
 

 
 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS 
POWTOON  PADA MATERI  DINAMIKA UNTUK SMA KELAS X 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

 Dalam Ilmu Pendidikan Fisika 
 
 

Oleh 

Ima Ayu Maesyarah 
Npm.1311090062 

 
Jurusan :Pendidikan Fisika 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 H/ 2018 M 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS 
POWTOON  PADA MATERI  DINAMIKA  

UNTUK SMA KELAS X 
 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

 Dalam Ilmu Pendidikan Fisika 
 

Oleh 

Ima Ayu Maesyarah 
Npm.1311090062 

 
 
 

Jurusan :Pendidikan Fisika 
 
 
 
 

                                   Pembimbing 1: Prof. Dr.H.Chairul Anwar, M.Pd. 
                                   Pembimbing 2: Happy Komikesari, M.Si. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

1439 H/ 2018 M 
 

  
  



 

 
 

ABSTRAK 
 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS 
POWTOON PADA MATERI DINAMIKA UNTUK SMA KELAS X 

 
Oleh 

 
IMA AYU MAESYARAH 

 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui kelayakan media pembelajaran 
fisika berbasis Powtoon pada materi Dinamika untuk SMA kelas X.;2) Mengetahui 
respon peserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran fisika berbasis 
Powtoon pada materi Dinamika untuk SMA kelas X. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development   
(R & D) menurut Borg and Gall. Subjek penelitian yang terlibat dari tiga orang ahli 
media, tiga orang ahli materi, dan siswa kelas X SMA N 12 Bandar Lampung, siswa 
kelas X SMK N 5 Bandar Lampung, siswa kelas X MA Al-Hikmah Bandar 
Lampung. Para ahli memberikan penilaian pada kelayakan produk yang 
dikembangkan oleh peneliti, sedangkan siswa memberi respon  tentang kemenarikan  
produk yang dikembangkan.  
 Hasil penelitian ini adalah 1) Produk yang dihasilkan terkategori sangat layak 
berdasarkan validasi dari ahli materi dengan presentasi 83% dan ahli media dengan 
presentasi 82%,2) Powtoon sangat menarik untuk dijadikan bahan ajar berdasarkan 
penilaian guru memperoleh presentasi 81%,  dan respon siswa pada uji coba 
kelompok kecil memperoleh persentasi 83% serta uji coba lapangan memperoleh 
presentasi 81%. 
 
Kata kunci: Dinamika, media pembelajaran, Powtoon.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melaju begitu cepat, 

merambah kesemua sektor kehidupan. Bahkan perkembanganya dipekirakan lebih 

pesat dari pekiraan semula, kita masih ingat bahwa beberapa tahun lalu  teknologi 

informasi dan komunikasi, seperti komputer dan telepon seluler berbasis web, masih 

terbilang barang yang mahal dan hanya dimiliki oleh orang–orang tertentu saja. 

Tetapi pada hari ini, teknologi tidak lagi hanya milik orang–orang tertentu tetapi 

milik semua bangsa, milik semua orang dari lapisan terendah sampai teratas bahkan 

banyak orang yang tidak dapat terlepas dari teknologi  tersebut dalam kesehariannya, 

mulai dari pagi sampai petang dan sampai pagi lagi.1 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, seharusnya dapat kita 

manfaatkan secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk meningkatkan sumber 

daya manusia, sumber daya manusia yang unggul akan mengantarkan suatu bangsa 

menjadi maju dan mampu bersaing di kancah globa. Meningkatkan sumber daya 

manusia ini dapat kita lakukan melalui pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pengembangan 

sumber daya manusia karena itu harus mempunyai multi kemampuan kognitif, 

                                                             
1Salma. P, Diana Ariani dan Hilman Handoko, “Mozaik Teknologi Pendidikan E-Learning” 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 15. 
, 



 

 
 

efektif, dan psikomotorik, sehingga penyelenggaraan pendidikan menghendaki 

perencanaan dan pelaksanaan yang matang agar hasil yang diharapkan tercapai 

secara maksimal.2 

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pengembangan 

sumber daya manusia ini dijelaskan dalam UUD No 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa 

‘‘Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta beradapan bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa bertujuan, untuk mengembangkan potensi siswa, agar menjadi 

insan yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab,’’yang intinya bahwa tujuan pembangunan nasional adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan sumber daya manusia.3 

Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia ini 

agar dapat sejalan dengan perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin cepat, maka menteri pendidikan di Indonesia selalu melakukan perubahan 

dan perkembangan sistem pendidikan. 

Perubahan yang dilakukan pemerintah dalam  mengembangkan pendidikan 

yang terus-menerus pada awal tahun ajaran baru 2013/2014 merupakan”perubahan 

kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum K 13. Proses pembelajaran dalam 

                                                             
2Ika Rahma Juliaingrum, Binti Muchsini dan Wahyu Adi,“Model Pembelajaran Artikulasi 

dengan Media Animasi Powtoon untuk  Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi 
Keuangan,’’Jurnal Pendidikan Akuntansi Vol. 2 Nomor 2, (2016), h. 2. 

3Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Bab 1 Pasal 1, ayat 3. 



 

 
 

kurikulum 2013”menggunakan“pendekatan saintifik (scientific approach). 

Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah 

sains dalam membangun pengetahuan“yang ilmiah, sebagai mana yang dimaksud 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 103”tahun 2013 yang meliputi  

5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasikan.4 

KTSP yang telah diganti dengan K 13, ternyata masih banyak kekurangan, 

untuk mengatasi hal tersebut dilakukanlah revisi pada kurikulum 13, sehingga 

kurikulum berganti lagi menjadi kurikulum 13 revisi, tetapi pada kenyataanyan 

masih banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum k13 bahkan  

KTSP. 

Kurikulum yang digunakan harus tetap dapat meningkatkan pendidikan yang 

ada di Indonesia, agar pendidikan tetap berjalan dengan baik, maka guru harus 

memiliki bahan ajara, bahan ajar adalah seperangkat, materi keilmuan yang terdiri 

atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu pengetahuan yang bersumber dari 

kurikulum dan dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran,5selain itu juga 

seorang guru harus yang berkompeten dalam menyusun materi pembelajaran yang 

dapat memanfatkan perubahan teknologi sebagai media pembelajaran, seperti yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang guru pasal 3 ayat 4 bahwa kompetensi pedagogik yang  harus dikuasai guru 

                                                             
4 Mafita Sari dan Suci Rohayati, “pengembangan Media Pembelajaran Powtoon Pengmatan 

dalam Implementasi Pendekatan Saintifik Pembelajaran dasar-dasar sebagai bahan perbankan, “Jurnal 
pendidikan Akuntasi, (2017), h. 2. 

5Bastiar Ismail Adkhar, “Pengembangan Media Video Animasi Pembelajaran Berbasis 
Powtoon pada Kelas dua Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Disd Labschool Unnes,”(Skripsi. 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Unes, Semarang.2013), h. 2. 



 

 
 

dalam pengelolaan menyatakan pembelajaran peserta didik yang salah satunya 

adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran.6  

Penggunaan teknologi dalam  pembelajaran telah diungkapkan dalam surat 

An-Naml ayat 29-30.7  

 �َۡ��َ�  ��َ ��
َ
� ��َ ْ �ِۡ�َ إَِ�� �َِ�ٰٞ� َ��ِ�ٌ�  ٱ�َۡ��َُ�ا

ُ
� ٓ    �إِّ�ِ

  �  ۥِ�� ُ��َۡ�َ�َٰ� ����ُ  إِ��ُ�ۥ
Artinya: berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah 

dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. (29) Sesungguhnya surat itu, dari 
Sulaiman dan Sesungguhnya (isi) nya: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. (30) (Q.S. An-Naml ; 29-30). 

 
Hubungannya dengan proses pembelajaran yang juga merupakan salah satu 

bentuk komunikasi yang berada di wilayah pendidikan. Penggunaan media burung 

Hud-Hud oleh Nabi Sulaiman dalam menyampaikan surat kepada Ratu Balqis 

merupakan implementasi teknologi pada masa itu, sebab dengan penggunaan burung 

tersebut dapat membuat proses komunikasi lebih efektif dan efisien. Bahkan dalam 

pertemuan keduanya difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang menggunakan 

teknologi canggih, sehingga dapat membuat suasana nyaman dan kondusif,8 dengan 

demikian dalam pembelajaran seharusnya, seorang guru yang hendak mengajarkan 

suatu materi kepada muridnya dituntut menggunakan media pembelajaran agar 

                                                             
6Aditia Niarsi, “Studi Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SD Negeri 01 Ledok,”(Skripsi. Kurikulum dan 
Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Unes, Semarang, 2013), h. 2. 

7 M. Ramli, “Media Pembelajaran dalam Prspektif Al-Quran dan al-Hadis Ittihad,” Jurnal 
Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol.13, No.23,  (2015), h. 147. 

8 M. Ramli, op.cit., h. 148. 



 

 
 

materi yang diajarkan dapat diterima dan dipahami secara maksimal, hal ini sesuai 

kata    َشاِكلَتِِھ, (sesuai keadaannya) pada surat QS. Al Isra’ ayat 84 : 

 �ُۡ� ِ�ِ�َ�ِ��َ ٰ َ�َ �ُ�َ�ۡ�َ ٞ ۡ�َ�ٰى َ��ِ�ٗ�  ۦُ�ّ
ۡ��َُ� �َِ�ۡ� ُ��َ أَ

   ��ََ���ُ��ۡ أَ
    

 

Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing.” 

Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya. (Q.S. Al-Isra ;84) 

  Sedangkan kalimat َربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن ھَُو أَْھَدى َسبِیال dalam ayat diatas jika  

dikaitkan dengan media pendidikan secara tersirat, kalimat diatas bermakna bahwa 

seorang guru hendaklah mendiskusikan dengan orang-orang yang lebih mengetahui 

(dalam ayat tersebut Allah berperan sebagai Dzat yang maha mengetahui) tentang 

media apa yang akan digunakannya ketika ia mengajar, media sangat berperan 

penting dalam pencapaian hasil yang di harapkan, ini terlihat secara tidak langsung 

dalam tafsirnya, yakni Dia (Allah) akan memberi pahala kepada orang yang lebih 

benar jalannya. Dari penjelasan dapat disimpulan bahwa media yang baik dan benar 

akan mewakili sampainya materi yang di ajarkan, sedangkan media yang kurang 

tepat tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 

Teknologi yang sudah ada saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk membuat media pembelajaran yang baik, untuk mengetahui apakah sekolah 

dan guru sudah dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai media 

pembelajaran dengan baik, maka dilakukan observasi dibeberapa sekolah, sekolah 



 

 
 

yang di jadikan tempat penelitian sudah mempunyai fasilitas media pembelajaran 

yang lengkap  dan mempunyai guru yang sudah menguasai teknologi dengan baik. 

Sekolah yang dijadikan tempat penelitian adalah MA AL-Hikmah Bandar 

Lampung, SMA 12 Bandar Lampung, dan SMK 5 Bandar Lampung, dari hasil 

observasi dan wawancara dengan ibu Dwi Astuti dari SMK 5 Bandar Lampung, ibu 

Sri Ningsih, dari SMA 12 Bandar lampung, dan Bapak Iswahyudi dari MA AL-

Hikmah Bandar Lampung. Observasi yang telah dilakukan menunjukan bahwasaya 

sekolah – sekolah tersebut  telah memiliki potensi yang cukup baik yaitu sudah 

adanya fasilitas pembelajaran seperti komputer, lcd proyektor, Wi-Fi, dan guru pun  

paham teknologi, tetapi sampai saat ini, pengemasan bahan ajar fisika selama ini 

masih bersifat linier, yaitu: guru jarang menggunakan media pembelajaran, media 

yang digunakan hanya itu-itu saja dan bahkan hanya menggunakan media ceramah 

yang membuat para peserta  didik mengantuk bahkan tidak menyukai pelajaran 

fisika, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu guru tidak sempat menyiapkan 

media pembelajaran yang baru, dimana jika guru ingin membuat media pembelajaran 

tradisional mendapat kesulitan untuk mencari bahan dan alatnya serta keterbatasan 

biaya, sedangkan jika membuat media pembelajaran menggunakan teknologi banyak 

guru yang tidak punya waktu untuk membuatnya sehingga guru hanya mengandalkan 

powerpoint saja, yang mudah dan dirasakan sudah cukup untuk di jadikan bahan ajar. 

Bertitik tolak dari  potensi dan masalah yang dihadapi guru dan siswa dan 

hasil survei observasi disekolah maka dibutuh suatu pengembangan media 

pembelajaran interaktif yang baru tetapi mudah dalam pembuatanya, murah, dan 

membutuhkan waktu yang sedikit, tetapi hasilnya efektif dan efesien dalam 

pembelajaran dan aplikasi yang dapat menjawab masalah tersebut adalah aplikasi 



 

 
 

Powtoon, dimana cara membuatnya seperti Powerpoint tetapi  hasilnya seperti dibuat 

dengan Flash lebih hidup dan menyenangkan, dan belum ada guru yang mengajar 

menggunakan Powtoon. 

Powtoon adalah sebuah aplikasi web gratis yang memungkinkan pengguna 

membuat video pendek dengan mudah, karena tampilan kerja Powtoon yang sangat 

mirip dengan Powerpoint, serta telah dilengkapi dengan berbagai  fitur–fitur pilihan 

karakter animasi, yang sangat menarik diantaranya, animasi tulisan tangan, animasi 

kartun, dan efek transisi yang lebih hidup serta pengaturan timeline yang sangat 

mudah, memiliki objek, latar-belakang, dan musik, sehingga pengguna dapat 

membuat video dengan menggunakan   fitur – fitur yang telah tersedia,  selain itu 

pengguna juga dapat mengimpor gambar atau audio.9 

Powtoon yang memiliki berbagai pilihan fitur yang menarik ini, adalah alat 

yang ideal bagi guru untuk memperoduksi bahan–bahan ajar mereka sendiri10. 

Video pembelajaran menggunakan Powtoon, dapat membuat kegiatan 

pembelajaran lebih hidup sehingga membuat siswa-siswi tidak bosan. Maka dari 

itulah peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi 

terbaru Powtoon pada pelajaran fisika agar dapat menciptakan suasana belajar  yang 

baru, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa, karena untuk mengetahui 

bahwa aplikasi ini dapat digunakan sebagai pengembangan media pembelajaran 

fisika untuk itulah dipilih tiga sekolah yang berbeda yaitu sekolah umum, sekolah 

                                                             
 9Alexander Nanni,“Teaching English Through the Use of Cloud-Based Animation Software 

Powtoon”TESOL Journal, Vol.2 no.3, (2015), h. 2. https://scholar. google.Co .id/scholar. html 
(diaskes 15 febuari 2017). 

10Serpil Gunaydin a, Aysen Karamete a,“Material Development to Raise Awarene of Using 
Smart Boards Powtoon” Journal of Contemporary Education University, Turkey European, Vol. 15, 
no 1 (2016), h. 116. https://scholar.google.co.id/scholar.html (diakses 15 Febuari 2017). 



 

 
 

jurusan, dan sekolah agama, dan memilih materi yang rata-rata nilainya paling 

rendah,  yaitu materi Dinamika. 

Jadi berdasarkan masalah diatas maka penelitian melakukan pengembangan 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Powtoon  

pada Materi Dinamika Untuk Sma Kelas X.  

