
 
 

 

 
 
 
 

 

EVALUASI MEDIA PEMBELAJARAN POWERPOINT 

PADA KURIKULUM 2013 OLEH GURU MATA 

PELAJARAN DI SMP NEGERI 2 KUDUS 
 

 
 

SKRIPSI 
 
 

 
diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oleh 
 

Noor Fitratul Jannah 
 

1102412074 
 
 

 
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN JURUSAN 

KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

TAHUN 2017



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
 
 
 

MOTTO 
#Hidup adalah perjuangan yang harus dihadapi dengan usaha dan doa. 
#Selalu bersyukur dalam setiap pencapaian agar terhindar dari sikap tamak. 

#Pengalaman adalah guru paling berharga. 

 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

1.   kedua orang tua yang selalu memberi support tiada henti dalam proses 

perkuliahan dan tugas akhir (skripsi), sehingga Alhamdulillah dapat 

tersusun skripsi ini 

2. dosen  pembimbing,  bapak  Drs.  Sugeng  Purwanto,  M.Pd  yang 

membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi. 

3.   Bapak Ibu dosen Teknologi Pendidikan UNNES yang telah membimbing 
dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan. 

4.   Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Kudus yang memberi dukungan dan telah 
bersedia meluangkan waktu dan tempat dalam penelitian skripsi. 

5.   laki-laki  yang memberikan  motivasi  untuk segera menyelesaikan tugas 
akhir ini 

6.   kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberi ide dan gagasan yang 
sangat luar biasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v



 
 

 

ABSTRAK 
 

 
 
 
 

Jannah, Noor Fitratul. 2017. “Evaluasi Media Pembelajaran Powerpoint pada 

Kurikulum 2013 oleh Guru di SMP Negeri 2 Kudus”. Skripsi. Jurusan 

Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd. 

Kata Kunci: media pembelajaran, powerpoint, Evaluasi 

Kurikulum 2013 menuntut guru untuk secara kreatif dalam mengajar siswa 

menggunakan berbagai media pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa 

media cetak, visual, maupun audio visual. Seiring perkembangan teknologi, guru 

juga dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi yang ada sebagai perantara 

media pembelajaran yang akan digunakan. Selain papan tulis, guru dapat 

memanfaatkan LCD untuk memaparkan materi dengan powerpoint salah satunya. 

Siswa menjadi lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran sehingga materi yang 

disampaikan dapat dipahami lebih mudah oleh siswa. Powerpoint merupakan 

media yang mudah digunakan untuk membantu proses menjelaskan suatu 

informasi. Begitu pula dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan media 

powerpoint  guru  dapat  menjelaskan  materi  dengan  lebih  mudah  dan  dapat 

menarik perhatian siswa. Selain itu, dengan menggunakan powerpoint dapat 

meningkatkan kreatifitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran untuk 

mendukung kurikulum 2013 dengan maksimal. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Lokasi di dalam penelitian ini berada di 

SMP Negeri 2 Kudus. Informan dalam penelitian ini adalah waka kurikulum, 9 

guru mata pelajaran, dan siswa kelas VIID. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi partisipasif, angket, 

evaluasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan 

menunjukkan bahwa media powerpoint yang dibuat oleh guru mata pelajaran di 

SMP 2 Kudus dapat dikategorikan baik dengan presentase 76%. Hasil tersebut 

dapat dibuktikan dengan perolehan data angket yang di berikan kepada siswa yang 

berisi tentang pengaruh powerpoint yang dibuat guru terhadap minat belajar siswa 

dan tingkat kepahaman siswa dalam proses belajar di kelas. Presentase yang 

didapat dari angket yang disebarkan kepada 32 siswa adalah 75% sehingga dapat 

dikategorikan baik. Angket yang diisi oleh guru memiliki presentase 69% dan 

dapat dikategorikan baik. Guru mata pelajaran di SMP Negeri 2 Kudus sudah 

mampu menciptakan powerpointnya sendiri karena hasil angket yang diisi guru 

dan siswa serta lembar evaluasi yang diisi oleh evaluator memiliki nilai yang 

korelatif. Penulis menyarankan agar guru yang sudah mahir saling membagi ilmu. 

