tahap-tahap 

berikut. 

 

4. Studi Naskah (Menafsirkan Gagasan dan Emosi Pengarang) 

Membaca diam (silent reading) dilakukan secara klasikal atau individual 

terjadwal, atau terstruktur tak terjadwal. Kegiatan ini dimaksudkan utnuk 
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menangkap atau mencari gagasan dan emosi pengarang dengan perincian 

penentuan: (a) pokok persoalan; (b) sikap penulis terhadap pokok persoalan; 

(c) sikap penulis kepada pembaca; (d) kehendak/cerita penulis; (e) niali-nilai. 

 

Membaca mengidentifikasi makna, bentuk, unsur-unsur yang dilakukan dalam 

diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipadukan 

pengajar/guru. Unsur-unsur yang diidentifikasi, berdasarkan pangdangan M.E. 

Fowler (dalam Endraswara, 2014), sekurang-kurangnya ada tujuh macam. 

Diskusi dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan kelas atau secara 

mantap. Unsur-unsur itu adalah: (a) arti, daapt disebut pula signifikansi, dan 

bentuk lakon (plot, alur); (b) pelaku-pelaku: siapa, wataknya, keinginannya; (c) 

gerak dramatik (dramatic-action): gerak awal menuju konflik; gerak 

ketegangan menuju puncak konflik; gerak pemecahan masalah (resolusi). 

 

Identifikasi latar (setting) dan atmosfer cerita: difungsikan menunjang gerak 

dramatik; suasana sayu, cerah, gembira, tertekan, khusyuk, dan lain-lain. 

Identifikasi dialog, sebagai: (a) penanda watak; (b) penanda tema; (c) penanda 

fore shadowing. Identifikasi jenis konflik dan jenis lakon. Identifikasi nila-

nilai. Kegiatan belajar dalam tahap a2 sampai dengan a6 dapat dilaksanakan 

dalam diskusi kelompok, subjek didik membaca atau menonton untuk 

memperoleh pemahaman tentang naskah drama yang diapresiasi lewat 

pembacaan atau pementasan. 

5. Interpretasi 

Subjek didik melakukan penafsiran dengan menganalisa unsur-unsur yang 

membangun naskah drama yang diapresiasi, atau dengan suatu 

presentasi/penampilan lain.  

6. Rekreasi 

Dalam langkah ini subjek didik diminta mengkreasikan kembali hal-hal yang 

telah dipahaminya, misalnya dengan mengubah bentuk ataupun dialog-

dialognya.   
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7. Pementasan atau Pertunjukan 

Latihan ke arah teater, kegiatan ini merupakan kegiatan perantara studi 

naskah dan pementasan atau pertunjukan yang sebenarnya, meliputi: (1) 

membaca dengan nyaring: (a) pengucapan dialog dengan lagu, irama, 

tekanan, dan kesenyapan sesuai dengan fungsi tiap baris dialog; (b) 

pengucapan dialog dengan ragam penggunaan tertentu (ideolek, dialek); 

solilok (solilogy); under /over-statment. (2) penciptaan setting pentas dengan 

landasan pengetahuan tentang “perencanaan pementasan” (stage design). (3) 

latihan berdialog dengan disertai ekspresi suara, wajah, dan gerak dan oratori. 

Kegiatan subbab b1 sampai dengan b4 di atas dilaksanakan secara individual 

dan kelompok atau kooperatif. 

 

Menurut Endraswara (2014), tingkatan apresiasi drama memang berbeda-

beda satu orang dengan yang lain. Ketepatan menghayati drama bergantung 

pengalaman bersastra dan seni masing-masing. Daya khayal seseorang 

menjadi modal penting dalam memahami drama secaraa total. Bagi siswa 

pencinta sastra, tentu berbeda daya tariknya pada drama. Orang yang 

mencintai sastra, biasanya memburu keindahan. 

 

Tingkatan apresiasi drama menurut Fowler (dalam Endraswara, 2014), terdiri 

dari empat tataran, yaitu sebagai berikut. 