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar  belakang  masalah diatas, terdapat beberapa masalah 

yang muncul yang dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

1. Sudah adanya fasilitas yang mendukung untuk mengembangakan media 

pembelajaran, tetapi guru tidak punya waktu  untuk membuat media 

pembelajaran, sehingga model pembelajarannya menjadi konvesional. 

2. Belum adanya media pembelajaran materi Dinamika menggunakan aplikasi 

Powtoon. 
  

C. Pembatasan Masalah 

Keterbatasan yang dimiliki peneliti seperti, kemapuan penelitian, biaya  

penelitian, waktu penelitian, maka penelitian ini dibatasi: 

1. Media pembelajaran yang digunakan berupa Powtoon. 

2. Materi yang disajikan hanya pokok bahasan Dinamika. 

3. Subjek penelitian ialah siswa –siswi SMA /MA/SMK kelas X 

4. Pengujian media pembelajaran  yang dibuat hanya meliputi kualitas Powtoon 

dan tidak diuji cobakan pengaruhnya. 



 

 
 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan media pembelajaran fisika berupa Powtoon pada 

materi Dinamika? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran fisika berupa 

Powtoon pada materi Dinamika?  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil  penelitian ini  diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

dan memajukan pola pikir penelitian dan pembacaan mengenai 

pengembangan media pembelajar berbasis Powtoon. 

2. Manfaat peraktis 

a. Bagi siswa dapat memotivasi pembelajaran Fisika. 

b. Bagi guru dapat menggunakan Powtoon sebagai media pembelajaran. 

c. Bagi sekolah dengan adanya media pembelajaran Powtoon dapat 

menambah  kualitas belajar disekolah. 

d. Bagi peneliti dapat menjadikan ini bekal mengajar sebagai calon 

pendidik. 

  



 

 
 

 

BAB II 

Landasan Teori 

 
A. Konsep Pengembangan Media 

Metode penelitian dan pengembangan atau research and development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan  produk tersebut.11  Pada pengembangan ini model penelitian yang sesuai 

dan pas untuk digunakan menurut peneliti adalah model Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sugiyono karena, model Borg and Gall mencakup kebutuhan 

peneliti. Karena Peneliti menggunakan  model Borg and Gall maka peneliti hanya 

memaparkan pengertian model Borg and Gall saja, dalam model Borg and Gall ada 

10 langkah-langkah dalam pengembangan diantaranya: 

 

  

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.1 

                                                             
11 Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2015),, 

h.298. 
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Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and Development12 
  Tetapi penulis membatasi langkah - langkah penelitian pengembangan dari 

sepuluh menjadi tujuh langkah dikarenkan mengingat waktu yang tersedia dan 

kesempatan yang terbatas, tujuh langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 

Tujuh Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and Development13 
 

Dalam diagram diatas langkah – langkah  menggunaan Metode Research and 

Development  dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Pada tahap ini berfungsi untuk menganalisis kebutuhan untuk mengetahui 

suatu hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan suatu sistem kerja 

dan pendidikan.  

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara factual dan up to 

date, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yag dapat digunakan 

                                                             
12Ibid., h. 300. 

 
13Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian”  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  h. 21. 
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sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development   

bermacam- macam, untuk menghasilkan sistem kerja  baru, maka peneliti  

harus membuat rancangan kerja baru yang dibuat berdasarkan penilaian 

terhadap system kerja lama sehingga, dapat ditemukan kelemahan-kelemahan 

terhadap sistem tersebut, selain itu peneliti harus mengadakan penelitian 

terhadap unit lain yang dipandang sistem kerjanya bagus.  

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam  hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih 

efektif dari yang  lama. Dikatakan  secara  rasional  karena  validasi  disini  

masih  bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum merupakan 

fakta di lapangan. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa 

pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 

yang dirancang tersebut. Para pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat  diketahui kelemahan dan kekuatannya. 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain  produk divalidasi  melalui diskusi dengan  para  pakar  

dan para ahli lainnya, selanjutnya  dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan 



 

 
 

tersebut selanjutnya di uji coba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki 

desain, yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang hendak 

menghasilkan produk tersebut. 

6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dapat dilakukan melalui eksperimen yaitu, 

membandingkan efektifitas dan efisiensi keadaan sebelum dan sesudah 

memakai sistem baru (before-after) atau dengan membandingkan dengan 

kelompok yang tetap menggunakan sistem lama. 

7. Revisi Produk 

Pengujian  produk  pada  sampel  yang  terbatas  menunjukkan  bahwa  

kinerja tindakan baru tersebut lebih baik dari tindakan lama. 

8. Uji coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi  

maka selanjutnya, produk yang berupa sistem kerja baru tersebut dapat 

diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkupan yang luas. 

9. Revisi Produk 

Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata 

terdapat kekurangan dan kelemahan. 

 

 

 

 



 

 
 

10. Pembuatan Produk Masal 

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah di uji 

coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. 14 

B. Acuan Teoritik 

1. Media pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “Media” berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk 

jamak dari“medium,”secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Association for Education and Communication Technology (AECT),  

mengartikan  kata  media  sebagai  segala bentuk dan saluran yang 

dipergunakan untuk proses informasi.15 

National Education Association (NEA) mendefinisikan media 

sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, 

dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk 

kegiatan tersebut.16 Perlu  dikemukakan  pula  bahwa  kegiatan  

pembelajaran  adalah  suatu  proses komunikasi, dengan  kata  lain, 

kegiatan  belajar  melalui  media  terjadi  bila  ada komunikasi antar 

penerima pesan (P) dengan sumber (S) lewat media (M) tersebut, namun 

proses komunikasi itu sendiri baru terjadi setelah ada reaksi balik 

                                                             
 14 Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 

2014),, h.411 et seqq. 
15 Muklas Safi’i Putra dan Abdul Rachman Syam Tuasikal, “Pemanfaatan Media Visual 

Terhadap Hasil Belajar Dribble Bola Basket”, Vol.5. No. 2, (2017),  h. 270. 
16 Ali Muhson,“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VIII. No. 2, (2010),  h. 2. 



 

 
 

(feedback), Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatankan bahwa media 

pembelajaran itu merupakan wahana penyalur pesan atau informasi 

belajar.17 

Pesan yang akan dikomunikasikan lewat media adalah isi 

pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh pengajar 

atau fasilitator  atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi, 

baik simbol verbal maupun simbol non verbal atau visual, yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.18  

Pengertian diatas hanya sebagian kecil dari sejumlah pengertian 

media yang ada, namun secara garis besar antara pengertian satu dengan 

yang lainya memiliki kesamaan dalam tujuanya, yaitu“mengefektifkan 

proses  penyampaian pesan,”sehingga pesan dalam materi pelajaran dapat 

dimengerti dan diterima siswa dengan mudah.19 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran adalah sebagai pembangkitkan 

motivasi belajar para siswa atau anak didik, yang dapat merangsang  anak  

didik  untuk  belajar dengan penuh semangat.20 

Media pembelajaran digunakan dengan baik dalam suatu proses 

belajar mengajar, maka manfaatnya antara lain perhatian anak didik 
                                                             

17Tejo Nurseto, “Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik,” Jurnal Ekonomi & 
Pendidikan, Vol. 8 Nomor No. 1, (2011),  h. 20. 

18Mochamad  Miswar  Hadibin, “Pembangunan Media Pembelajaran Teknik Komputer 
Jaringan Kelas X Semster Ganjil Pada Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bangsa Pati Berbasis 
multimedia Interaktif,” Jurnal on Computer Science, (2013), h. 2. 

19Salma. P, Diana Ariani dan Hilman Handoko, “Mozaik Teknologi Pendidikan E-Learning” 
(Jakarta: Kencana, 2013), h. 15., 

20 Syamsurijal. “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasisi Multimedia,’’ Jurnal Medtek 
Vol .1. No. 1,  (2010),  h. 7. 



 

 
 

terhadap materi pengajaran  akan  jauh lebih tinggi, anak didik 

mendapatkan pengalaman yang konkrit dan hasil yang diperoleh atau 

yang dipelajari oleh anak didik akan sulit dilupakan dan mendorong anak 

didik untuk berani bekerja secara mandiri.21  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran berfungsi sebagai bahan, alat, maupun metode atau 

teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud 

agar proses interaksi komunikasi edukatif antara pengajar dan peserta 

didik dapat berlangsung secara tepat baik melalui perangkat keras 

maupun perangkat lunak. 

2. Powtoon 

a. Pengertian Powtoon 

Powtoon adalah sebuah website yang memungkinkan pengguna 

membuat video pendek menggunakan bank elemen yang telah disediakan 

yang telah dilengkapi dengan latar belakang, animasi, musik latar, dan 

alat peraga,22serta  tampilan Powtoon mirip dengan PowerPoint, dan 

layar pengembangan yang familiar bagi pengguna. Powtoon yang 

memiliki berbagai fitur–fitur  pilihan yang lengkap ini dapat 

memudahkan guru merencanakan materi video yang akan diproduksi.23 

                                                             
21 Ibid.,  h. 8. 
22 Alexander Nanni, “Teaching English Through Theuse of Cloud –Based Animation 

Softaware,”Tesol  Journal, Vol.2 No. 3, (2015),  h.2. https://scholar.google.co.id/scholar.html (diaskes 
15 febuari 2017). 

 23 Serpil Gunaydin a,Aysen Karamete a, “ Material Development to Raise Awareness of 
Using Smart Boards Powtoon,” Journal of Contemporary Education University, TurkeyEuropean, 
Vol. 15, no. 1 (2016),  h. 116. https://scholar.google.co.id/scholar.html (diakses 15 Febuari 2017). 



 

 
 

Powtoon adalah media pembelajaran yang berupa media 

pembelajar audio dan visual, dimana media pembelajaran ini lebih 

memudahkan kita untuk menyampaikan materi pembelajaran dan 

menjadikan metode  pembelajaran menjadi lebih simple  seperti dalam 

hadis nabi: 

Ibnu abbas berkata, “Rasulullah SAW bersabda, aku perintahkan 
supaya sujud dengan menyertakan  tujuh anggota yaitu dahi seraya beliau 
menunjuk hidungnya, kedua tangan kedua lutut dan kedua telapak kaki.  
(Hr. Bukhari). 24  
 

Hadist ini menunjukan metode pembelajaran yang tidak berbelit-

belit. Hal tersebut terlihat ketika  Nabi SAW  tidak menyebutkan hidung 

tetapi hanya dengan isyarat.25  

Penggunakan Powtoon  akan lebih  memudahkan  kita  dalam  

membuat  animasi  untuk  video  atau  presentasi. Kelebihan  dari 

Powtoon sendiri yaitu interface dalam pembuatan video yang baik dan 

mudah digunakan serta tersedianya banyak animasi-animasi yang lucu 

dan menarik yang dapat dijadikan sebagai penunjang proses 

pembelajaran.26 

Powtoon merupakan layanan online  yang gratis dan fiturnya lebih 

lengkap dan lebih mudah untuk membuat sebuah paparan yang memiliki 

                                                             
24 Muhamad Amin Syukur. “Nabi muhamad saw sebagai pendidik edisi ke tujuh” (Jakarta : 

Ikra Mandiri, 2011).   h. 19. 
25Ibid., h. 20. 
26Bastiar Ismail Adkhar, “Pengembangan Media Video Animasi Pembelajaran Berbasis 

Powtoon Pada Kelas dua Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Disd  Labschool, (Skripsi. 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Unes,Semarang.2013),  h. 2. 



 

 
 

fitur animasi sangat menarik diantaranya animasi tulisan tangan, animasi 

kartun, dan efek transisi yang lebih hidup serta pengaturan timeline yang 

sangat mudah dan menarik sehingga membuat siswa-siswi tidak bosan. 

Spesifikasi laptop atau PC yang dapat digunakan untuk 

menjalankan Powtoon adalah sebagai berikut: 

1) RAM           : minimal 1GB 

2) VGA            : On Board 

3) Koneksi internet yang stabil27 

b. Manfaat Powtoon 
 
Manfaat media pembelajaran Powtoon (video player) sebagai berikut: 

1) Media Powtoon dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak 

terlalu  bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau 

lisan belaka). 

2) Media Powtoon dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan 

daya indera, seperti misalnya: Objek yang terlalu besar, bisa 

digantikan dengan realita, film, bingkai,  dan gambar. 

3) Media powtoon dapat mengatasi gerak yang terlalu lambat atau 

terlalu cepat, dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed 

photography. 

4) Media powtoon dapat mengatasi penggunaan media pendidikan 

secara tepat dan bervariasi yang dapat mengatasi sikap pasif anak 

seperti: kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih 

langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, 

                                                             
27 Ibid., h. 38. 



 

 
 

memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

c. Kelebihan Powtoon 

Adapun kelebihan media pembelajaran Powtoon ini: 

1) Mencakup segala aspek indera 

2) Penggunaannya praktis  

3) Dapat digunakan dalam kelompok besar 

4) Lebih variatif dan Memotivasi dalam proses pembelajaran 

5) Dapat memberikan feedback antara guru dengan peserta didik.28  

3. Materi Hukum Gravitasi Newton 

a. Hukum Gaya Gravitasi 

Kita dapat menyaksikan alam yang besar diangkasa tersusun dari,  

matahari, bulan, dan bintang. Akan tetapi kita tidak melihat sebuah tiang 

pun yang menyangga planet-planet, seperti yang disebut dalam firman 

Allah SWT.29 

 ُ ِي ٱ�� َ�َٰ�ٰتِ َرَ�َ�  ٱ�� ۖ ُ��� �َِ�ۡ�ِ َ�َ�ٖ� �َ  ٱ��� َ�َ  ٱۡ��ََ�ىٰ َ�ۡوَ�َ��
َ�  ٱ�َۡ�ۡ�ِش�  ۡ�َ� وََ��� ۖ وَ  ٱ��� � �َُ��ُِّ�  ٱ�َۡ�َ�َ� ٗ�ّ�َ �� �ٖ�َ

َ
ٞ َ�ۡ�ِي ِ� ّ�ُ َ��ۡ

َ ۡ
 ٱ�

 �ُ    ��ََ���ُ�� �ِ�َِ��ٓءِ َرّ�ُِ�ۡ� �ُ��ُِ��َن  ٱ�َ�ِٰ� ُ�َ�ّ�ِ

                                                             
28One,“Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual Powtoon dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah,” Jurnal Ekonomi FKIP untan 
PontianakVol .1. No. 1,  (2017),  h. 3. 

29 Muhamad Amin Syukur , “Mukjizat  Ilmiah Penciptaan Planet Bumi Menurut Al-Quran 
Dan Hadis  Jilid 4” (Lentera Abadi :Jakarta 2015),  h. 41. 