sedangkan guru yang belum mahir diharapkan mau lebih aktif menciptakan media 

yang interaktif untuk pembelajaran di kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran 

secara   maksimal   karena   belum   semua   guru   aktif   dalam   pembuatan   dan 

penggunaan media powerpoint dalam proses pembelajaran. 
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BAB 1 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Kurikulum 2013 menuntut guru untuk secara kreatif dalam mengajar siswa 

menggunakan berbagai media pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa 

media cetak, visual, maupun audio visual. Beberapa guru yang tergolong kreatif 

biasanya  mampu  mengombinasi  beberapa  media  pembelajaran  tersebut  dalam 

suatu pembelajaran yang aktif dan kreatif. Seiring perkembangan teknologi, guru 

juga dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi yang ada sebagai perantara 

media pembelajaran yang akan digunakan. Guru dapat memanfaatkan LCD untuk 

memaparkan materi dengan powerpoint sebagai salah satu media pembelajaran 

selain hanya menggunakan papan tulis. Siswa  lebih antusias untuk mengikuti 

pembelajaran  menggunakan  media  pembelajaran  powerpoint  sehingga  materi 

yang disampaikan dapat dipahami lebih mudah. Zaman sekarang anak-anak tidak 

ingin  kalah dengan  orang dewasa disekitarnya  yang mengikuti  perkembangan 

teknologi,  metode  pembelajaran  seperti  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan 

prestasi siswa karena sudah disesuaikan dengan minat mereka. 

Sehubungan  dengan  kurikulum  2013  yang  menuntut  guru untuk  kreatif, 

banyak  guru  yang  ingin  mengembangkan  kreatifitasnya  dengan  menciptakan 

media pembelajaran sendiri. Powerpoint merupakan media yang umum digunakan 

untuk presentasi serta mudah untuk membuatnya sehingga banyak guru tertarik 

untuk   mengembangkan   powerpoint   sebagai   media   pembelajaran.   Media 
 
 

 
1



2  
 
 
 
 
 

 

pembelajaran yang digunakan oleh sekolah bukan hanya produk jadi yang dapat 

langsung dipakai dalam pembelajaran di kelas melainkan hasil kreatifias guru 

untuk membuat media pembelajarannya sendiri untuk ditampilkan di kelas. Cara 

seperti ini membuat guru lebih mudah memahami isi materi dan prosedur 

penggunaan agar murid dapat menangkap ilmu yang disampaikan. Powerpoint 

dipilih  sebagai  media pembelajaran  karena sudah  umum  digunakan  dan  lebih 

mudah dikembangkan. Berbagai tutorial pengembangan powerpoint juga sudah 

banyak, baik di internet maupun buku panduan. Tutorial tersebut dapat dijadikan 

acuan oleh guru untuk menciptakan media pembelajarannya sendiri secara kreatif. 

Selain itu, jika guru ingin berlatih sendiri dan mencoba mengembangkan 

powerpointnya secara autodidak juga tergolong mudah. 

Menurut   Howard   Phillips   Parette   dkk   (2008:1)   menyataan   bahwa 

powerpoint dapat membantu mendukung pengembangan keterampilan anak muda 

yang rentan atau memiliki cacat. Menurut Bekti Ratna Timur Astuti bahwa 

pemanfaatan media pembelajaran powerpoint berhasil digunakan untuk membantu 

penyampaian materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar TIK 

pada pengolah kata dengan Ms. Word dengan nilai rata-rata kondisi awal 63,33, 

siklus 1  nilai rata-rata 74,78 dan siklus 2 nilai rata-rata 77,38 (2009: 1). Menurut 

Hery Asmadji  bahwa  siswa  kelas  VC  SDN  Ketabang  I Surabaya  mengalami 

peningkatan  hasil  belajar  Ilmu  Pengetahuan  Alam  materi  pesawat  sederhana 

setelah menggunakan media pembelajaran power point. Berdasarkan penelitian- 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa powerpoint merupakan media yang 

mudah digunakan untuk membantu proses menjelaskan suatu informasi. Begitu
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pula dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan media powerpoint guru 

dapat menjelaskan materi dengan lebih mudah dan dapat menarik perhatian siswa. 