1. Setelah memiliki tingkat apresiasi tingkat dasar, dapat pula 

dikembangkan ke tingkat lanjut. Apresiasi lanjut ini pun sifatnya 

subjektif. Yang penting, apabila tingkat dasar cenderung apresiasi 

keindahan drama dari unsur intrinsik, tingka pengembangan dapat 

dilanjutkan sampai tataran ekstrinsik. 

2. Pengembangan apresiasi drama dapat dilakukan melalui berbagai cara. 

Paling tidak, subjek didik dapat diberi sajian karya-karya prosa fiksi dan 

puisi, untuk menjembatani drama. Subjek didik dapat diarahkan 

membaca prosa fiksi, yang harus diolah ke dalam teks drama. Puisi pun 

dapat diolah menjadi drama. Yang penting subjek didik lebih tertantang 

untuk mengembangkam diri. Untuk merangksang subjek didik. Pengajar 
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dapat memberi tontonan aktivitas lain yang bermuatan drama, seperti 

sidang bank Century. Drama-drama politik dalam berbagai arena 

persidangan dan ranah hukum, dapat juga dicermati untuk pengembangan 

diri. 

3. Aktivitas utama kelas dalam belajar, apresiasi drama ialah membacakan 

drama itu dengan nyaring. Pengajar harus sering-sering membacakan 

drama dengan nyaring untuk memberi contoh dan memberi penjelasan 

tentang peran pemutar recorder, apalagi jika rekaman itu dibuat oelh 

pembaca drama profesional. 

4. Jika kelas telah muali mengenal satu drama, barulah subjek didik dilatih 

untuk membaca. Pembacaan drama dengan nyaring biasanya menjadi 

aktivitas utama dalam menikmati drama di kelas. Beberapa cara untuk 

memupuk kepercayaan subjek didik pada kemampuannya dan untuk hasil 

yang lebih baik, sebaiknya subjek didik di arahkan untuk memilih peran 

yang disukainya dan cocok baginya dalam kelompok-kelompok. Hal ini 

perlu pengarahan yang bijaksana dari pengajar, pertama untuk melihat 

keserasian peran dengan watak subjek didik serta suara, jenis 

kelaminnya, dan juga agar semua subjek didik mendapat peran yang 

seimbang dengan yang diminta dalam satu drama. Setelah ini subjek 

didik ditugaskan membaca perannya dengan nyaring di rumah, ketua 

kelompok bertugas menjadi sutradara. Kelompok dibiarkan bekerja dan 

berlatih untuk produksinya masing-masing, mengenal scene, atau 

membuat rekaman dramanya untuk diperdengarkan dalam kelas, baik 

bermain di depan kelasnya sendiri maupun di depan kelas lain, aktivitas 

ini dapat memupuk kreativitas dan apresiasi subjek didik terhadap drama. 

   

2.6.5 Pembelajaran dan Evaluasi Drama 

Sebagai contoh penerapan praktis tentang bagaimana seorang pengajar 

mengajarkan suatu drama, Moody (dalam Endraswara, 2014) menyajikan urutan 

apresiasi yang cukup tertata yakni: (1) pelacakan pendahuluan, dan (2) 

penentuan sikap praktis atau pemberian teks drama agar dibaca dan dipelajari 

sendiri-sendiri oleh peserta didik. 
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Menurut Endraswara (2014), masalah dalam mengevaluasi hasil pengajaran 

apresiasi drama tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan pemahaman 

sastra yang lainnya seperti prosa dan puisi. Murid dan pengajar boleh bersama-

sama mengukur perkembangan pemahaman murid mengenai drama yang 

dipelajari dan apresiasinya dapat di ukur melalui observasi apakah murid telah 

dapat membaca drama dengan penuh kepercayaan diri dan kepuasan.  Sekali 

murid telah mencapai tingkat ini, dalam membaca drama, ia akan membaca 

drama-drama lain dengan menikmatinya, sering-sering tanpa diberi tugas oleh 

pengajar. Sebab ini dapat mendorong kemampuan berpikir dan mengembangkan 

daya imajinasinya. 

 

Drama sebagai medium untuk mendiskusikan ide dan dilema masyarakat 

seharusnya dapat digunakan sebagai satu bagian yang utama dalam pengajaran 

sastra. Jadi, sungguhpun pementasan tidak sering dapat dilaksanakan secara 

nyata, tetapi dalam imajinasi, pembaca drama selalu ada pementasan itu dan 

murid tidak sering dibebani dengan penghafalan dialog-dialog yang panjang, 

maka mereka akan menyenangi pembacaan drama sambil bermain, berpikir, dan 

berimajinasi. 