 

 
 

 ُ ِي ٱ�� َ�َٰ�ِٰت َرَ�َ�  ٱ�� ۖ ُ��� �َِ�ۡ�ِ َ�َ�ٖ� �َ�َ  ٱ��� َ�َ  ٱۡ��ََ�ىٰ ۡوَ�َ��
َ�  ٱ�َۡ��ِۡش�  ۡ�َ� وََ��� ۖ وَ  ٱ��� � �َُ��ُِّ�  ٱ�َۡ�َ�َ� ٗ�ّ�َ �� �ٖ�َ

َ
ٞ َ�ۡ�ِي ِ� ّ�ُ َ��ۡ

َ ۡ
 ٱ�

 �ُ   ��ََ���ُ�� �ِ�َِ��ٓءِ َرّ�ُِ�ۡ� �ُ��ُِ��َن  ٱ�َ�ِٰ� ُ�َ�ّ�ِ
  

Artinya: Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang 
(sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 
'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar 
hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), 
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini 
Pertemuan (mu) dengan Tuhanmu (Qs.Ara’du :2) 

 
Dalam ayat tersebut manusia zaman sekarang menyaksikan sebuah  

penafsiran terhadap apa yang disaksikan. Semua itu membuktikan bahwa 

benda-benda langit itu tergantung tanpa menggunakan tiang penyanggah 

diangkasa yang tidak terbatas. Inilah yang membantu benda-benda langit 

tetap pada tempat masing–masing tidak ada satu pun yang jatuh kebumi 

dan saling tarbakan. Dengan fakta ini kita dapat melihat rahasia ungkapan 

ayat al-quran yang berbunyi, “tanpa tiang yang kamu lihat” hal ini 

menunjukan adanya tiang yang tidak terlihat. Tiang ini berkerja berkat 

adanya  gaya gravitasi.30 

Hukum gravitasi diperkenalkan oleh seorang ahli fisika dan 

matematikawan asal Inggris bernama Isaac Newton (1642-1727). Gaya 

gravitasi adalah gaya tarik menarik antara dua  buah benda yang besarnya 

berbanding lurus dengan hasil kali masa keduanya dan berbanding 

                                                             
30 ibid. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 terbalik dengan kuadarat  jarak antara keduanya, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 Hukum gravitasi tersebut ditulis dalam bentuk persamaan : 

� � �
��	��

��  

Keterangan31: 

 F  = Gaya gravitasi (N) 

    ��= Masa benda pertama (kg) 

    ��= Masa benda kedua (kg) 

    G =  Konstanta gravitasi umum (6,67 ∙ 10	�	��		/ ���) 

Efek dari gaya gravitasi tarik-menarik yang bekerja antara semua 

benda di jagat raya, teramati antara  pada masa planet yang sangat besar  

yang tetap pada orbitnya, karena gaya gravitasi tersebut. gaya gravitasi 

antara sebuah benda yang menarik benda tersebut jatuh kebawah, disebut 

gaya berat . 

                                                             
31 Hugh D. Young dan Roger A. Freedman “Fisika Dasar Edisi kesepuluh  Jilid Satu ” 

(Jakarta: Erlangga,2002), h. 355. 
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� � � ∙ �32 

b. Resultan Gaya Gravitasi 

Jika suatu benda dipengaruhi oleh dua buah benda atau lebih, maka 

resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut dihitung 

berdasarkan penjumlahan vektor . 

1) Tiga buah benda terletak segaris  

                ���                ��� 

 

				�� 																																�� 

Benda  ��	 mengalami gaya tarik  oleh benda  	�� sebesar 	���: 

 						��� � � ��	��
	���

 

Benda  �� 	 mengalami gaya tarik  oleh benda  	�� sebesar ���: 

 	��� � � ��	��
	���

 

�esultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda C adalah : 

�� � |	��� �	 	���|33 

2) Tiga buah benda terletak tidak segaris 

 

 

 

                                                             
32 Halliday Resnick Walker  “Fisika Dasar Jilid 1edisi 3” (Jakarta: Erlangga.2010), h. 508. 
33 Ibid., h.508. 
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Resultan gaya gravitasi yang dialami oleh 	�� dari 	�� adalah 

	��	 � �	����	����2		���������	� 

��� � Gaya gravitasi yang dialami oleh �� dari 	�� (N). 

																							��� � Gaya gravitasi yang dialami oleh �� dari 	�� (N). 

																					�		 � Sudut antara 	��� dan 	���.34 

c. Percepatan Gravitasi 

ۖ َ���َ��ِن َ�� �َِ�ٖ� وَِ�َ��ٖل� ُ�ُ�اْ  �ََ��ۡ  َ�َن �َِ�َ��ٖ ِ� َ�ۡ�َ��ِِ�ۡ� َءا�َ�ٞ
ْ ِ�� ّرِۡزِق َرّ�ُِ�ۡ� وَ  ةٞ َ��َِّ�ٞ� َوَرب� َ�ُ��رٞ  ۥۚ َ�ُ  ٱۡ�ُ�ُ�وا َ�َۡ��   

 ْ ۡ��َُ��ا
َ
ۡ�َ�ُٰ�� ِ�َ  ٱ�َۡ��ِمِ �َ�َرَۡ��ۡ�َ� َ��َۡ��ِۡ� َ�ۡ�َ�  �َ� �َۡ��ِۡ� َوَ��� ��

ءٖ ّ�ِ� ِ�ۡ�رٖ �َ�ِ�ٖ�  �ٖۡ� وََ�ۡ
َ
ُ�ٍ� َ�ٖۡ� َو�

ۡ أُ َ
   �َ����َۡ�ِ َذَوا�

 
  
Artinya : sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang, (15) 

yang beredar dan terbenam. (16) (Q.S. Saba). 
 

                                                             
34 H Hugh D. Young dan Roger A. Freedman, op. Cit., h.358.  
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Jika dilihat dari ayat diatas, semua benda dialam termasuk bintang-

bintang dan benda-benda diluar angkasa dapat berpindah posisi atau 

begerak semua itu akan hancur jika kecepatan gaya gravitasi tidak 

teratur.35 

Percepatan gravitasi adalah percepatan yang timbul akibat gaya 

gravitasi. Persamaan gaya gravitasi pada benda dipermukaan bumi yaitu:  

										�		 � �
��. �	

���
 

��	adalah jarak benda dengan bumi dari radius bumi. Masa bumi 

��	dan masa benda �,	 jika �	dipermukaan bumi, maka gaya gravitasi 

yang dimiliki �	 merupakan berat benda, sehingga: 

�� � �
���

���
 

Maka percepatan gravitasi dipermukaan bumi adalah:  

		�	 � �
�
���

 

Keterangan: 

�	 � percepatan gravitasi  (�/��) 

� � Masa benda atau masa planet (kg) 

�� � Jarak suatu titik terhadap pusat masa benda atau planet (m) 

                                                             
35  Dodi Prayoga, “Pengembangan Media Pembelajarn Fisika Berupa Peluncur Roket Air”, 

(Sekripsi Program Serjana Pendidikan Fisika iain,  Lampung , 2011), h. 20. 



 

 
 

Jika suatu benda berada di atas permukan bumi misalnya satelit atau bulan 

maka pecepatan  gravitasinya berbeda dengan yang dipermukaan bumi. 

. Gerak 

                                   

 

 

 

Karena, gerak satelit berbentuk sentripetal, maka percepatan geraknya 

adalah:	 

																� �
��

� 																					

Pada persamaan ini kita mengunakan hukum kedua Newton: 

	��� � ��� 

 

Kita dapatkan persamaan: : 

� ���

���
 = m �

�

�
 

Jarak satelit  ke pelanet tergantung  tergantung  berapa ketinggian 

satelit  dari permukaan bumi sehingga jarak satelit adalah 36: 

r = �� � � 

 
                                                             
 36 Douglas Giancoli, “Fisika Dasar Edisi lima Jilid Satu ” (Jakarta: Erlangga,2011), h. 150. et 
seqq.  

Bumi 

Satelit 



 

 
 

d. Kuat Medan Gravitasi 
 

Kuat medan gravitasi adalah nilai yang menyatakan kuatnya daya 

tarik yang dihasilkan oleh sebuah benda terhadap benda lain disekitarnya, 

sehingga secara sederhana kuat medan gravitasi dapat diartikan sebagai 

besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. kuat medan 

gravitasi dapat dirumuskan:37 

� � �
�
�� 

e. Hukum Kepler 

Hukum kepler adalah hukum yang membahas tentang garis oder 

lintasan gerak planet ketika melakukan revolusi, yaitu gerakan planet 

mengelilingi matahari. 

 Bunyi hukum  Kepler, telah dijelaskan sebelumnya dalam Alquran 

surat Al Anbiya ayat 33 dan surat Q.S Az Zumar :5:38 

َ�َٰ�ِٰت  َ��َ�َ  �َض وَ  ٱ���
َ ۡ
ِ  ٱ� � � َۡ� �َُ�ّ�ُِر  �ۡ�َّ�ِ َوُ�َ�ّ�ُِر  ٱ��َ��رِ  َ�َ  ٱ��

ِۡ�� َ�َ  ٱ��َ��رَ  َ�  ٱ�� ۡ�َ� َوَ��� ۖ وَ  ٱ��� َ�  ٱ�َۡ�َ�َ�
َ
� � ���َ �� �ٖ�َ

َ
ٞ َ�ِۡ�ي ِ� ّ�ُ

ٰ�ُ  ٱ�َۡ��ِ��ُ ُ�َ�     � ٱ�َۡ���
  

   
 Artinya: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang,  
matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam  
garis edarnya.( Q.S Al-Anbiya' : 33 

                                                             
37  Mirza Sartiawan, “Fisika Dasar”  (Jakarta: Erlangga, 2012),  h. 58. 
38 Kurniati  Agustina,  “Rancang bangun media pembelajaran interaktif berbasis Adobe 

Flash CS6 pada materi Hukum Kepler,” ( Skripsi, UIN Walisongo, (2016), h.23.   



 

 
 

َ�َٰ�ِٰت  َ��َ�َ  �َض وَ  ٱ���
َ ۡ
ِ  ٱ� � � َۡ� �َُ�ّ�ُِر  �ۡ�َّ�ِ َوُ�َ�ّ�ُِر  ٱ��َ��رِ َ�َ  ٱ��

ِۡ�� َ�َ  ٱ��َ��رَ  َ�  ٱ�� ۡ�َ� وََ��� ۖ وَ  ٱ��� �  ٱ�َۡ�َ�َ� ���َ �� �ٖ�َ
َ
ٞ َ�ۡ�ِي ِ� ّ�ُ �َ

َ
� 

ٰ�ُ  ٱ�َۡ��ِ��ُ ُ�َ�    � ٱ�َۡ���
Artinya: Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; 

Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan 
menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut 
waktu yang ditentukan. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun. (Q.S Az Zumar :5)  

 
Bunyi hukum I Kepler  

semua planet begerak mengelilingi matahari pada lintasan elips, 

dengan matahari berada disalah satu fokus elips. 

                  Bunyi hukum II Kepler  

Garis lurus antara matahari dengan planet menyapu luasan yang 

sama untuk waktu yang sama. 

Bunyi hukum III Kepler 

Perbandingan kuadrat periode revolusi  terhadap pangkat tiga jarak 

rata–rata antara matahari dengan planet adalah sama untuk semua planet 

��

�� � �39 

 Keterangan: 
� � �������	��������		������	��� 

																											� � �����	���� � ����	������	��	����������� 
																																														� =2,98 x 10-25 tahun2/km3 

 

 

 
                                                             

39 Mikrajuddin Abdullah, “Fisika Dasar” (Bandung : Ganesa, 2016),  h. 563. 



 

 
 

4. Skala Likert 

a. Pengertian Skala Likert 

Skala Likert adalah skala yang dirancang untuk mengetahui apakah 

responden setuju atau tidak setuju, terhadap objek yang dinilai.40 

Jawaban  pada setiap  item pada skala likert, mempuyai interval 

dari sangat positif sampai sangat negatif, seperti  : 

 Sangat Baik 

 Baik 

 Cukup Baik 

 Kurang Baik 

 Sangat tidak Baik 

 
Jawaban dari seluruh responden pada Skala likert ini memiliki 

tingkat katagori,  

 

                                20               40                   60                      80                100 
 

Data  interval yang diperloleh, dari reponden dapat kita hitung 

dengan rumus:41 

Rumus Skala Likert42 

�� �
			�			
�

	▪	100% 
 

                                                             
40 Aeni, Yeni Nurul., “Pengaruh Kewirausahaan dan Motivasi Berprestasi terhadap Sikap 

Kewirausahaan,” jurnal Universitas Pendidikan Indonesia ( 2013),  h. 56. 
41 Sugiono, “Metode Penelitian kuantitatif,  kualitatif dan R&D”  (Bandung : Alfabeta,  

2013), h. 93. 
42Ibid., h. 95. 



 

 
 

C. Penelitian Yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian  Research 

and Development (R&D) yang dilakukan oleh: 

1. Mafita Sari Pengembangan Media Pembelajaran Powtoon Sebagai Bahan 

Pengamatan Dalam Implementasi Pendekatan Saintifik Pembelajaran 

Dasar-Dasar Perbankan, dari hasil penelitianya diperoleh rata-rata 

peningkatan persentase belajar sebesar 90%. Hal ini sesuai dengan kriteria 

kelayakan media, dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak yang 

dirancang dinilai cukup berhasil.43 

2. Ika Rahma Julianin Model Pembelajaran Artikulasi Dengan Media 

Animasi,Powtoon,Untuk Meningkatkan,Prestasi,Belajar,Mata Pelajaran 

Akuntansi Keuangan. Hasil penelitian pada pra tindakan prestasi belajar ini 

dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan, 

oleh karena itu pengembangan media  Powtoon dinyatakan berhasil.44 

3. Adkhar Bastiar pengembangan Media Video Animasi  Pembelajaran 

Berbasis Powtoon pada Kelas 2 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di 

SD Labschool Unnes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang 

dikembangkan telah memenuhi kelayakan dan memenuhi syarat untuk 

digunakan sebagai media video animasi pembelajaran pokok bahasan 

                                                             
43 Mafita Sari dan Suci Rohayati,‘‘Pengembangan Media Pembelajaran Powtoon  

Pengamatan dalam Implementasi Pendekatan Saintifik Pembelajaran Dasar-Dasar Sebagai Bahan 
Perbanka,  Jurnal Pendidikan Akuntansi, (2017), h. 2. 

44 Ika Rahma Julianingrum, Binti Muchsini dan Wahyu Adi , “Model Pembelajaran Artikulasi 
dengan Media Animasi Powtoon untuk  Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi 
Keuangan,’’ Jurnal Pendidikan Akuntansi Vol. 2 Nomor. 2, (2016), h. 502. 



 

 
 

mengenal bagian hewan dan tumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa 

video pembelajaran Powtoon  ini efektif digunakan dalam pembelajaran.45 

4. Alexander Nanni,“Teaching English Through the Use of Cloud-Based 

Animation Software Powtoon”pembelajaran bahasa Inggris dan 

Matematika menggunakan powtoon ini lebih menarik, sehingga dapat 

membantu proses pembelajaran bahasa Inggris dan Matematika pada siswa 

yang ingin mendaftar di Mahidol University Internasional College, hal ini 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan Powtoon sebagai media 

pembelajaran dapat dinilai cukup berhasil.46 
5. Serpil Gunaydin a,Aysen Karamete Material Development to Raise 

Awareness of Using Smart Boards Powtoon,  dengan menggunakan 

Powtoon dapat menyadarkan guru untuk memberikan materi menggunakan 

papan pintar hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Powtoon sebagai 

media pembelajaran dapat dinilai cukup berhasil. 47 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

diatas terbukti bahwa aplikasi Powtoon yang efektif dan efisien menunjang 

respon yang baik dari peserta didik, namun pengembangan oleh para ahli 

diatas belum ada yang meneliti terkait pengembangan powtoon pada 

pelajaran Fisika, sehingga menurut peneliti aplikasi Powtoon yang 

memiliki banyak fitur didalamnya akan bermanfaat dalam proses 

pembelajaran Fisika bagi peserta didik. 

 

                                                             
45 Bastiar Ismail Adkhar, op .cit . , h.38. 
46 Alexander Nanni,op.cit.,h.2. 
47 Serpil Gunaydin a,Aysen Karamete a, op .cit . , h.38.  