Selain itu, dengan menggunakan powerpoint dapat meningkatkan kreatifitas guru 

dalam mengembangkan media pembelajaran untuk mendukung kurikulum 2013 

dengan maksimal. Meskipun mudah digunakan, untuk membuat powerpoint yang 

baik dan sesuai ketentuan diperlukan kreatifitas serta kemampuan untuk 

mengombinasi setiap item yang dapat dimasukkan dalam powerpoint. 

Evaluasi  media  pembelajaran  diperlukan  untuk  menilai  ketepatan  media 

yang digunakan serta kesesuaian isi dari media pembelajaran itu sendiri. Menurut 

Hendra Bagus Prasetyo (2015: 66) salah satu faktor penting untuk meningkatkan 

efektifitas pembelajaran adalah evaluasi. Sama halnya dengan efektifitas 

pembelajaran, efektifitas media pembelajaran juga perlu diuji kualitasnya. Faisal 

dan Wardi (2015: 10) mengungkapkan bahwa guru harus mampu merencanakan, 

menciptakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan serta 

mengintegrasiakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam 

pembelajaran.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  sangatlah  penting  untuk  dilakukan. 

Setelah diadakan evaluasi ini, harapannya adalah media yang dihasilkan menjadi 

lebih baik serta guru mengetahui bagaimana powerpoint yang seharusnya 

dihasilkan agar siswa mengerti materi yang disampaikan. Penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis berkaitan dengan konten, tampilan, dan ketepatan 

penggunaan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas menggunakan 

media powerpoint. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan akan 

disajikan dalam bentuk numerik deskriptif.
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SMP N 2 Kudus merupakan salah satu sekolah menengah di Kudus yang 

memiliki sarana dan prasarana lengkap untuk menunjang kegiatan belajar di kelas. 

Keterampilan guru di dalam penguasaan materi yang disampaikan sangat 

mendalam dan mempunyai wawasan pengetahuan yang luas. Selain itu media 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran juga sudah cukup maksimal. Semua 

guru (sejumlah 43 guru) dapat memanfaatkan adanya LCD yang ada disetiap kelas 

untuk membantu proses pembelajaran yang menyenangkan meskipun hanya satu 

atau dua kali pertemuan pada setiap semesternya. Hotspot Wifi yang disediakan di 

SMP N 2 Kudus dapat dimanfaatkan untuk mendukung kreatifitas guru dan siswa 

dalam mencari sumber pembelajaran. Sarana dan prasarana di SMP N 2 Kudus 

cukup berkualitas, lengkap, dan pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemajuan zaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan 

lancar dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sebagai bukti adanya 

perlengkapan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pembelajaran adalah 

SMP N 2 Kudus memiliki ruang teori, laboratorium komputer, serta sarana lain 

yang  dapat  digunakan  siswa  selama  pembelajaran.  Suasana  proses  belajar 

mengajar yang dilaksanakan baik dalam ruangan kelas, laboratorium, maupun 

dilapangan berlangsung dengan baik. Proses belajar mengajar yang berlangsung 

dengan baik tidak lepas dari kemampuan guru yang menunjang dalam mengelola 

kelas, penguasaan materi, dan evaluasi belajar yang berkualitas. Siswa di sekolah 

ini   memahami   pelajaran   yang   telah   diberikan   dengan   baik,   sehingga 

memperlancar proses belajar mengajar.
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Berbagai pelatihan powerpoint sering dilaksanakan dan diikuti oleh guru- 