 

Komponen-komponen yang dapat dipergunakan untuk menilai adalah 

banyaknya drama yang telah dibaca atau ditonton murid; penampilannya dalam 

membaca perannya dalam pembacaan satu drama yang meliputi lafal, intonasi, 

mimik, dan suara. Disamping itu, dapat dinilai mengusai penguasaan murid 

mengenai isi drama dalam pertanyaan-pertanyaan analisis yang akan dijawab 

murid, tidak saja yang bersifat kognitif, tetapi juga afektif. Tegasnya evaluasi 

pembelajaran drama akan nampak pada sebuah proses. Mulai latihan apresiasi 

sampai bermain peran akan nampak seberapa kemampuan subjek didik berolah 

drama. (Endraswara, 2014).  
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2.6.6 Alasan Pembelajaran Drama  

Mengapa pembelajaran drama harus dilaksanakan, apakah drama bermanfaat un-

tuk siswa dalam kemampuan bahasa mereka? Jawaban atas pertanyaan ini dapat 

beragam, namun yang esensial menurut Endraswara (2003) perlunya pembela-

jaran drama adalah untuk mengungkapkan hal ihwal tentang kemanusiaan. Pen-

gajaran drama bagaimana pun muaranya ialah agar siswa memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman sastra ungkap Rusyana (dalam Aminuddin, 1990). 

Pengalaman sastra terdiri atas dua hal, yakni pengalaman apresiatif dan 

pengalaman ekspresif.  

 

Pendidikan yang baik dan berbasiskan pengalaman memang perlu mem-

perhatikan minat, bakat, keinginan, rasa ingin tahu, inisiatif dan kebebasan indi-

vidu siswa sebagai realitas subjek/internal, tetapi tidak berarti lalu mengabaikan 

tuntutan berdasarkan kondisi objektif/eksternal yang menurut para guru sebagai 

orang dewasa layak diberikan. Untuk menilai apakah suatu pengalaman bersifat 

mendidik atau tidak adalah apakah pengalaman itu menjamin terjadinya interaksi 

antara realitas subjektif/internal dalam diri siswa dan realitas objektif/eksternal 

yang menjadi kondisi nyata bagi siswa untuk hidup di tengah masyarakat dan 

zamannya.  

 

Satu-satunya jenis sastra anak yang kurang diminati adalah drama. Drama seb-

agai alat untuk langsung mengekspresikan diri dan sebagai sarana pengenalan 

diri, karena melalui drama, seseorang dapat mendalami tokoh, mengikuti 

pergumulannya yang sangat pribadi, menjadi satu dengannya dan bila perlu 

meneladaninya. Sebuah objek, pemikiran, atau pengalaman menjadi kongkret 

dan terpahami melalui dramatisasi. Sarumpaet (2010).  

 

Pembelajaran drama pada bagian pementasan tidak selayaknya dilakukan guru 

secara asal jadi. Masalah sering muncul pada saat pementasan drama 

berlangsung akibat guru kurang bertanggung jawab untuk mempersiapkan sejak 

awal pementasan drama yang hendak dilangsungkan. Sebenarnya dikehendaki 

agar setiap pementasan drama senantiasa juga diawali dengan seperangkat 
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latihan. Tidak dipentaskan hanya sekedarnya saja sebab hal itu akan 

menyebabkan hilangnya identitas pertunjukkan drama yang sesungguhnya. Oleh 

karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, siswa perlu dibekali dengan sejumlah 

pengetahuan dan keterampilan bermain drama. Untuk maksud ini diadakan lati-

han-latihan terbatas, latihan yang bersifat pemahaman naskah drama dapat saja 

dilakukan di saat jam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sedang 

berlangsung, namun latihan yang bersifat psikomotorik dapat dilakukan pada 

saat siswa berada dalam teater sekolahnya yaitu di luar jam pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia. 