 

 
 

D. Desain Media 

Berdasarkan latar belakang dan masalah dibuatlah pengembangan media 

pembelajaran Fisika dari aplikasi Powtoon, agar dapat mempermudah  memahami 

alur pengembangan  media pembelajaran Fisika berbasis Powtoon, maka dibuatlah 

desain media seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Gambar 2.3 Desain Media 

 

Kondisi  
Awal 

Guru hanya menggunakan 
Media pembelajaran yang 
lama seperti powerpoint. 

Minat belajar siswa 
terhadap mata 
pelajaran fisika  
menjadi rendah, 
dibuktikan dari hasil 
belajar peserta didik 
banyak dibawah 
kkm. 

 

Tindakan yang     
dilakukan. 

Kondisi 
Akhir 

Siswa sangat tertarik dengan 
media pembelajaran fisika 
berbasis Powtoon. 

Dilakukan Uji Coba 
kecil  dan uji coba  
besar. 

Peneliti 
melakukan 

pengembangan 
media 

pembelajaran 
fisika berbasis    

Powtoon. 



 

 
 

BAB III 

Metode Penelitian 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk mengetahui kelayakan 

media pembelajaran fisika berupa video pembelajaran fisika berbasis Powtoon dan 

untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran fisika berbasis Powtoon 

pada materi Dinamika. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan di tiga sekolah yaitu SMA N 12 Bandar Lampung, 

SMK N 5 Bandar Lampung, dan MA AL-Hikmah Bandar Lampung  

2. Waktu Penelitian 

               Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

C. Karakteristik Sasaran Penelitian 

Sasaran pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Powtoon adalah 

para guru fisika agar dapat menyiapkan materi atau bahan ajar menggunakan media 

dengan mudah dan sasaran penelitian ini untuk siswa menengah keatas 

SMA/MA/SMK khususnya, kelas X agar tertarik dan menyukai pelajaran fisika. 

 

 

 



 

 
 

D. Pendekatan dan Metode  Penelitian 

       Pengembangan media ini menggunakan pendekatan deskritif kualitatif pada 

tahap penelitianya dan metode pengembangan research and development (R&D). 

1. Pendekatan  Deskritif Kualitatif  

Pendekatan deskritif  kualitatif digunakan karena hanya sebagian dari 

karestritik  penelitian kualitatif saja yang  digunakan.48 

Dalam Penelitian kualitatif sampel dipilih secara Simple Random Sampling, 

teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan suatu 

pengembangan. 

2. Metode Pengembangan 

 Pengembangan ini menggunakan pengembangan dengan metode research 

and  development,(R&D),  model ini memiliki langkah-langkah pengembangan 

yang sesuai dengan penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang 

menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan melakukan 

beberapa uji ahli seperti uji materi dan uji media agar, produk yang 

dikembangkan dapat efektif dan efesien.49 

 Penggunaan metode pada pengembangan produk ini telah diperhitungkan 

untuk mengurangi kesenjangan (gap) dan keadaan yang seharusnya (ideal), 

sehingga setelah media ini dibuat diperlukanlah uji coba pada produk 

pengembangan untuk mengetahui, keefektifan produk tersebut.  

                                                             
48Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian”  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 21. 
49 Yuli Sopianti,‘‘Implemantasi Model Pembelajaran Blende Learning Untuk Meningkatkan 

Kemapuan Pemahaman Konsep Siswa Sekolah Menengah Kejuruan( SMK),’’(Skripsi Universitas 
Pendidikan Indonesia, Bandung 2014), h. 1. html (diakses 1 Januari 2017). 

 



 

 
 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian model Borg and 

Gall yang dimoditifikasi oleh Sugiyono tetapi disini penelitian hanya 

menggunakan pengembangan sampai tujuh langkah di karenakan mengingat 

waktu yang tersedia dan kesempatan yang terbatas.  

     Adapun langkah–langkah yang digunakan  yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 

Prosedur Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Peneliti. 

Potensi dan Masalah 
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E. Langkah-Langkah Pengembangan Media 

1. Penelitian Pendahuluan 

       Pada tahap ini peneliti menetapkan masalah yang terdapat di sekolah tempat 

dilakukannya penelitian, untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. 

Peneliti melakukan beberapa kegiatan dalam memperoleh data sebagai sumber 

untuk penelitian yaitu sebagai berikut : 

a. Analisis Kebutuhan 

   Analisis kebutuhan dilakukan untuk memunculkan dan menetapkan masalah 

dasar yang dihadapi dalam pembelajaran fisika, dengan cara penyebaran angket 

kepada siswa yang telah dibuat peneliti, serta wawancara dengan guru sehingga, 

mendapatkan data penelitian sebagai penunjang penelitian bahwa, disekolah 

dibutuhkan pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Powtoon yang 

akan dikembangkan peneliti.  

Angket kebutuhan yang disebarkan juga digunakan untuk mengumpulkan 

informasi yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran fisika 

dikelas dengan menggunakan media pembelajaran yang tersedia. 

b. Survei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan dibeberapa sekolah yaitu SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung, MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan SMK N  5 Bandar Lampung 

pada tahap ini dilaksanakan observasi dengan guru mata pelajaran fisika untuk 

mengetahui kegiatan pembelajaran di sekolah, termasuk di dalam kurikulum 

yang digunakan, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang digunakan 



 

 
 

guru. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, fakta 

dan permasalahan tentang pembelajaran fisika di lapangan sehingga, dibutuhkan 

pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Powtoon. 

c. Kajian Pustaka 

Setelah analisis kebutuhan sudah lengkap dan jelas maka tahap selanjutnya 

adalah mengumpulkan kajian pustaka yang menunjang pengembangan media 

pembelajaran fisika berbasis Powtoon pada materi Dinamika. Kajian pustaka ini 

didapat dari sumber yang relevan yaitu dengan menggunakan buku, jurnal, 

panduan dan internet. 

2. Perencaan Pengembangan Media 

Setelah melakukan analisis kebutuhan, survei  lapangan dan kajian pustaka, 

maka peneliti merencanakan pengembangan media pembelajaran fisika berbasis 

Powtoon materi Dinamika untuk SMA kelas X. 

Powtoon adalah aplikasi untuk membuat video, tetapi, disini peneliti 

memanfaatkanya untuk membuat video pembelajaran fisika, dalam video ini 

berisi tentang penjelasan serta contoh kongkrit materi fisika yang akan 

disampaikan. 

Video pembelajaran Powtoon berdurasi sekitar kurang lebih lima menit 

dimana video ini akan diputar dimenit pertama pembelajaran. Alokasi waktu 

pembelajaran fisika  6 x 45 menit.  

 

 



 

 
 

Materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk buku guru dan buku siswa, 

memberikan apersepsi, video Powtoon, diskusi, dan evaluasi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 
Kegiatan Penyajian Materi dalam Kegiatan Pembelajaran. 
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  langkah – langkah dalam pembuata produk ini adalah sebagai berikut yaitu: 

a. Membuka aplikasi web browser, kemudian kunjungi alamat 

www.Powtoon.com.  

 

 

b. Melakukan registrasi atau pendaptaran melalui fecebook, googel, bisa 

juga melalui IN 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penulis melakukan sign –up melalui google 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

d. Setelah itu masukan alamat e-mail kita dan sandinya 

 

 

 

 

 

e. Setelah itu akan tampil gambar seperti dibawah ini 

 

 

 

 

 

 
f. Lalu pada kata create di klik 

g. Setelah itu akan muncul pilihan template yang dapat kita gunakan 

 



 

 
 

h. Jika kita ingin membuat gambar yang baru dengan template yang baru 

tanpa mengopi template yang ada  kita dapat mengklik kotak yang yang 

bergambar play, lalu pencet oke. 

i. Setelah itu akan ada tampilan seperti powerpoint, disinilah tempat area 

kerja pada powtoon. 

 

 

 

 

 

 

j. Setelah selesai membuat videonya dapat kita save, lalu kita publish atau 

up-load ke youtobe 50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50Rickam Roedvan “cara membuat animasi dan persentasi pada powtoon,” Kompas, 11 Maret 

2017, h. 3.  



 

 
 

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Media 

a. Validasi  

Validasi produk merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk lebih efektif dari yang lama atau tidak, penilaian ini 

bersifat rasional, dikatakan rasional karena, validasinya disini masih bersifat 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.Validasi 

produk ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pada media 

pembelajaran berbasis  Powtoon. Validasi dilakukan dengan dua cara yaitu 

validasi materi dan validasi media. 51 

1) Validasi materi  

Validasi materi dilakukan untuk menguji dan menilai kelengkapan 

dan kebenaran materi, apakah sudah sesuai dengan  kurikulum yang 

sedang digunakan, hasil dari validasi materi dapat dilihat pada lampiran, 

adapun langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menentukan indikator penilaian. 

b) Menyusun instrumen penilain berdasarkan indikator penilaian. 

c) Memberikan penilaian terhadap produk apakah sudah sesuai dengan   

materi pembelajaran yang digunakan. 

d) Mengevalusai dan memperbaiki produk yang telah di validasi oleh 

ahli materi. 

                                                             
 51 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 414. 



 

 
 

2) Validasi media 

Validasi media dilakukan oleh tim ahli media, untuk mengetahui 

kualitas teks, bahasa, gambar, dan suara, pada produk yang dibuat. Hasil 

dari validasi media dapat dilihat pada lampiran, adapun langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan indikator penilaian. 

b) Instrumen penilain berdasarkan indikator penilaian. 

c) Memberikan penilain terhadap produk yang dibuat oleh ahli media. 

d) Mengevalusai atau memperbaiki produk yang telah diberi nilai. 

e) Mengkonsultasikan hasil perbaikan produk kepada pembimbing. 

b. Evaluasi 

Setelah desain produk diperbaiki, dan divalidasi oleh ahli media dan 

ahli materi maka selanjutnya, produk dievaluasi untuk mengurangi atau 

menyempurnakan produk yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan dengan uji 

coba  produk, uji coba produk ada dua langkah yaitu uji coba kelompok 

kecil dan uji coba kelompok besar. 

1) Uji Coba Kelompok Kecil  

Uji coba kelompok kecil akan dilakukan pada lima siswa di tiga 

sekolah yaitu: SMA N 12 Bandar Lampung,  MA AL-Hikmah Bandar 

Lampung, dan SMK N 5 Bandar Lampung.  Pada uji coba ini masing-

masing responden diberikan angket yang terdiri dari beberapa 

pernyataan, jika uji kelompok kecil telah dilakukan dan hasilnya kurang 

maksimal maka dilakukan lagi uji coba kelompok besar. 

 



 

 
 

2) Uji  Coba Kelompok Besar 

Uji coba kelompok besar akan dilakukan  pada tiga sekolah yaitu:        

SMA N 12 Bandar Lampung, MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan  

SMK N 5 Bandar Lampung. Masing-masing sekolah terdiri dari dua 

kelas yang tiap kelas terdiri dari dua puluh lima siswa siswa pada uji 

coba ini masing-masing responden diberikan angket yang terdiri dari 

beberapa peryataan. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan saat, tahap uji coba 

lapangan terkait produk adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 
Langkah-Langkah Tahap Uji Coba Lapangan Terkait Produk. 
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c. Revisi Produk 

Setelah desain produk diperbaiki, dan divalidasi oleh ahli media dan 

ahli materi serta telah  diuji cobakan, maka dapat diketahui bahwa 

pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Powtoon dapat 

digunakan lebih baik dan lebih efesien dari media pembelajaran 

sebelumnya, namun masih memiliki kelemahan, kelemahan tersebut 

kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. 

4. Implemantasi Model 

Implemantasi adalah tahap dimana pengujian unit-unit yang telah 

dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang telah siap. 

Video pembelajaran Powtoon akan diuji cobakan langsung pada pengguna, 

yaitu peserta didik tingkat menengah atas khususnya kelas X. Dalam 

penelitian ini jenis data yang diperoleh berupa data kualitatif. Data kualitatif 

yang diperoleh dari hasil penilaian validator, penilaian guru, dan respon 

siswa.  

5. Pengumpulan Data dan Analisis Data 

a. Pengumpulan Data  

Pengembanga media pembelajaran ini dilakukan dengan empat langkah    

yaitu: observasi atau pengamatan, wawancara, angket, dan dokumentasi. 

 

 

 



 

 
 

1) Observasi  

Observasi ini dilakukan di  sekolah yang akan diteliti, dilakukan untuk 

memahami bagaimana kondisi objek yang akan diteliti, apakah ada potensi 

dan masalah yang dapat dikembangkan oleh peneliti. 

2) Wawancara  

Setelah dilakukan observasi atau pengamatan, maka dilakukan 

wawancara terhadap guru dan beberapa siswa. disekolah yang menjadi 

objek penelitian, dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwasanya  

terdapatnya masalah dari guru fisika mengenai kurangnya waktu untuk 

menyiapkan media pembelajaran dan terdapat masalah terhadap siswa. 

pada mata pelajaran fisika terutama pada materi Dinamika, sehingga hasil 

dari wawancara dapat memperkuat bahwa dibutuhkannya pengembangan 

media pembelajaran fisika berbasis Powtoon. 

3) Angket. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket (kuisioner),  dengan tiga tahap yaitu: 

a) Angket Kebutuhan 

Angket kebutuhan digunakan untuk mengambil data mengenai 

kebutuhan pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Powtoon 

pada materi Dinamika untuk SMA kelas X. Angket berisi  tiga belas  

item pertanyaan dengan jawaban tertutup. 

 



 

 
 

b)  Angket Validasi 

Tujuan dari angket validator yaitu untuk untuk mengumpulkan 

data tentang karakteristik dan kelayakan media pembelajaran fisika 

berbasis Powtoon pada materi Dinamika untuk SMA kelas X 

berdasarkan kesesuaian media dan isi materi Dinamika  oleh ahli materi 

dan ahli media. 

 Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan 

media pembelajaran fisika berbasis Powtoon yaitu lembar validasi 

terhadap media pembelajaran fisika berbasis Powtoon yang 

dikembangkan oleh validator dengan memberikan masukan terhadap 

media yang dikembangkan. 

c) Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

lembar angket respon siswa terhadap media pembelajaran fisika 

berbasis Powtoon pada materi Dinamika untuk SMA kelas X yang 

dikembangkan. Tujuan dari angket ini untuk mengetahui respon siswa 

terhadap hasil pengembangan media pembelajaran fisika berbasis 

Powtoon apakah menarik atau tidak untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran fisika. Angket ini diberikan kepada responden kelas X 

SMA N 12  Bandar Lampung, MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan  

SMK N 5 Bandar Lampung. 

 



 

 
 

4) Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumen ini berupa foto  agar dapat 

berguna, untuk dijadikan bukti bahwasanya benar telah dilakukan 

penelitian. 

b. Analisis data 

Setelah semua data tekumpul maka peroses selanjutnya yang dilakukan 

adalah menganalisis data, analisis data ini menggunakan kualitatif. Dalam 

pengumpulan data ini digunakan untuk melihat kelayakan dan respon pada 

produk sehingga data yang dianalisis adalah kelayakan produk dan respon 

terhadap produk yang dibuat : 

1) Analisis Angket Validasi 

Analisis angket validasi ini digunakan untuk melihat kelayakan media 

yang dibuat. Data yang berupa penilaian kelayakan pada uji produk dari 

angket, dianalisis dengan ketentuan sekala likert dengan aturan pemberian 

sekor pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 
Aturan pemberian Sekor Kelayakan 52 

 
Kategori Skor 
Sangat Layak 5 
Layak 4 
Cukup Layak 3 
Kurang Layak 2 
Sangat Kurang Layak 1 

                                                             
52 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 93. 
 