guru SMP N 2 Kudus, baik yang diadakan di dalam sekolah maupun di luar 

sekolah. Sebanyak 43 guru SMP 2 Kudus dari berbagai mata pelajaran setidaknya 

pernah mengikuti pelatihan powerpoint satu kali pada saat kegiatan MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Melalui pelatihan-pelatihan tersebut guru 

mulai mengaplikasikan powerpoint sebagai media pembelajaran di kelas untuk 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. Sesuai pengamatan penulis beberapa 

guru di sekolah tersebut memang sudah mahir dalam mengoperasikan powerpoint 

sebagai media pembelajaran, namun penulis ingin mengetahui bentuk media yang 

dibuat oleh guru tersebut sudah sesuai dengan kriteria media yang ditentukan 

ataukah belum melalui panduan evaluasi untuk media powerpoint yang sudah ada. 

SMP N 2 Kudus merupakan salah satu dari 6 sekolah menengah di Kudus 

yang  pertama  kali  dipilih  untuk  menerapkan  kurikulum  2013.  Lima  sekolah 

lainnya adalah SMP N 1 Kudus, SMP N 3 Kudus, SMP N 1 Kaliwungu, SMP 

Masehi, dan SMP Muhamadiyah 1. Keenam sekolah tersebut merupakan sekolah 

ex-RSBI. Jika dibandingkan dengan kelima sekolah lain yang bersamaan 

menerapkan  kurikulum  2013  pertama  kali,  guru  di  SMP  N  2  Kudus  dapat 

dikatakan lebih aktif dalam memanfaatkan powerpoint sebagai media 

pembelajaran. Selain itu, SMP N 2 Kudus tergolong salah satu sekolah unggulan 

di  Kudus  karena telah  banyak  mencetak  prestasi  baik  dalam  bidang kademik 

maupun non-akademik. Dapat dilihat pula dari hasil UN yang didapat siswa 

menempati peringkat ke-2 sekota Kudus. Sampai saat ini SMP N 2 Kudus telah 

menerapkan kurikulum tersebut selama 5 tahun. Salah satu media yang sering
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digunakan adalah media powerpoint yang dapat mendukung terlaksananya 

pembelajaran yang aktif dan kreatif. Meskipun tidak semua guru ahli dalam 

menggunakan media tersebut, SMP N 2 Kudus tergolong sekolah yang memiliki 

sumber  daya  manusia  dan  fasilitas  yang  memadai.  Oleh  karena  itu  peneliti 

memilih SMP 2 Kudus sebagai objek penelitian skripsi yang berjudul “Evaluasi 

Media  Powerpoint  pada  Kurikulum  2013  oleh  Guru  Mata  Pelajaran  di  SMP 

Negeri 2 Kudus”. 

1.2     Rumusan Masalah 

 
a)  Bagaimana   guru   menyusun   langkah   pembuatan   media   pembelajaran 

 
powerpoint? 

 
b)  Apakah konten yang terdapat pada media pembelajaran powerpoint guru 

sesuai dengan tujuan pembelajaran? 

c)  Apa  kendala  yang  dihadapi  saat  penggunaan  media  powerpoint  dalam 

pembelajaran di kelas? 

1.3     Tujuan Penelitian 
 

a)  Mengetahui    penyusunan    langkah    pembuatan    media    pembelajaran 

 
powerpoint yang dilakukan oleh guru. 

 
b)  Mengetahui kesesuaian konten yang terdapat pada media pembelajaran 

 
powerpoint guru terhadap tujuan pembelajaran. 

 
c)  Mengetahui kendala  yang dihadapi saat penggunaan media  powerpoint 

 
dalam pembelajaran di kelas.
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1.4     Manfaat Penelitian 
 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah peneliti bisa mengetahui 

sekiranya media pembelajaran powerpoint merupakan media yang tepat 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan 

karakteristik  dan  kebutuhan  siswa  ketika  guru  menyampaikan  materi  di 

kelas. Apakah media powerpoint sudah sesuai jika digunakan dalam 

pembelajaran di kelas? Berdasarkan aspek tersebut, peneliti bisa mengetahui 

bagaimana proses penyampaian belajar mengajar yang baik menggunakan 

media powerpoint sehingga mudah diterima dan dicerna oleh siswa. 