 

Di dalam setiap pembelajaran, khususnya pembelajaran drama tentu memiliki 

tujuan yang hendak dicapai baik itu secara berkelompok maupun secara 

individu. Pembelajaran sastra di sekolah, khususnya drama merupakan suatu 

pembelajaran yang membutuhkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara 

berencana. Sebagai suatu kegiatan yang direncanakan, tentu mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai. Pendalaman dan pemahaman tujuan tersebut ikut 

menentukan baik tidaknya pembelajaran drama di sekolah. Namun, pada 

kenyataannya pembelajaran sastra tidaklah seindah yang dibayangkan, oleh 

karena banyaknya tenaga pengajar yang tidak mampu untuk mengajarkan sastra 

dan dengan berlandaskan atas dasar ketidaktersedianya media ataupun sarana 

serta metode untuk pembelajaran sastra, sehingga harapan terhadap keberhasilan 

pembelajaran sastra sulit untuk terpenuhi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian 

khusus sebab dapat mengganggu proses pembelajaran sastra, khususnya di 

Sekolah Menengah Atas. 

 

Bentuk pembelajaran drama yang diterapkan pada teater sekolah, sangat 

tergantung upaya seluruh pihak di sekolah yang mengadakan /membentuk teater 

sekolah, terutama guru Bahasa dan Sastra Indonesia maupun guru Seni Budaya 

yang di dalam kedua mata pelajaran tersebut sama-sama memiliki bahan materi 

pembelajaran drama maupun teater dalam arti seni drama pentas. Hal ini 

bertujuan agar pembelajaran drama dapat dilaksanakan secara lengkap dan baik 

dari setiap ranah baik kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, pihak sekolah 



54 

 

juga membutuhkan satu model terapan bahan pembelajaran drama yang 

dilaksanakan di teater sekolah mereka. 

 

Manfaat pembelajaran drama melalui media pendidikan teater sekolah ditinjau 

dari seluruh unsur pembelajaran dikemukakan oleh San (2012) bahwa, pelatihan 

drama sejak dari pelatihan dasar yang berkenaan dengan kemampuan Kognitif, 

mulai dari reading, menghafal naskah, dan lain sebagainya sampai kepada 

kemampuan bedah naskah dan analisis pemeranan. Berkenaan dengan 

kemampuan Afektif, mulai dari olah rasa, kontemplasi, observasi dan lain 

sebagainya sampai kepada kemampuan menghayati tokoh cerita dalam naskah. 

Demikian juga kemampuan Psikomotorik, mulai dari pemanasan, olah tubuh, 

olah vokal, mimik, pose, gesture, pantomim, moving, grouping dan lain 

sebagainya sampai kepada blocking pementasan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Penelitian dan pengembangan merupakan proses/metode 

yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Metode ini 

digunakan untuk menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pengembangan produk melalui proses perencanaan, produksi dan evaluasi 

validitas produk yang telah dihasilkan (Sugiyono, 2016).  

 

Pengembangan yang dimaksud adalah mengumpulkan data atau 

informasi sebanyak-banyaknya untuk media pembelajaran dalam bentuk video 

Media yang dibuat dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, ahli materi, 

ahli media sehingga menjadi media yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya mengenai teks drama. 

 

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam pengembangan ini adalah data kualitatif dan data 

kuanitatif. Data kualitatif dan data kuantitatif dijabarkan sebagai berikut. 

1) Data kualitatif 

Data kualitatif berasal dari hasil angket pengembangan kualitas media yang 

berupa data kualitatif. Data kualitatif berupa nilai kategori, yaitu Sangat 

Layak, Layak, Kurang Layak, Tidak Layak dan Sangat Tidak Layak. 

2) Data kuantitatif 

Pada data kualitatif berupa nilai kategori kemudian diubah menjadi data 

kuantitatif. Data kuantitatif dari angket penilaian kualitas media berupa skor 

penilaian, yaitu Sangat Layak (5), Layak (4), Kurang Layak (3), Tidak 

Layak (2) dan Sangat Tidak Layak (1). 
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2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian berasal dari angket kelayakan media pembelajaran 

audio visual berbasis animasi powtoon pada teks drama di SMA kelas XI yang 

diajukan kepada ahli materi, ahli media, dan praktisi guru Bahasa Indonesia SMA 

Plus Muhammadiyah Natar. 