 

 
 

Sekor penilaian total yang diperloleh, kita masukan kedalam tingkat 

katagori skala likert dengan rumus: 

                                              Rumus Skala Likert53 

�� �
			�			
�

	▪	100% 
                   Keterangan : 

�� 	�  Nilai Katagori  skala kelayakan. 
�				 �   Jumlah sekor yang diperloleh. 

																																																		�				 �  Jumlah Sekor ideal. 
 

Adapun, nilai Katagori sekala kelayakan adalah sebagai berikut:  
 

Tabel 3.2 
Skala Kelayakan54 

 
Sekala Kelayakan Kriteria 
81-100% Sangat Layak 
61-100% Layak 
41%-60% Cukup Layak 
21%-40% Kurang Layak 
0%-20% Sangat Tidak Layak 

2) Analisis Angket  Responden 

Analisis angket responden ini digunakan untuk melihat respon terhadap 

media yang dibuat. Data yang berupa tanggapan pada uji produk dari angket 

dianalisis dengan ketentuan sekala likert, dengan aturan pemberian sekor 

pada tabel berikut: 

 

 
 

                                                             
53Ibid., h. 95. 
54Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2008), 

h. 135. 



 

 
 

Tabel 3.3 
Skor  Respon Siswa –Siswi  terhadap  Aplikasi Powtoon55. 

Peryataan tingkat respon Skor 
Sangat Menarik 5 
Menarik 4 
Ragu –ragu 3 
Kurang  Menarik 2 
Sangat Kurang  Menarik 1 

 
Sekor penilaian total yang diperloleh, kita masukan kedalam tingkat 

katagori skala likert dengan rumus:  
 

Rumus Skala Likert56 

�� �
			�			
�

	▪	100% 
  Keterangan : 

�� 	�  Nilai Katagori  skala kelayakan. 
�				 �  Jumlah sekor yang diperloleh. 

																																																		�				 �  Jumlah Sekor ideal. 
 

                      Adapun, nilai Katagori sekala respon adalah sebagai berikut:  

  Tabel 3.3 
Skala Responden57 

Sekala Kelayakan Kategori 
81-100% Sangat Menarik 
61%-80% Menarik 
41%-60% Ragu-ragu 
21%-40% Kurang Menarik 
0%-20% Sangat Kurang Menarik 

 

  

                                                             
55Ibid., h. 137. 
56Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h. 137. 
57 Ibid., h. 136. 



 

 
 

 BAB IV 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengembangan  Media 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan maka peneliti mendapatkan 

hasil utama dari penelitian dan pengembangan media pembelajaran berbasis 

Powtoon pada materi Dinamika tingkat MA/SMA/SMK. Penelitian dan 

pengembangan dilakukan di tiga sekolah yaitu SMA N 12 Bandar Lampung,     

MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan SMK N 5 Bandar Lampung. 

Responden pada penelitian ini yaitu pendidik dan perserta didik dikelas X 

yang telah mendapatkan materi Dinamika. 

Peneliti ini menggunakan model penelitian dan pengembangan 

dengan mengadaptasi metode R&D Borg and Gall yang telah dimoditifikasi 

oleh Sugiyono dari tahap 1 sampai tahap 7. Dalam penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan menghasilkan media pembelajaran berupa 

video yang dibuat menggunakan Powtoon.  

Hasil dari analisis kebutuhan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 
 

a. Hasil Landasan Teori 

Pada landasan teori ditemukan teori–teori yang mendukung tentang 

kelayakan dan respon Powtoon sebagai media pembelajaran, pada kajian 

pustaka Powtoon dapat mempermudah dalam proses pembelajaran  karena 

Powtoon  merupakan aplikasi yang mengikuti tren zaman sekarang, karena 

hasil video yang  kita buat melalui  Powtoon dapat kita publish lewat In, FB, 

Youtobe sehingga, proses pembelajaran  menggunakan Powtoon dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik didalam kelas ataupun diluar   

kelas dan tidak lagi mengandalkan guru sebagai narasumber tunggal. 

Kelebihan Powtoon adalah dapat menapung keberagaman gaya belajar 

agar dapat menampilkan media visual, audio, maupun animasi. 

Aplikasi Powtoon juga merupakan aplikasi yang sangat baik untuk 

dijadikan media pembelajaran karena Powtoon  memiliki fitur–fitur yang 

lebih lengkap dari aplikasi –aplikasi online lainnya. 

b. Hasil Pra Penelitian. 

Pra penelitian dan observasi lapangan dilakuakan untuk mengetahui 

kebutuhan guru dan  peserta didik mengenai media pembelajaran Powtoon. 

Observasi  lapangan dilakuakan dengan  menyebarkan kuisioner kepada siswa 

dan wawancara kepada guru. 

Kreteria pertanyaan observasi  kepada guru mengenai kurikulum apa 

yang digunakan, apakah sekolah memiliki fasilitas pembelajaran yang 

lengkap dan dapat dikembangkan, dan keterampilan apa yang dimiliki 



 

 
 

pendidik dalam  menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran, 

sedangkan  pernyataan kuisioner kepada siswa mengenai media apa yang 

dibutuhkan  dalam proses pembelajaran. 

Hasil dari pra penelitian atau observasi lapangan yang didapatkan 

yaitu perlunya pemanfaatan media pembelajaran Powtoon dalam 

pembelajaran  fisika dikelas dan perlunya dilakukan  pengembangan Powtoon 

sebagai media pembelajaran. 

2. Hasil Desain Produk 

Berdasarkan data hasil pra penelitian atau observasi lapangan, maka 

spesifik  produk yang akan dikembangkan adalah video pembelajaran fisika 

berbasis  Powtoon  yang dapat membantu pendidik dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Berikut adalah perencanaan pengembangan media 

pembelajaran Powtoon yang dikembangkan : 

a. Membuat sekanario video pembelajaran sesuai dengan KD dan tujuan 

pembelajaran. 

b. Membuat video pembelajaran sesuai dengan sekanario pembelajaran yang    

telah dibuat. 

c. Membuat evaluasi soal sesuai dengan indikator–indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

d. Powtoon sangat sulit untuk dimasukan simbol matematika maka 

pembuatan media Powtoon membutuhkan aplikasi online lain yaitu 



 

 
 

aplikasi Latex, Latex adalah aplikasi online gratis untuk membuat 

persamaan dan simbol matematika secara mudah. 

Hasil desain media pembelajaran Fisika  berbasis  Powtoon  pada 

materi dinamika ini berupa video pembelajaran. Isi dari video 

pembelajaran disajikan pada gambar 4.1 ,4.2, 4.3, 4.5, 4.6,  berikut:  

 

       Gambar 4.1 

Cover dalam video pembelajaran 

 

 

 Gambar 4.1 

 Cover Dalam Video Pembelajaran 

 

 

 

 

         

Gambar 4.2 

KD  dalam video pembelajaran 

  

KD 

KD:; 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Tujuan dalam video pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                  Gambar 4.4 

                   Materi  dalam video pembelajaran 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 4.5 

                          Animasi dalam video pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

      

                Gambar 4.6 

                       Contoh soal dalam video pembelajaran  

 

 

 



 

 
 

B.   Kelayakan  Media 

 Setalah produk berhasil dikembangkan langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji kelayakan media dengan cara validasi produk. Validasi Produk 

dilakukan setelah pembuatan produk awal. Validasi dilakukan dengan dua 

macam yaitu validasi ahli media dan validasi ahli materi. Sebelum melakukan 

validasi produk terlebih dahulu melakukan instrumen penelitian oleh dosen 

ahli. Lembaran validasi diberikan kepada tiga orang ahli materi dan tiga 

orang ahli media sebagai validator. 

1. Validasi Ahli media 

a. Validasi media tahap I 

  Validasi ahli media terdiri dari tiga validator ahli yaitu, Bapak 

Irwandani, M.Pd., Bapak Ardian Asyahari, M.Pd., dan Ibu Rahma Diani, 

M.Pd.,Validasi media dilakukan dengan mengisi aspek penilaian yang 

meliputi aspek tampilan, pewarnaan, huruf, dan  gambar. Validasi media 

bertujuan untuk melihat kelayakan media yang dikembangkan. Untuk melihat 

transkip validasi oleh  ahli media pada tahap I dapat dilihat pada lampiran 2.4. 

   

       

 

 

 



 

 
 

 Hasil validasi media oleh validator ahli media tahap I disajikan pada 

tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

                Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media Tahap 1 

N

O 

Aspek  

penilaian 

K
ri

te
ri

a 
 

Validator  

∑
Se

ko
r 

R
at

a-
ra

ta
  

Pe
r-

kr
ite

ri
a 

 

∑
 A

sp
ek

 

R
at

a-
ra

ta
 P

er
 

as
pe

k 

Pe
rs

en
ta

si
 

K
at

go
ri

 

1 2 3 

1 

Tampilan 

1 4 3 3 
10 3,3 

30 3,3 67% 
 

Layak 

2 3 4 3      
10 

3,3 

3 4 3 3      
10 

3,3 

2 

Pewarnaan 

1 4 4 4       
12 

4,0 44 3,7 
 

73% Layak 

2 4 4 4       
12 

4,0 

  3 3 2 4      
9 

3,0 

 4 4 3 4      
11 

3,7 

3 

Huruf 

1 4 2 4       
11 

3,3 33 3,6 
 

71% 
 

Layak 

2 5 3 4      
10 

4,0 

3 4 2 4       
12 

3,3 

4 
Gambar 

1 4 2 3       
10 

3,0 19 3.0 60% 
 

Layak 

2 4 2 3      
9 

3,0 

Jumlah 12 47 34 43 126 41,3 126 13,6 271% Layak 

Rata-rata  3,9 2,8 3,6 11 3,4 32 3,4 68% 



 

 
 

  Berdasarkan tabel 4.1 penilaian oleh ahli media diatas dapat diketahui  bahwa 

aspek  tampilan yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh skor penilaian rata-

rata sebesar 3,3 dan persentasi 67% dengan kategori “Layak”. Aspek Pewarnaan 

yang terdiri atas 4 butir penilaian memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3,7 dan 

persentasi 73% dengan kategori “Layak” Aspek huruf yang terdiri atas 3 butir 

penilaian memperoleh penilaian rata-rata sebesar 3,6  dan persentasi 71% dengan 

kategori “Layak”  Aspek gambar yang terdiri atas 2 butir penilaian memperoleh  skor 

penilaian  rata-rata sebesar 3 dan persentasi  60% dengan kategori “Layak” Jumlah 

sekor total untuk penilaian validator ahli media sebesar 126 dengan 12 kriteria 

penilaian. Rata-rata penilaian ahli media yaitu sebesar 3,4 dan persentasi 60% yang 

termasuk kedalam kategori “Baik” berati Layak digunakan. 

Selain dalam bentuk tabel  hasil penilaian oleh ahli media Tahap I 

terhadap  media pembelajaran fisika  berbasis Powtoon pada materi dinamika 

tingkat SMA disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat 

perbandingan hasil penilaian oleh ahli media dari aspek-aspek penilaian: 
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                  Gambar 4.7 

           Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media Tahap I 

 

  Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  validator 

ahli media  pada aspek 1  tampilan  mendapat persentasi 67% dengan kategori 

baik. Pada aspek 2 tentang pewarnaan  mendapat persentasi 73% dengan 

kategori “Layak”. Pada aspek 3 tentang huruf  mendapat persentasi 71% 

dengan kategori “Layak”. Pada aspek 4 tentang gambar mendapat persentasi 

60% dengan kategori “Layak”. Persentasi rata-rata 60% yang termasuk 

kedalam kategori “Layak” berati “Layak” digunakan. 

b. Validasi Media Tahap II 

 Produk yang telah divalidasi pada tahap I kemudian dilakukan 

perbaikan–perbaikan untuk penyempurnaan produk. Untuk melihat transkip 

validasi oleh  ahli media pada tahap II dapat dilihat pada lampiran 3.1. Hasil 

validasi media oleh validator ahli media tahap II disajikan pada tabel 4.2  

sebagai berikut: 

   

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.2 

   Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media Tahap II 

 

Aspek 

penilaian 

 K
ri

te
ri

a 

Validator 

∑
Se

ko
r 

R
at

a-
ra

ta
 P

er
 

K
ri

te
ri

a 

∑
 A

sp
ek

 

R
at

a-
ra

ta
   

   
   

   
 

Pe
r a

sp
ek

 

Pe
rs

en
ta

si
 

K
at

go
ri

 

1 2 3 

Tampilan 1 4 3 4 11 3,7 34 3,8 97% Layak 

2 3 4 4 11 3,7 

3 4 4 4 12 4,0 

Pewarnaan 1 4 4 4 12 4,0 45 3,8 75% Layak 

2 4 4 4 12 4,0 

3 3 3 4 10 3,3 

4 4 3 4 11 3,7 

Huruf 1 4 3 4 11 3,7 35 3,9 77% Layak 

2 5 3 4 12 4,0 

3 4 3 5 12 4,0 

Gambar 1 4 3 4 11 3,7 23 

 

3,8 

 

 

76% 

 

 

Layak 

2 4 4 4 12 4,0 

Jumlah Total 
 

47 34 43 137 45,7 137 15,3 325% Layak 

Rata-rata total 
  

4 3,4 4,1 11 3,8 34 3,8 81% 

 



 

 
 

Berdasarkan tabel 4.2  penilaiaan oleh ahli media tahap II diatas dapat 

diketahui  bahwa aspek  tampilan yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh 

skor penilaian rata-rata sebesar 3,8 dan presentasi 97% dengan kategori “Sangat 

Layak”. Aspek Pewarnaan yang terdiri atas 4 butir  penilaian memperoleh skor 

penilaian rata-rata sebesar 3,8 dan persentasi 75% dengan kategori “Layak”. 

Aspek huruf yang terdiri atas 3 butir penilaian  memperoleh skor penilaian rata-

rata sebesar 3,9  dan persentasi 77% dengan kategori “Layak”. Aspek gambar 

yang terdiri atas 2 butir penilaian memperoleh  skor penilaian rata-rata sebesar 

3,8 dan persentasi 76% dengan kategori “Layak.” Jumlah sekor total untuk 

penilaian validator ahli media sebesar 137 dengan 12 kriteria penilaian. Rata-rata 

penilaian ahli media yaitu sebesar 3,8 dengan persentasi 81% yang termasuk 

kedalam kategori “Sangat Layak” berati “Sangat Layak” digunakan. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli media tahap II, 

terhadap media pembelajaran  berbasis Powtoon  pada materi dinamika tingkat 

SMA disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut, untuk melihat 

perbandingan hasil penilaian oleh ahli media dari aspek-aspek penilaian: 
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Gambar 4.8 

         Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media Tahap II 

 
Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  validator 

ahli media  pada aspek 1  tampilan  mendapat persentasi  97% dengan  kategori 

“Sangat Layak”. Pada aspek 2 tentang  pewarnaan  mendapat persentasi 75% 

dengan kategori “Layak”. Pada aspek 3 tentang huruf  mendapat  persentasi 77% 

dengan kategori “Layak”.  Pada aspek 4 tentang gambar  mendapat persentasi 

76% dengan kategori “Layak”.  