 

3.1 Prosedur Pengembangan  

Prosedur dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian model 

Brog and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono. Akan tetapi, peneliti hanya 

menggunakan pengembangan sampai lima langkah yang disesuaikan dengan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono. 2015, 409. Metode Penelitian Pendidikan 

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan langkah-langkah di atas, dalam penelitian ini dikembangkan alur 

prosedur penelitian secara ringkas sebagai berikut. 

1. Potensi dan Masalah 

Langkah awal yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan cara 

mengidentifikasi masalah-masalah dan potensi yang ada serta mencatatnya. Pada 

tahap ini, penelitian melakukan wawancara kepada guru bahasa Indonesia untuk 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

Data 

 

Desain Produk 

Validasi 

Desain 

 

Revisi 

Produk   
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mengetahui potensi dan masalah yang ada di dalam kelas. Setelah masalah itu 

ditemukan, lalu penelitian perlu memikirkan alternatif-alternatif solusi yang 

mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian, 

pikirkan solusi-solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah dan kemungkinan 

besar akan dilaksanakan dalam penelitian ini. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan 

untuk bahan perencanaan produk. Pengumpulan data dan informasi pada 

penelitian ini berdasarkan hasil data observasi dan kajian pustaka seperti jurnal-

jurnal, buku-buku, dan referensi lainnya. 

3.  Desain Produk 

Tahap selanjutnya, setelah mengumpulkan data dan informasi dari teori maupun 

referensi, peneliti merancang produk yang dikembangkan dalam bentuk 

storyboard. Desain tersebut merupakan sebuah gambaran terkait materi dan 

pemograman media yang terdapat dalam media pembelajaran powtoon. 

4. Validasi Produk 

Validasi produk merupakan suatu kegiatan untuk menguji atau menilai kelayakan 

suatu produk sebelum diujicoba supaya media menjadi lebih efektif. Validasi 

produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media dengan mengisi lembar 

instrumen berupa angket. Angket penilaian tersebut lalu di akumulasikan kembali 

untuk mengukur kelayakan suatu produk. Pada tahap ini, peneliti akan melalui 

dua proses validasi sebagai berikut. 

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. 

a. Menentukan indikator penilaian. 

b. Menyusun instrumen penelitian berdasarkan indikator penilaian. 
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c. Memberikan penilaian terhadap materi produk yang dibuat oleh peneliti. 

d. 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. 

a. Menentukan indikator penilaian. 

b. Menyusun instrumen penelitian berdasarkan indikator penilaian. 

c. Memberikan penilaian terhadap produk media yang dibuat oleh peneliti. 

d. Mengevaluasi dan memperbaiki produk yang telah divalidasi oleh ahli media. 

 

5. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan setelah hasil validasi dari ahli materi dan ahli media 

dilakukan. Revisi produk dilakukan apabila terdapat catatan yang diberikan oleh 

validator pada uji kelayakan media pembelajaran. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian sebagai berikut. 

3.4.1 Angket 

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

kepada dosen ahli media, ahli materi, dan praktisi. Angket dibuat untuk 

mengetahui kelayakan produk yang akan diisi oleh dosen ahli materi, ahli media, 

dan praktisi yaitu guru bahasa Indonesia di SMA. Berikut daftar angket yang akan 

ditujukan kepada ahli media, ahli materi, dan praktisi (guru). 
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Tabel 4. Angket Indikator Penilaian Materi Aspek Pembelajaran dan Isi 

 

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 
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8. Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk berlatih sendiri 

      

9. Kebenaran dan kekinian materi       

10. Ketepatan cakupan materi       

11. Ketercenaan 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 umpan balik       

Jumlah  

Skor Rata-rata  

Rerata Persentase  

Katergori  

 

  



61 

 

Tabel 5. Angket Indikator Penilaian Media Aspek Tampilan dan Aspek 

Pemrograman Media 

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 relative mudah) 

      

9. Ketepatan ukuran gambar dengan 

komposisi ukuran tulisan 

      

10. Media tidak menimbulkan presepsi 

ganda 

      

11. Musik/audio       
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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 Rata-rata  

Rerata Persentase  

Katergori  
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Tabel 6. Angket Indikator Penilaian Aspek Tampilan dan Pemograman 

Media untuk Praktisi 

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 relative 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) 

      

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) 
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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) 

      

 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Pada teknik pengumpulan data, 

peneliti melakukan wawancara dengan praktisi ahli yakni guru bahasa Indonesia 

di SMA Plus Muhammadiyah Natar. Tujuan dilakukan wawancara guna 

mengetahui tanggapan dan saran guru selaku praktisi ahli. Berikut ini daftar 

pertanyaan yang peneliti sampaikan kepada guru. 