3. Validasi Ahli Materi  

a. Validasi Ahli Materi Tahap I 

              Validasi  materi terdiri dari tiga validator ahli  materi yaitu, Bapak Ajo 

Dian Yuandika, M.Si., Bapak Antomi Saregar, M.Pd.,M.Si., dan  Ibu Sri Latifah, 

M.Sc., Validasi materi dilakukan dengan  mengisi aspek penilaian yang  meliputi 

aspek penyajian materi,  akurasi materi,  kecakupan materi, dan kebahasan. 

Validasi materi  bertujuan untuk melihat kelayakan materi  yang dikembangkan. 

Untuk melihat hasil validasi oleh  ahli materi pada tahap I dapat dilihat pada 

lampiran 2.6.  Hasil validasi materi oleh validator ahli materi disajikan pada tabel 

4.3 berikut: 

 

 

 

 



 

 
 

      Tabel 4.3 

   Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi Tahap I 

 

N
O 

Aspek  

penilaian 

  

K
rit

er
ia

 

Validator  

∑
Se

ko
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at
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ra

ta
  

 P
er
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 A
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R
at

a-
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ta
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K
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 1 2 3 

1 
Penyajian 
materi 

1 3 4 3 10 3,3 

30 

 

3,3 

 

67% 

Layak 

2 3 4 3 10 3,3 

3 3 4 3 10 3,3 

2 
Akurasi 
Materi 

1 2 4 4 10 3,3 

30 

 

3,3 

 

67% 

Layak 

2 2 4 4 10 3,3 

3 2 4 4 10 3,3 

3 Kecakupan 
materi 

1 2 4 4 10 3,3 
20 

3,3 

 
67% 

Layak 

2 2 4 4 10 3,3 

4 
Kebahasaan 

1 2 4 4 10 3,3 
20 3,3 67% 

Layak 

2 2 4 4 10 3,3 

Jumlah Total 23 40 37 100 33,3 25 13,3 
67% 

Layak 

Rata-rata  Total 2,3 4 3,7 10 3,3 
 

3,3 

Berdasarkan tabel 4.3  penilaiaan oleh ahli materi diatas dapat 

diketahui  bahwa aspek  penyajian materi  yang terdiri atas 3 butir penilaian 

memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 3,3 dan persentasi 67% dengan 

kategori “Layak”. Aspek Akurasi materi yang terdiri atas 3 butir penilaian  



 

 
 

memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 3,3 dan persentasi 67% dengan 

kategori “Layak”. Aspek kecakupan materi yang terdiri atas 2 butir penilaian 

memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 3,3 dan persentasi 67% dengan 

kategori “Layak”. Aspek kebahasaan yang terdiri atas 2 butir penilaian 

memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 3,3 dan persentasi 67% dengan 

kategori “Layak”. Jumlah sekor  total untuk penilaian validator ahli materi 

sebesar 100 dengan 10 kriteria penilaian.  Rata-rata penilaian ahli materi yaitu 

sebesar 3,3 dengan persentasi 67% yang termasuk kedalam kategori “Layak” 

berati “Layak” digunakan. Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli 

materi, terhadap media pembelajaran  berbasis Powtoon pada materi dinamika 

tingkat SMA disajikan juga data dalam  bentuk grafik berikut untuk melihat 

perbandingan hasil penilaian oleh ahli materi dari aspek-aspek penilaian: 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 4.9 

                     Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi Tahap I 

  Dari gambar  grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  validator 

ahli  materi  pada aspek 1  penyajian materi  mendapat persentasi 67% dengan 
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kategori “Layak”.  Pada aspek 2 tentang akurasi  materi   mendapat persentasi 

67% dengan kategori “Layak.  Pada aspek  3 tentang  kecakupan  materi 

mendapat persentasi 67% dengan kategori “Layak”. Pada aspek 4 tentang 

kebahasaan  mendapat persentasi baik 67% dengan  kategori  “Layak”. 

b. Validasi Ahli Materi Tahap II 

Produk yang telah divalidasi pada tahap I kemudian dilakukan 

perbaikan–perbaikan untuk penyempurnaan produk. Untuk melihat transkip 

validasi oleh  ahli materi pada tahap II dapat dilihat pada lampiran 3.2. Hasil 

validasi materi oleh validator ahli materi pada tahap II disajikan pada tabel 

4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi Tahap II 

 

Aspek 

penilaian 

 

 K
ri

te
ri

a 

Validator 

  ∑
Se
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at
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1 2 3 

Penyajian materi 1 4 4 4 12 4,0 

37 

 

4,1 

 

82
% 

Sangat 

Layak 2 5 4 4 13 4,3 

3 4 4 4 12 4,0 

Akurasi Materi 1 4 4 5 13 4,3 

39 

 

4,3 

 

84
% 

Sangat 

Layak 2 4 4 4 12 4,0 

3 5 4 5 14 4,7 



 

 
 

Kecakupan 
materi 

1 4 4 4 12 4,0 
24 

4,0 

 
80
% Layak 

2 4 4 4 12 4,0 

Kebahasaan 1 4 4 5 13 4,3 
25 4,2 83

% 

Sangat 

Layak 2 4 4 4 12 4,0 

Jumlah Total 42 40 43 125 41,7 125 16,6 83
% 

Sangat 

Layak Rata-rata  Total 4,2 4 4,3 13 4,2 31,25 4,2 

Berdasarkan tabel 4.4  penilaiaan oleh ahli materi diatas dapat 

diketahui  bahwa aspek  penyajian materi  yang terdiri atas 3 butir penilaian 

memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 4,1 dan presentasi  82% dengan 

kategori “Sangat Layak”.Aspek Akurasi materi yang terdiri atas 3 butir 

penilaian memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 4,3 dan presentasi  84% 

dengan kategori “Sangat Layak”. Aspek kecakupan materi yang terdiri atas 2 

butir penilaian  memperoleh skor  penilaian  rata-rata sebesar 4,0  dan 

presentasi  4,2 %. Aspek kebahasaan yang terdiri atas 2 butir penilaian 

memperoleh skor penilaian  rata-rata sebesar 4,2 dan presentasi  83% dengan 

kategori “Sangat Layak”. Jumlah sekor total untuk penilaian validator ahli 

materi sebesar 125 dengan 10 kriteria penilaian . Rata-rata penilaian ahli 

materi yaitu sebesar 4,2 dengan persentasi 83% yang termasuk kedalam 

kategori “ Sangat  Layak” berati “Sangat  Layak” digunakan. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli materi, terhadap 

media pembelajaran  berbasis  Powtoon  pada  materi Dinamika tingkat  SMA 

disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat perbandingan 

hasil penilaian oleh ahli materi dari aspek-aspek penilaian:  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.10 

       Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi Tahap II 

Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  validator 

ahli  materi  pada aspek 1  penyajian materi  mendapat persentasi 82% dengan 

kategori  “SangatLayak”. Pada aspek 2 tentang akurasi materi  mendapat 

persentasi sebesar 84% dengan kategori  “SangatLayak”. Pada aspek 3 

tentang  kecakupan  materi mendapat persentasi 83%  dengan kategori  

“Sangat Layak. Pada aspek 4 tentang kebahasaan mendapat persentasi 83% 

dengan kategori  “Sangat Layak”. 

C. Hasil Revisi Desain (Produk Awal) 

       Setelah  Validasi Produk selesai dilakukan oleh validator ahli media 

dan oleh validator ahli materi maka didapatkan saran dari para validator. 
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Kemudia saran yang diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain 

produk awal. Hasil revisi desain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil Validasi Ahli Media 

 Hasil revisi ahli media berupa perbaikan dari saran validator terhadap 

media pembelajaran berbasis Powtoon. Para validator ahli media terhadap 

media pembelajaran  berbasis Powtoon  pada  materi  Dinamika yaitu: Bapak 

Irwandani, M.Pd., Bapak Ardian Asyahari, M.Pd., dan Ibu Rahma Diani, 

M.Pd., menurut para validator terdapat beberapa saran atau masukan dari 

hasil validasi media. 

  Saran dan perbaikan dari hasil validasi media dapat dilihat pada tabel 

4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Saran atau masukan validasi Media Oleh Validator Ahli Media 

 

 Saran  Perbaikan  
Ardian Asyahari,  M.Pd., 1. Tulisan pada video 

kurang jelas. 
2. Gambar harus 

berkualitas HD 
3. Orientasi video harus 

horizontal 
4. Hilangkan suara 

Noise dan Hum 

1. Tulisan pada video 
sudah diperbaiki. 

2. Gambar sudah       
berkualitas HD. 

3. Orientasi video 
sudah berbentuk 
horizontal. 

4.  Noise dan Hum 
sudah sedikit 
hilang 

Rahma Diani,  M.Pd., 1. Suara dabbing harus 
sesuai dengan 
gerakan tulisan dan 
animasinya. 

1. Suara dabbing 
harus sesuai 
dengan gerakan 
tulisan dan 
animasinya 



 

 
 

Irwandani,  M.Pd., 1. Buat sekanario 
dalam video 
pembelajaran 

2. Orientasi video 
harus horizontal. 

1. sekanario dalam 
video 
pembelajaran telah 
dibuat 

2. Orientasi video 
sudah horizontal 

  Beberapa gambar produk setelah divalidasi ahli media dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Gambar Media sebelum direvisi 

  



 

 
 

 

Gambar masih berbentuk vertikal dan masih berkualitas rendah atau belum HD 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

 Gambar Media setelah  direvisi  

 

 Gambar sudah berbentuk horizontal  dan sudah berkualitas HD 

  2.  Hasil Validasi Ahli Materi 

Hasil revisi ahli materi berupa perbaikan dari saran validator terhadap 

media pembelajaran berbasis Powtoon. Para validator ahli materi terhadap 

media pembelajaran  berbasis Powtoon pada materi Dinamika yaitu: Bapak 

Ajo Dian Yuandika, M.Si., Bapak Antomi Saregar, M.Pd.,M.Si.,  dan  Ibu Sri 

Latifah,M.Sc.,  menurut para validator terdapat beberapa saran  atau  masukan 

dari  hasil validasi  materi. Saran dan perbaikan dari hasil validasi materi 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 



 

 
 

    Tabel 4.6 

    Saran atau masukan validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi 

Nama Validator Saran  Perbaikan  
Antomi Saregar,  M.Pd.,M.Si.,   1. Huruf  kd diganti 

kapital 
2.  Bahasan yang 

digunakan jangan 
ambigu  

3. Menulis 
persamaan  
matematika di 
perbaiki lagi.  

1   Huruf Kd telah 
diganti menjadi     
KD  

2 . Bahasa yang 
digunakan 
sudah tidak 
ambigu lagi 

3 persamaan  
matematika 
sudah 
diperbaiki 

 
Sri Latifah, M.Sc., 1. Tambahkan materi 

yang sesuai 
dengan akibat atau 
efek dari adanya 
gaya gravitasi. 

1 Sudah 
ditambahkan 
materi tentang  
akibat atau efek 
dari adanya 
gaya gravitasi 

 

Beberapa gambar produk setelah divalidasi ahli materi dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Gambar Materi sebelum direvisi 

      Persamaan matematika  kurang sesuai  dan tulisannya pun kurang 

dipahami 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Gambar Materi  setelah  direvisi 

Persamaan matematika  sudah diperbaiki.  

 

          



 

 
 

D. Efektifitas Media (Uji Coba Produk) 

 Efektivitas  dari  model  yang  dikembangkan  dilihat  pada  hasil  uji  

coba produk yang dilakukan peneliti di tiga sekolah. Uji coba produk meliputi 

uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar . Uji coba dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, setelah melakukan pembelajaran dengan 

media pembelajaran berbasis Powtoon pada materi Dinamika, siswa diminta 

untuk mengisi angket tanggapan. Hasil yang didapat dari uji coba dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Uji Coba Kelompok Kecil. 

Uji coba kelompok kecil dilakukan ditiga sekolah yaitu : di SMA N 12 

Bandar Lampung, MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan MA AL-Hikmah 

Bandar Lampung, masing –masing sekolah terdiri dari lima siswa. 

Uji coba kelompok kecil dilakukan dengan memberikan lembar 

instrumen pernyataan  yang terdiri atas 3 aspek penilaian yaitu: efektifitas, 

efesien, dan motivasi. Uji coba kelompok kecil bertujuan untuk mengetahui 

respon penilaian siswa pada jumlah yang terbatas terhadap media yang 

dikembangkan.  

 

 

 



 

 
 

a. Uji Coba Kelompok  Kecil  di SMA N 12 Bandar Lampung. 

    Uji coba kelompok kecil media pembelajaran Fisika berbasis Powtoon 

pada materi Dinamika di SMA N 12 Bandar Lampung dilakukan dengan 

memberikan angket kepada siswa kelas X sebanyak 5 orang.  Hasil uji coba 

terbatas di SMA N 12 Bandar Lampung disajikan pada tabel 4.7 sebagai 

berikut:  

        Tabel 4.7 

         Hasil  Uji Coba  Kelompok Kecil  di SMA N 12 Bandar Lampung 

NO Aspek  

Penilaian K
ri

te
ri

a 
∑

Se
ko

r 

Ra
ta

-r
at

a 
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r-
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ite
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∑
 A

sp
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R
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K
at
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1 

Efektifitas  

1 18 3,6 

61 4,1 81% 

 
Sangat 
Menarik 2 19 3,8 

3 24 4,8 

2 

Efesien  

1 19 3,8 

 60 4,0 80% 

 
Menarik 

2 21 4,2 

3 20 4 

3 

Motivasi  

1 21 4,2 

65       4,3 87% 

 

Sangat 

Menarik 
2 23 4,6 

3 22 4,2 

Jumlah Total 186 37,2 186 12,4 248  

Rata-rata Total 21 4,1 62 4,1 83% Sangat 



 

 
 

Menarik 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMA N 

12 Bandar Lampung diketahui pada aspek efektifitas mendapatkan jumlah 

nilai peraspek sebesar  61,  rata-rata peraspek sebesar  4,1 dan persentasi 81% 

dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek efesien  mendapat  jumlah nilai  

peraspek sebesar  60, rata–rata peraspek 4,0 dan persentasi 80% dengan 

kategori “Menarik”. Pada aspek motivasi mendapatkan jumlah nilai peraspek 

sebesar 65, rata-rata peraspek sebesar 4,3 dan persentasi 87% dengan kategori 

“Sangat Menarik”. Jumlah sekor total untuk penilaian uji coba kelompok kecil 

di SMA N 12 Bandar Lampung sebesar  186 dengan 9 kriteria penilaian. Rata-

rata penilaian uji coba kelompok kecil di SMA N 12 Bandar Lampung 4,1 

dengan persentasi sebesar 83% yang termasuk kedalam kategori “Sangat 

Menarik” berati “Sangat Menarik” untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran fisika. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba kelompok kecil di 

SMA N 12 Bandar Lampung terhadap media pembelajaran Fisika berbasis 

Powtoon  pada materi dinamika tingkat SMA disajikan juga data dalam 

bentuk grafik berikut ini: 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              Gambar 4.11 

            Hasil  Uji Coba  Kelompok Kecil  di SMA N 12 Bandar Lampung 

Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  uji coba 

kelompok kecil di SMA N 12 Bandar Lampung pada aspek 1 Efektifitas  

mendapat persentasi 81% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek 2 

tentang efesien  mendapat persentasi 80% dengan kategori “Sangat Menarik”. 

Pada aspek 3 tentang motivasi mendapat persentasi 87% dengan kategori  

“Sangat Menarik”. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.5. 
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b. Uji Coba Kelompok Kecil  di SMK N 5 Bandar Lampung. 