 

Tabel 7. Angket Respon Guru Bahasa Indonesia di SMA 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Bapak menggunakan media 

pembelajaran dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia? 

 

2. Media pembelajaran apa yang Bapak 

gunakan dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia? 

 

3. Media apa yang Bapak gunakan untuk 

pembelajaran teks drama? 

 

Jumlah  

Skor Rata-rata  

Rerata Persentase  

Katergori  



65 

 

4. Apakah perlu dalam proses 

pembelajaran teks Drama menggunakan 

media pembelajaran yang interaktif? 

 

5. Menurut Bapak, apakah keberadaan 

media pembelajaran dapat 

mempermudah proses pembelajaran? 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap. Langkah-

langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut. 

1. Mengubah nilai kategori menjadi skor penilaian. 

Penilaian yang berupa nilai kategori kemudian diubah menjadi skor penilaian 

(Sugiyono, 2011). Jumlah alternatif respon menggunakan skala 1-5 skor 

penilaian. Berikut adalah kriteria pengubahan nilai kategori menjadi skor 

penilaian dalam angket kualitas media oleh ahli materi, ahli media, dan 

praktisi. 

 

Tabel 8. Kategori Skor Penilaian 

Sangat Tidak Layak diberi skor 1 

Tidak Layak  diberi skor 2 

Kurang Layak diberi skor 3 

Layak diberi skor 4 

Sangat Layak diberi skor 5 

      

Menganalisis skor dengan cara menghitung skor yang diperoleh dari penelitian 

dibagi skor ideal untuk seluruh item dikalikan 100%. (Sugiyono, 2011). 
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S 

N   

Tabel 9. Kategori Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

No. Tingkat Penilaian Kategori 

1. 0% - 25% Sangat Tidak Layak  

2. 25,1% - 35% Tidak Layak 

2. 35,1% - 60% Kurang Layak  

3. 60,1% - 75% Layak 

4. 75,1% - 100% Sangat Layak 

 

Selanjutnya, hasil uji kelayakan dari ahli materi, ahli media dan praktisi guru 

bahasa Indonesia dicari rata-rata dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Pk  = Skor rata-rata 

S     = Jumlah skor yang diperoleh 

N  = Jumlah skor ideal seluruh item 

 

Kemudian, menghitung rerata persentase dengan rumus sebagai berikut. 

Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan:  

Rerata Persentase: 
 Jumlah Skor yang diperoleh

 Skor tertinggi
 x 100 

  

Pk = x 100% 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan media pembelajaran audio visual 

berbasis animasi powtoon pada teks drama di SMA kelas XI diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

A. Berdasarkan proses pengembangan yang dilakukan, penelitan ini 

menggunakan lima langkah pengembangan sebagai berikut. 

1. Menganalisis potensi dan masalah, yakni selain peneliti menganalisis 

masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran teks drama 

khususnya pada media pembelajaran, tahap ini juga menganalisis potensi 

dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran 

khususnya pada media pembelajaran yang akan dikembangnkan. 

2. Melakukan pengumpulan data dengan melakukan proses wawancara dan 

observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi terkait pembelajaran 

teks drama dan media pembelajarannya sebagai acuan peneliti untuk 

mengembangkan media pembelajaran. 

3. Melakukan desain produk dengan melakukan perancangan produk media 

pembelajaran teks drama berbasis animasi powtoon sebagai berikut.  

a) Tahap penyusunan materi, yakni menentukan kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, dan materi teks drama yang dipilih 

sesuai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 

b) Tahap penyusunan tampilan dengan memilih tema, latar belakang, 

karakter, dan audio yang akan digunakan pada pengembangan media 

pembelajaran. 
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4. Melakukan validasi desain dengan menguji kelayakan media 

pembelajaran yang berhasil dibuat peneliti. Pengujian kelayakan 

dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi.  