 Uji coba kelompok kecil media pembelajaran Fisika berbasis Powtoon 

pada materi Dinamika di SMK N 5 Bandar Lampung dilakukan dengan 

memberikan  angket  kepada siswa kelas X  sebanyak 5 orang.  Hasil uji coba 

kelompok kecil di SMA N 5 Bandar Lampung disajikan pada tabel 4.8 

berikut ini: 

       Tabel 4.8 

        Hasil  Uji Coba  Kelompok Kecil  di SMK N 5 Bandar Lampung 

NO Aspek  

Penilaian K
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1 Efektifitas  1 20 4 
62 

  
4,1 

  
     

83% 

Sangat 
Menarik 2 21 4,2 

3 21 42 
2 Efesien 1 19 3,8 

59 
  

3,9 
  

 79% 
 Menarik 

2 19 3,8 
3 21 4,2 

3 
Motivasi 

1 19 3,8 
60 

  
4,0 
  

80% 
Sangat 

Menarik 
2 19 3,8 
3 22 4,4 

Jumlah Total 181 36,2 181 12,1 241% Sangat  
Menarik Rata-rata Total 20 4,0 60,3 4,0 80% 

Berdasarkan  hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMK N 

5 Bandar Lampung diketahui pada aspek Efektifitas mendapatkan jumlah nilai 

peraspek sebesar  62, rata-rata peraspek sebesar 4,1 dan persentasi 83% 

dengan kategori “sangat Menarik ”. Pada aspek efesien mendapat jumlah nilai 

peraspek sebesar 59, rata–rata peraspek 3,9 dan persentasi 79% dengan 



 

 
 

kategori “Menarik”.  Pada aspek motivasi mendapatkan jumlah nilai peraspek 

sebesar  60, rata-rata peraspek sebesar 4,0 dan persentasi 80% dengan kategori 

“Menarik”. Jumlah sekor  total untuk penilaian uji coba kelompok kecil di 

SMK N 5 Bandar Lampung sebesar 181 dengan 9 kriteria penilaian. Rata-rata 

penilaian uji coba kelompok kecil di SMK N 5 Bandar Lampung 4,0 dengan 

persentasi  80% yang termasuk kedalam kategori “Menarik” berati  Menarik 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran fisika. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba kelompok kecil di 

SMK N 5 Bandar Lampung terhadap media pembelajaran Fisika berbasis 

Powtoon pada materi dinamika tingkat SMA disajikan juga data dalam bentuk 

grafik berikut ini: 

 

 

 

 

                       Gambar 4.12 

            Hasil  Uji Coba  Kelompok Kecil  di SMK N 5 Bandar Lampung 

Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  uji coba 

kelompok kecil di SMK N 5 Bandar Lampung pada aspek 1 efektifitas 

mendapat  persentasi  83% dengan kategori “sangat Menarik”. Pada aspek 2 

tentang efesien mendapat persentasi 79% dengan kategori “Menarik”. Pada 
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aspek 3 tentang motivasi  mendapat persentasi 80% dengan kategori  

“Menarik”. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.5. 

c. Uji Coba Kelompok Kecil  di MA al-Hikmah Bandar Lampung. 

      Uji coba kelompok kecil media pembelajaran Fisika berbasis Powtoon 

pada materi Dinamika di MA al- Hikmah Bandar Lampung  dilakukan 

dengan  memberikan angket kepada siswa kelas X sebanyak 5 orang. Hasil 

uji coba terbatas di MA al- Hikmah Bandar Lampung  disajikan pada tabel 

4.9   sebagai berikut: 

       Tabel 4.9 

               Hasil  Uji Coba  Kelompok Kecil  di MA al- Hikmah Bandar Lampung 

NO Aspek  

Penilaian K
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1 Efektifitas  1 19 3,8 
60 

  
4,0 

  
80% 

Sangat 
Menarik 2 18 3,6 

3 23 4,6 
2 Efesien 1 21 4,2 

60 
  

4,0 
  

80% 
 Menarik 

2 20 4 
3 19 3,8 

3 
motivasi 

1 20 4 

62 
 

4,1 
  

83% 

Sangat 

Menarik 
2 20 4 

3 22 4,4 
Jumlah Total 182 36,4 182 12,1 243% Sangat 

Menarik Rata-rata Total 20 4,0 60,7 4,0 81% 
 

 



 

 
 

Berdasarkan  hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di MA 

AL-Hikmah  Bandar Lampung diketahui  pada aspek efektifitas mendapatkan 

jumlah nilai peraspek sebesar 60, rata-rata peraspek sebesar 4,0 dan 

persentasi 80% dengan kategori “Menarik”. Pada aspek efesien mendapat  

jumlah nilai peraspek sebesar 60, rata –rata peraspek sebesar 4,0 dan 

persentasi  80% dengan kategori “Menarik”. Pada aspek motivasi 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 62, rata-rata peraspek sebesar 4,1 

dan persentasi 83% dengan kategori “Sangat Menarik”.   Jumlah  sekor total 

untuk penilaian uji coba kelompok kecil di MA AL-Hikmah  Bandar 

Lampung  sebesar 182 dengan 9 kriteria penilaian.  Rata-rata penilaian  uji 

coba kelompok kecil di MA AL-Hikmah  Bandar Lampung 4,0 dengan 

persentasi 81% yang termasuk kedalam kategori “ Sangat  Menarik” berati 

“Sangat  Menarik”, untuk digunakan sebagai media pembelajaran fisika. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba kelompok kecil di MA AL-

Hikmah  Bandar Lampung terhadap media pembelajaran Fisika berbasis 

Powtoon pada materi dinamika tingkat SMA disajikan juga data dalam 

bentuk grafik berikut ini: 

 

 

 

 

                 Gambar 4.13 

           Hasil  Uji Coba  Kelompok Kecil  di MA AL- Hikmah Bandar Lampung 
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Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  uji coba 

kelompok kecil di MA AL-Hikmah  Bandar Lampung pada aspek 1 efektifitas 

mendapat persentasi 80% dengan kategori “Menarik”. Pada aspek 2 tentang  

efesien mendapat  persentasi 80% dengan kategori “Menarik”. Pada aspek 3 

tentang motivasi mendapat persentasi 83% dengan kategori “Sangat Menarik”. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.5. 

 Dari  hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMA N 12 

Bandar Lampung,  MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan SMK N 5 Bandar 

Lampung, didapat gabungan data hasil uji coba kelompok kecil  ditiga sekolah  

pada tabel 4.10 sebagai berikut: 

        Tabel 4.10 

           Hasil  Rata-Rata Tanggapan Uji Coba  Kelompok Kecil  Di Tiga Sekolah 

Aspek 

Penilaian  

∑
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Kategori 

Efektifitas  183 4,1 81%      Sangat 
Menarik 

Efsien  179 4,0 80% Menarik 

Motivasi  187 4,1 83% Sangat Menarik 

Jumlah 549 12 244%  

Rata –rata 183  4,0 81%  Sangat Menarik 

 



 

 
 

  Berdasarkan uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMA N 12 

Bandar Lampung,  MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan SMK N 5 Bandar 

Lampung dengan total 15 peserta didik diketahui pada aspek efektifitas, 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 183,  rata-rata peraspek sebesar 4,1 

dan  persentasi 81% dengan kategori “Sangat Menarik”.  Pada aspek efesien 

mendapat  jumlah nilai   peraspek sebesar  179,  rata –rata peraspek 4,0 dan 

persentasi 80% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada motivasi tampilan 

mendapatkan jumlah nilai peraspek sebesar 187, rata-rata peraspek sebesar  4,1 

dan persentasi 83% dengan kategori “Sangat Menarik”. Jumlah sekor total untuk 

penilaian uji coba kelompok kecil di tiga sekolah sebesar 549 dengan 9 kriteria 

penilaian.  Rata-rata  penilaian uji coba kelompok kecil di tiga sekolah  4,0 

dengan persentasi 81% yang termasuk kedalam  kategori “Sangat Menarik” 

berati sangat “Menarik” untuk digunakan sebagai media pembelajaran fisika. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba kelompok di tiga sekolah  

terhadap media pembelajaran Fisika berbasis Powtoon pada materi dinamika 

tingkat SMA disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut ini: 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.14 

         Hasil  Rata-Rata Tanggapan Uji Coba  Kelompok Kecil  Di Tiga Sekolah 
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Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  uji coba 

kelompok kecil di ditiga sekolah pada aspek 1 tentang efektifitas mendapat 

persentasi 81% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek 2 tentang 

efesien mendapat persentasi 80% dengan kategori “Menarik.” Pada aspek 

tentang motivasi mendapat persentasi 83% dengan kategori “Sangat Menarik”. 

2. Uji Coba Kelompok Besar  

Uji coba kelompok besar dilakukan ditiga sekolah yaitu : di SMA N 12 

Bandar Lampung, MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan SMK N 5 Bandar 

Lampung, masing–masing sekolah terdiri dari dua puluh lima siswa. 

Uji coba kelompok besar ini dilakukan dengan memberikan lembar 

instrumen pernyataan  yang terdiri atas 3 aspek penilaian yaitu: efektifitas, 

efesien, dan motivasi. Uji coba lapangan bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

awal tanggapan peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis  Powtoon 

untuk SMA kelas X. 

a. Uji Coba Kelompok Besar di SMA N 12 Bandar Lampung. 

 Uji coba kelompok besar media pembelajaran Fisika berbasis Powtoon pada 

materi Dinamika di SMA N 12 Bandar Lampung dilakukan dengan memberikan  

angket kepada siswa kelas X sebanyak  dua puluh lima  orang.  Hasil uji coba 

lapangan di SMA N 12 Bandar Lampung disajikan pada tabel 4.11 sebagai 

berikut: 

 

 

 



 

 
 

 Tabel 4.11 

       Hasil  Uji Coba  Kelompok Besar di SMA N 12 Bandar Lampung 

NO Aspek  

Penilaian K
ri

te
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1 
Efektifitas   

1 107 4,3 

327 4,4        
87% 

Sangat Menarik 
2 103 4,1 

3 117 4,7 

2 
Efesien  

1 101 4,0 

308 4,1 82% 

Sangat Menarik 

2 108 4,3 

3 99 4,0 

3 

Motivasi  

1 111 4,4 

336         4,5 90% 

Sangat   Menarik 

2 108 4,3 

3 117 4,7 

Jumlah Total 971 38,8 971   12,9 259% Sangat Menarik 

Rata-rata Total 108 4,3 324 4,3 86% 

Berdasarkan hasil Uji coba kelompok besar yang dilakukan di SMA N 

12 Bandar Lampung diketahui pada aspek efektifitas mendapatkan jumlah 

nilai peraspek sebesar  327, rata-rata peraspek sebesar 4,4 dan persentasi 87% 

dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek efesien mendapat  jumlah nilai  

peraspek sebesar 308,  rata –rata peraspek 4,1 dan persentasi 82% dengan 

kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek motivasi mendapatkan jumlah nilai 

peraspek sebesar 336, rata-rata peraspek sebesar 4,5 dan persentasi  90%.  

Jumlah sekor total untuk penilaian uji coba kelompok besar di SMA N 12 

Bandar Lampung sebesar 971 dengan 9 kriteria penilaian. Rata-rata penilaian 

uji coba kelompok besar di SMA N 12 Bandar Lampung 4,3 dengan 



 

 
 

persentasi sebesar 86% yang termasuk kedalam kategori “Sangat Menarik” 

berati, “Sangat Menarik” untuk digunakan sebagai media pembelajaran fisika. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba kelompok besar di 

SMA N 12 Bandar Lampung  terhadap media pembelajaran Fisika berbasis 

Powtoon  pada materi dinamika tingkat SMA disajikan juga data dalam 

bentuk grafik berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 4.15 

            Hasil  Uji Coba Kelompok Besar  di SMA N 12 Bandar Lampung 

Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  uji coba 

kelompok besar di SMA N 12 Bandar Lampung pada aspek 1 efektifitas, 

mendapat persentasi 87% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek 2 

tentang efesien mendapat persentasi 82% dengan kategori “Sangat Menarik”. 

Pada aspek 3 tentang motivasi mendapat persentasi 90% dengan kategori  

“Sangat Menarik”. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.6. 
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b. Uji Coba Kelompok Besar  di SMK N 5 Bandar Lampung. 

  Uji coba kelompok besar media pembelajaran Fisika berbasis 

Powtoon pada materi Dinamika di SMK N 5 Bandar Lampung dilakukan 

dengan memberikan angket kepada siswa kelas X sebanyak dua puluh  lima 

orang. Hasil uji coba kelompok besar di SMA N 5 Bandar Lampung disajikan 

pada tabel 4.12 berikut ini: 

  Tabel 4.12 

        Hasil  Uji Coba  Kelompok Besar di SMK N 5 Bandar Lampung 

NO Aspek  

Penilaian K
ri

te
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a 
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1 Efektifitas  1 103 4,1 
318 4,2 85% 

Sangat 
Menarik 2 107 4,3 

3 108 4,3 
2 Efesien  1 101 4 

308 4,1 82% 
Menarik 

2 108 4,3 
3 99 4 

3 
Motivasi 

1 101 4 

311 4,1 83% 
Sangat 

Menarik 
2 111 4,4 

3 99 4 
Jumlah Total 937 37 937 12,5 250% Menarik Rata-rata Total 104 4,2 312 4,2 83% 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok besar yang dilakukan di SMK N 

5 Bandar Lampung diketahui pada aspek efektifitas  mendapatkan jumlah nilai 

peraspek sebesar  318,  rata-rata peraspek sebesar 4,2 dan persentasi 85% 

dengan kategori “Sangat Menarik”.  Pada aspek efesien mendapat jumlah nilai 



 

 
 

peraspek sebesar 308, rata–rata peraspek 4,1 dan persentasi 82% dengan 

kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek motivasi mendapatkan jumlah nilai 

peraspek sebesar 311, rata-rata peraspek sebesar 4,1 dan persentasi 83%. 

Jumlah sekor total untuk penilaian uji coba kelompok besar di SMK N 5 

Bandar Lampung sebesar 937 dengan 9 kriteria penilaian. Rata-rata penilaian 

uji coba kelompok besar di SMK N 5 Bandar Lampung 4,2 dengan persentasi 

83% yang termasuk kedalam kategori “Sangat Menarik” berati, “Sangat 

Menarik” untuk digunakan sebagai media pembelajaran fisika. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba kelompok besar di 

SMK N 5 Bandar Lampung terhadap media pembelajaran Fisika berbasis 

Powtoon pada materi dinamika tingkat SMA disajikan juga data dalam  

bentuk grafik berikut ini: 

 

 

 

 

 

                                                                     Gambar 4.16 

               Hasil  Uji coba kelompok besar di SMK N 5 Bandar Lampung 

Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  uji coba 

kelompok besar di SMK N 5 Bandar Lampung pada aspek 1 efektifitas. 

mendapat persentasi 85% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek 2 
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tentang efesien. mendapat persentasi 82% dengan kategori “Sangat Menarik”. 

Pada aspek 3 tentang motivasi. mendapat persentasi 83% dengan kategori 

“Sangat Menarik”. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.6. 

c. Uji Coba Kelompok  Besar di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. 