5. Melakukan revisi produk dengan melakukan perbaikan sesuai dengan 

komentar validator untuk menghasilkan media pembelajaran teks drama 

berbasis animasi powtoon yang sesuai. 

B.  Berdasarkan komentar atau catatan dari validator, media pembelajaran 

berbasis animasi powtoon dinyatakan sangat layak oleh validator ahli 

materi, ahli media, dan praktisi. Hasil validasi materi memperoleh skor 

rata-rata 4 dan rerata persentase 81,1% dengan kategori sangat layak, 

validasi media memperoleh skor rata-rata 4,1 dan rerata persentase 82,8% 

dengan kategori sangat layak, dan validasi praktisi memperoleh skor rata-

rata 5 dan rerata persentase 90,9% dengan kategori sangat layak. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang dipaparkan, peneliti 

memperoleh saran sebagai berikut. 

1. Bagi pendidik, sebaiknya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

alat bantu pembelajaran untuk peserta didik agar mudah memahami materi 

teks drama yang disampaikan. 

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

atau acuan kedepan untuk membuat media pembelajaran yang lebih 

inovatif dan menarik. 

 

 

 



 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Arsyad, Ashar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

hlm. 

Endraswara, Suwardi. 2014. Metode Pembelajaran Drama. Yogyakarta: CAPS 

(Center Of Academic Publishing Service), 324 hlm. 

Emzir, Saifur Rohman. 2017. Teori dan Pengajaran Sastra. Depok: Raja 

Grafindo Persada. 

Harjanto. 2011. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta, 319 hlm. 

Hasanuddin. 1996. Drama Karya Dalam Dua Dimensi. Bandung: Angkasa, 191 

hlm.  

Mahsun, 2005. Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

376 hlm. 

Munadi, Yuhdi. 2013. Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru. Jakarta: 

GP Press Group. 212 hlm. 

Sadiman, Arief S. dkk. 2014. Media Pendidikan (Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 331 hlm.  

Sudjana, Nana. 2017. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, hlm. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta cv, 344 hlm. 

Lampung, Universitas. 2020. Format Penulisan Karya Ilmiah. Bandarlampung: 

Universitas Lampung, 75 hlm. 

 

 

  



 

 

 

 

 

DAFTAR WEB 

 

 

 

Atika, Aulia. 2018. Pengembangan Media Pembelajaran Menulis Drama Dengan 

Webtoon Di Kelas VII SMP. Jurnal Digilib. Universitas Lampung. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uni

la.ac.id/33257/3/TESIS%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.

pdf&ved=2ahUKEwiH4I3kobDgAhXEqI8KHaWaD_sQFjABegQIARAB&

usg=AOvVaw0IkyDeYRC0g3UVYFN_YJuS. (diakses tanggal 14 

Desember 2018, pukul 09.53 WIB). 

Ernawati. 2018. Keefektifan Media Audio Visual dalam Mengidentifikasi Alur 

Cerita dan Konflik Drama pada Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Majene. 

Jurnal Eprints. Universitas Negeri Makasar. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.un

m.ac.id/11315/1/Ernawati_Keefektifan%2520Media.pdf&ved=2ahUKEwjC

ld2Ao7DgAhUK2o8KHa9LChYQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0r41M

KEZ3cTj6RsVtDWagL. (diakses tanggal 15 Desember 2018, pukul 13.29 

WIB). 

Harahab, Musaddad. 2019. Mengembangkan Sumber dan Media Pembelajaran. Jurnal 

UIR. Universitas Islam Riau. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.aca

demia.edu/38492221/MediaMusaddadHrpLina.pdf&ved=2ahUKEwjFs5KR

xe3jAhUT7HMBHYsvCA4QFjAOegQIBBAB&usg=AOvVaw1X46zpRIq

hQArzuMUeTVKh&cshid=1565070654161. (diakses tanggal 05 Agustus 

2019, pukul 13.00 WIB). 