Uji coba kelompok besar media pembelajaran Fisika berbasis 

Powtoon pada materi Dinamika di MA Al-Hikmah Bandar Lampung  

dilakukan dengan memberikan angket kepada siswa kelas X sebanyak 5 

orang. Hasil uji coba kelompok besar di MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

disajikan pada tabel 4.12  sebagai berikut: 

           Tabel 4.12 

               Hasil  Uji Coba  Lapangan di MA al- Hikmah Bandar Lampung, 

NO Aspek  
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1 Efektifitas 1 105 4,2 
315 4,2 84% 

Sangat 
Menarik 2 102 4,1 

3 108 4,3 
2 Efesien  1 101 4,0 

311 4,1 83% 
 Sangat 
Menarik 2 111 4,4 

3 99 4,0 
3 

Motivasi 
1 102 4,1 

307 4,1 82% 

Sangat 

Menarik 
2 103 4,1 

3 103 4,1 
Jumlah Total 933 37,3 933 12,4 249% Sangat 

Menarik Rata-rata Total 104 7,5 311 4,1 83% 



 

 
 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok besar  yang dilakukan di MA al- 

Hikmah Bandar Lampung diketahui pada aspek efektifitas mendapatkan 

jumlah nilai peraspek sebesar 315, rata-rata peraspek sebesar 4,2 dan 

persentasi 84% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek efesien 

mendapat  jumlah  nilai  peraspek sebesar 311,  rata –rata peraspek  4,1 dan 

persentasi 83% dengan kategori “Sangat Menarik”.  Pada aspek motivasi. 

mendapatkan jumlah nilai peraspek sebesar 307,  rata-rata peraspek sebesar 

4,1 dan persentasi 82% dengan kategori “Sangat Menarik”.  Jumlah sekor 

total untuk penilaian uji coba kelompok besar di MA Al-Hikmah Bandar 

Lampung sebesar 933 dengan 9 kriteria penilaian. Rata-rata penilaian uji coba 

kelompok besar di MA Al- Hikmah Bandar Lampung 4,1 dengan persentasi 

83% yang termasuk kedalam kategori “Sangat Menarik” berati  Sangat 

Menarik untuk digunakan sebagai media pembelajaran fisika. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba kelompok besar di 

MA Al- Hikmah Bandar Lampung terhadap media pembelajaran Fisika 

berbasis Powtoon pada materi dinamika tingkat SMA disajikan juga data 

dalam bentuk grafik berikut ini: 
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                    Gambar 4.17 

               Hasil  Uji Coba Kelompok Besar  di MA Al- Hikmah Bandar Lampung 

Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  uji coba 

kelompok besar di MA Al- Hikmah Bandar Lampung pada aspek 1 efektifitas 

mendapat persentasi 84% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek 2 

tentang  efesien mendapat persentasi uji coba kelompok besar 83% dengan 

kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek 3 tentang motivasi. mendapat 

persentasi uji coba kelompok besar 82% dengan kategori “Sangat Menarik” 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.6. 

  Dari  hasil  uji coba kelompok besar yang dilakukan di SMA N 12 

Bandar Lampung, MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan SMK N 5 Bandar 

Lampung, didapat gabungan data hasil uji coba kelompok besar ditiga 

sekolah  pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

       Tabel 4.13 

            Hasil  Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Kelompok Besar Di Tiga Sekolah 

Aspek 

Penilaian  

∑
 A

sp
ek

 

R
at

a-
ra

ta
 

Pe
r a

sp
ek

 
Pe

rs
en

ta
si

 

Kategori 

Efektifitas  960 4,3 85%        Sangat 
Menarik 

Efesien  927 3,1 82% Sangat Menarik 



 

 
 

Motivasi  954 4,1 85% Sangat Menarik 

Jumlah 2841 12 253  

Rata-rata 946 4,1 84 Sangat Menarik 

  

Berdasarkan uji coba kelompok besar yang dilakukan di SMA N 12 

Bandar Lampung, MA AL-Hikmah Bandar Lampung, dan SMK N 5 Bandar 

Lampung, dengan total 75 peserta didik diketahui pada aspek efektifitas 

mendapatkan jumlah nilai peraspek sebesar 960,  rata-rata sebesar 4,3 dan 

persentasi 85% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek efesien 

mendapat  jumlah nilai  peraspek sebesar 927,  rata –rata peraspek 4,1 dan 

persentasi 82% dengan kategori “Sangat Menarik”.  Pada aspek motivasi 

mendapatkan jumlah nilai peraspek sebesar 954, rata-rata peraspek sebesar 

4,1 dan persentasi 85% dengan kategori “Sangat Menarik”. Jumlah sekor total 

untuk uji coba kelompok besar di tiga sekolah sebesar 2841 dengan 9 kriteria 

penilaian. Rata-rata penilaian di tiga sekolah 4,2 dengan persentasi  84% yang 

termasuk kedalam kategori “Sangat Menarik” berati, “Sangat Menarik” untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran fisika. Selain dalam bentuk tabel hasil 

penilaian Uji coba kelompok besar di tiga sekolah  terhadap media 

pembelajaran Fisika berbasis Powtoon pada materi dinamika tingkat SMA 

disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut ini. 
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                  Gambar 4.17 

               Hasil  Uji Coba Kelompok Besar di tiga sekolah 

 

Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  uji coba 

kelompok besar di tiga sekolah  pada aspek 1 efektifitas mendapat persentasi 

82% dengan kategori “Sangat Menarik”. Pada aspek 2 tentang efektifitas 

mendapat persentasi 77% dengan kategori  “Sangat Menarik”. Pada aspek 3 

tentang dan motivasi mendapat persentasi 84% dengan kategori “Sangat 

Menarik” 

3. Respon Guru 

  Repon guru, dibutuhkan untuk mengetahui apakah produk yang 

dibuat, dapat digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya materi 

dinamika. Hasil dari respon guru ini dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai 

berikut:  

      Tabel 4.14 

  Hasil  Respon guru 

Aspek Penilaian  

∑
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sp
ek
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Kategori 

Motivasi  36 3,9 80%      Menarik 
Efektifitas  35 3,8 78% Menarik 
Efesien 38 4,1 84% Sangat Menarik 

Jumlah 109 11,8 242%  



 

 
 

Rata–rata   37 4 81% Sangat Menarik 

 

Berdasarkan tabel  4.14  diatas penilaian 1 yaitu Sri Adiningsih, S.Pd 

guru SMA N 12 Bandar Lampung, penilaian 2 ibu Dwi Astuti, S.Pd. guru 

SMK N 5 Bandar Lampung, dan penilaian 3 bapak Iswahyudi guru MA  AL-

Hikmah bandar lampung.  Data dari hasil penilaian dari tiga pendidik tersebut 

dapat diketahui pada aspek motivasi belajar mendapatkan jumlah nilai 

peraspek sebesar 36, rata-rata peraspek sebesar 3,9 dan persentasi 80% dengan 

persentasi “Menarik”.  Pada aspek efektifitas media  mendapat  jumlah nilai   

peraspek sebesar  35,  rata –rata peraspek 3,8 dan persentasi 78% dengan 

persentasi “Menarik”. Pada aspek efesien mendapatkan jumlah nilai peraspek 

sebesar 38, rata-rata per aspek sebesar 4,1 dan persentasi 84% dengan 

persentasi “Sangat Menarik”. Jumlah sekor total untuk respon penilaian guru 

sebesar 109 dengan 9 kriteria penilaian. Rata-rata respon penilaian guru 

sebesar 4 dengan persentasi sebesar 81% yang termasuk kedalam kategori 

“Sangat Menarik” berati, “Sangat Menarik” untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran fisika. 

Selain dalam bentuk tabel hasil respon penilaian guru terhadap media 

pembelajaran Fisika berbasis Powtoon pada materi dinamika tingkat SMA 

disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut ini: 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.17 Hasil  Respon Guru  

 

         Dari gambar grafik diatas menunjukan  presentasi penilaian  hasil 

respon guru terhadap  media pembelajaran fisika berbasis Powtoon  pada 

aspek 1 motivasi belajar  mendapat persentasi 80% dengan kategori 

“Menarik” Pada aspek 2 tentang efektifitas media  mendapat persentasi 78% 

dengan kategori “Sangat Menarik” Pada aspek 3 tentang efesien mendapat 

persentasi 84% dengan kategori  “Sangat Menarik.” Hasil dari transkip angket 

respon guru dapat dilihat pada lampiran 6.1. 

E. Pembahasan 

Tahap awal yang dilakukan dalam perencanaan produk awal adalah 

melakukan observasi kesekolah-sekolah. Hasil dari observasi yang dilakukan 

diketahui bahwa  sudah adanya fasilitas yang mendukung untuk mengembangakan 

media pembelajaran, tetapi guru tidak punya waktu  untuk membuat media 

pembelajaran,  dan  media yang sering digunakan dalam proses pembelajaran 

hanya  PowerPoint.  Hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 

media pembelajaran yang baru, lebih menarik dan dapat dapat menapung 
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keberagaman gaya belajar agar dapat menampilkan media visual, audio, maupun 

animasi. Hasil observasi inilah peneliti mengembangkan media pembelajaran 

fisika berbasis Powtoon, Setelah melakukan observasi langkah awal yang 

dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran fisika berbasis Powtoon  

adalah dengan menentukan materi apa yang dibuat dalam media pembelajaran 

fisika berbasis Powtoon.  Langkah  kedua  membuat sekanario video pembelajaran  

sesuai dengan  kompetensi dasar dan indikator pembelajaran.  

Produk tersebut diharapkan mampu menjadi dasar dalam  

mengembangkan media pembelajaran  berbasis  Powtoon  pada materi Dinamika . 

Media pembelajaran berbasis Powtoon merupakan media pembelajaran yang 

dapat digunakan pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran  dan 

peserta didik akan lebih mudah memahami konsep pembelajaran dengan baik. 

Produk yang telah dikembangkan kemudian di validasi oleh beberapa ahli 

sebelum di uji cobakan dilapangan . Validasi oleh tiga orang ahli materi dan tiga 

orang ahli media yang ahli  dibidangnya. 

1. Hasil Validasi Produk ahli media 

Hasil validasi oleh ahli media mencakup empat aspek penilaian yaitu 

Tampilan, warna, huruf dan gambar  hasil penilaian  dari tiga ahli media 

mendapatkan  nilai rata-rata sebesar 3,8 dengan  persentasi sebesar 81% yang 

termasuk kedalam kategori “Sangat Baik”  hal ini berati media pembelajaran 

Fisika berbasis Powtoon  pada materi Dinamika untuk SMA kelas X  “Sangat 

Layak” digunakan dalam pembelajaran. 



 

 
 

2. Hasil Validasi Produk ahli materi 

     Hasil validasi oleh ahli materi mencakup empat aspek penilaian yaitu 

penyajian materi, akurasi materi, kecakupan materi dan kebahasaan  hasil 

penilaian  dari tiga ahli materi mendapatkan  nilai rata-rata sebesar 4,15 

dengan persentasi 83% yang termasuk kedalam kategori “Sangat Baik”  hal 

ini berati media pembelajaran Fisika berbasis Powtoon  pada  materi 

Dinamika untuk SMA kelas X “Sangat Layak” digunakan dalam 

pembelajaran 

3. Uji coba produk 

           Uji coba meliputi uji coba kelompok kecil dan Uji coba kelompok 

besar terhadap media pembelajaran  berbasis Powtoon pada materi dinamika 

untuk SMA kelas X. Uji coba ini diawali dengan memperlihatkan media 

pembelajaran  berbasis  Powtoon  pada materi dinamika untuk SMA kelas  X 

dengan dibantu LCD proyektor kemudia kemudia mendiskusikan kaitanya 

dengan materi Dinamika  selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi 

angket tanggapan terhadap media pembelajaran  berbasis Powtoon pada 

materi dinamika untuk SMA kelas X. Dalam uji coba produk ada seorang 

guru  khususnya pada bidang mata pelajaran Fisika untuk mengisi angket 

tanggapan  pendidik terhadap media pembelajaran  berbasis Powtoon pada 

materi dinamika untuk SMA kelas X. 



 

 
 

  Angket  peserta didik terdiri dari tiga aspek  penilaian. Pada uji coba 

kelompok kecil  di SMA N 12 Bandar Lampung mendapatkan nilai sebesar 

67 dan persentasi 88%.  Pada uji coba kelompok kecil  di SMK N 5 Bandar 

Lampung mendapatkan nilai sebesar  62 dan persentasi  83%.  Pada uji coba 

kelompok  kecil  di MA AL-Hikmah  Bandar Lampung mendapatkan nilai 

sebesar 62 dan persentasi 83%. 

 Pada Uji coba kelompok besar di SMA N 12 Bandar Lampung 

mendapatkan nilai sebesar 322 dan persentasi 88%. Pada uji coba kelompok 

besar di SMK N 5 Bandar Lampung mendapatkan nilai sebesar 296 dan 

persentasi sebesar persentasi 83%. Pada Uji coba kelompok besar di MA AL-

Hikmah Bandar Lampung mendapatkan nilai sebesar 292 dan persentasi 

83%. media pembelajaran Fisika berbasis Powtoon  pada materi Dinamika 

untuk SMA kelas X  yang telah dikembangkan dapat digunakan baik oleh 

siswa. 

 Produk yang berhasil dikembangkan ini berupa media pembelajaran 

Fisika berbasis Powtoon  pada materi Dinamika untuk SMA kelas X.  

               Media ini menjelaskan tentang gaya  gravitasi, medan gravitasi, 

hukum kepler dan pengaruh atau akibat adanya gaya gravitasi dalam 

kehidupan. Setelah melalui tahap validasi dari beberapa dosen yang ahli di 

bidangnya serta uji coba yang dilakukan  pada  media pembelajaran fisika 

berbasis Powtoon  pada materi Dinamika untuk SMA kelas X dinyatakan       



 

 
 

“ Sangat Layak”dan“Sangat Menarik” untuk digunakan sebagai media belajar  

sehingga tidak diperlukan di revisi  kembali. 

 

 

 

  



 

 
 

 BAB V 

KESIMPULAN  dan  SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Proses penelitian dan pengembangan media pembelajaran fisika berbasis 

Powtoon materi dinamika untuk SMA kelas X telah selesai dilakukan dan 

dibahas sesuai dengan hasil penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Powtoon materi 

dinamika untuk SMA kelas X yang dikembangkan telah diujikan melalui angket 

validasi media mendapatkan presentasi 81% dikategorikan “sangat layak” berati 

sangat layak untuk dijadikan media pembelajaran. Angket validasi materi dengan 

rata-rata penilaian sebesar 83% dikategorikan “sangat layak” berati sangat layak 

untuk dijadikan media pembelajaran fisika. 

 Uji respon siswa pada uji coba kelompok kecil mendapatkan persentasi 

81% dengan kategori “sangat menarik”, berati produk sangat menarik untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. Uji respon siswa pada uji coba 

kelompok besar mendapatkan persentasi 84% dengan kategori “ sangat menarik”, 

berati produk sangat menarik untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 



 

 
 

Respon guru mendapatkan presentasi 81%  dengan kategori “sangat menarik” 

berati sangat menarik untuk dijadikan media pembelajaran fisika. 

B. Saran 

Hasil dari penelitian dan Pengembangan media pembelajaran fisika 

berbasis Powtoon materi dinamika untuk SMA kelas X maka dianjurkan beberapa 

saran dari peneliti sebagai berikut: 

1. Kepada guru 

a. Pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Powtoon materi 

dinamika untuk SMA kelas X dapat digunakan pada proses pembelajaran 

b.  Guru dapat mengembangkan Powtoon dengan materi fisika  yang belum 

dikembangkan. 

2. Kepada peneliti selanjutnya 

Kembangkan Powtoon dengan materi fisika  yang belum dikembangkan 

dan dengan animasi yang lebih menarik. 
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