Muhammad. 2018. Pembelajaran Drama pada Teater Sekolah SMA Negeri 10 

Fajar Harapan Banda Aceh. Jurnal Unsyiah. 

http://jurnal.unsyiah.ac.id/MB/article/download/11193/8968. (diakses 

tanggal 03 Juli 2019, pukul 15.30 WIB). 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/33257/3/TESIS%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&ved=2ahUKEwiH4I3kobDgAhXEqI8KHaWaD_sQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw0IkyDeYRC0g3UVYFN_YJuS
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/33257/3/TESIS%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&ved=2ahUKEwiH4I3kobDgAhXEqI8KHaWaD_sQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw0IkyDeYRC0g3UVYFN_YJuS
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/33257/3/TESIS%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&ved=2ahUKEwiH4I3kobDgAhXEqI8KHaWaD_sQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw0IkyDeYRC0g3UVYFN_YJuS
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/33257/3/TESIS%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&ved=2ahUKEwiH4I3kobDgAhXEqI8KHaWaD_sQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw0IkyDeYRC0g3UVYFN_YJuS
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.unm.ac.id/11315/1/Ernawati_Keefektifan%2520Media.pdf&ved=2ahUKEwjCld2Ao7DgAhUK2o8KHa9LChYQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0r41MKEZ3cTj6RsVtDWagL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.unm.ac.id/11315/1/Ernawati_Keefektifan%2520Media.pdf&ved=2ahUKEwjCld2Ao7DgAhUK2o8KHa9LChYQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0r41MKEZ3cTj6RsVtDWagL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.unm.ac.id/11315/1/Ernawati_Keefektifan%2520Media.pdf&ved=2ahUKEwjCld2Ao7DgAhUK2o8KHa9LChYQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0r41MKEZ3cTj6RsVtDWagL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.unm.ac.id/11315/1/Ernawati_Keefektifan%2520Media.pdf&ved=2ahUKEwjCld2Ao7DgAhUK2o8KHa9LChYQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0r41MKEZ3cTj6RsVtDWagL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/38492221/MediaMusaddadHrpLina.pdf&ved=2ahUKEwjFs5KRxe3jAhUT7HMBHYsvCA4QFjAOegQIBBAB&usg=AOvVaw1X46zpRIqhQArzuMUeTVKh&cshid=1565070654161
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/38492221/MediaMusaddadHrpLina.pdf&ved=2ahUKEwjFs5KRxe3jAhUT7HMBHYsvCA4QFjAOegQIBBAB&usg=AOvVaw1X46zpRIqhQArzuMUeTVKh&cshid=1565070654161
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/38492221/MediaMusaddadHrpLina.pdf&ved=2ahUKEwjFs5KRxe3jAhUT7HMBHYsvCA4QFjAOegQIBBAB&usg=AOvVaw1X46zpRIqhQArzuMUeTVKh&cshid=1565070654161
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/38492221/MediaMusaddadHrpLina.pdf&ved=2ahUKEwjFs5KRxe3jAhUT7HMBHYsvCA4QFjAOegQIBBAB&usg=AOvVaw1X46zpRIqhQArzuMUeTVKh&cshid=1565070654161


 

 

Pohan, Ervina. 2016. Keefektifan Media Audio Visual dalam Pembelajaran 

Menulis Paragraf Eksposisi pada Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. Jurnal Digilib. Universitas Lampung. 

http://digilib.unila.ac.id/22034/. (diakses tanggal 10 Februari, pukul 07.36 

WIB). 

Deliviana, Evi. 2017. Aplikasi Powtoon Sebagai Media Pembelajaran : Manfaat dan 

Problematikanya. Jurnal Prosiding Universitas Negeri Makasar. 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uki.ac.i

d/354/1/APLIKASI%2520POWTOON%2520SEBAGAI%2520MEDIA%2520PE

MBELAJARAN%2520%2520MANFAAT%2520DAN.pdf&ved=2ahUKEwiu5_y

Zr9DyAhWy9nMBHXExBlgQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw0FzwC-

Oqp7htO4P-Hky5SJ. (diakses tanggal 20 Juli 2021, pukul 11.30 WIB). 

 

 

 

http://digilib.unila.ac.id/22034/