Berdasarkan  aspek  evaluasi,  peneliti  bisa  mengetahui  bagaimana 

penggunaan powerpoint sebagai media pembelajaran di kelas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 
1.4.2.1  Bagi Siswa 

 
Memberikan motivasi dan semangat belajar kepada siswa agar lebih giat 

dalam belajar dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran 

yang  disampaikan  oleh  guru  menggunakan  media  pembelajaran 

powerpoint. 

1.4.2.2  Bagi Guru 

 
Memberikan pengetahuan kepada guru mengenai pentingnya pemanfaatan 

media powerpoint secara maksimal sehingga dapat menciptakan proses 

belajar mengajar yang menarik dan dapat meningkatkan kualiatas peserta 

didik yang unggul.
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1.4.2.3  Bagi Sekolah 

 
Sekolah dapat meningkatkan potensi guru dalam menyusun dan 

memanfaatkan powerpoint sebagai media pembelajaran sehingga dapat 

lebih  memahami  tentang  pembuatan  media  powerpoint  yang  baik  dan 

sesuai kebutuhan siswa. 

1.5     Penegasan Istilah 

 
1.5.1  Evaluasi 

 
Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985:159) evaluasi merupakan suatu proses 

menyediakan informasi yang dapat dijaikan sebagai pertimbangan untuk 

menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan 

dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, 

dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Inti dari evaluasi adalah 

penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. 

Menurut Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (Nasional Study 

Committee on Evaluation) dari UCLA (Star dan Thomas, 1994:12) menyatakan 

bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, 

analisis,   dan   penyajian   informasi   yang   dapat   digunakan   sebagai   dasar 

pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. 

Sedangkan menurut Griffin Nix (1991:3) Pengukuran, penilaian dan 

evaluasi bersifat herarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), 

sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai 

kegiatan    membandingkan    hasil    pengamatan    dengan    kriteria,    penilaian



9  
 
 
 
 
 

 

(assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil 

pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi 

perilaku. (Yayan Heryana). Evaluasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengoreksi apakah media yang dihasilkan guru SMP N 2 Kudus sudah sesuai 

dengan kriteria media yang baik ataukah belum. 

1.5.2  Media pembelajaran 
 

 
 

Kata media dalam  (media pembelajaran) secara  harfiah berarti  perantara atau 

pengantar, sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang 

diciptakan untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar. Dengan 

demikian media pmebelajaran memberikan penekanan pada posisi media sebagai 

wahana penyalur pesan atau informasi belajar untuk menkondisikan seseorang 

untuk belajar. Dengan kata lain, pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

bahan ajar (learning material) yang diterima siswa diperoleh melalui media. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Lesle J. Brigg (Sadiman, 2008: 6) yang menyatakan 

bahwa   media   pembelajaran   sebagai   “The   physical   menas   of   conveying 

instructional  content,  book,  flims,  video  tape,  etc”.  menurut  Atwi  Suparman 

(1997: 177) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan media adalah alat yang 

digunakan  untuk  menyalurkan  pesan  atau  infromasi  dari  pengirim  kepada 

penerima  pesan.   Sedangkan   Brigg  1970   (Sadiman,   2008:   6)  memberikan 

penjelasan lebih jauh bahwa “Media adalah alat untuk memberi perangsang bagi 

siswa supaya terjadi proses belajar”.
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1.5.3  Powerpoint 
 

Powerpoint merupakan aplikasi yang berjalan pada sistem operasi berbasis 

Windows dan Macintosh. Microsoft Office Powerpoint 2013 adalah aplikasi yang 

memungkinkan  kita  untuk  dapat  merancang  dan  membuat  presentasi  secara 

mudah, cepat, serta dengan tampilan yang menarik dan profesional. Powerpoint 

2013  memiliki  User  Interface  (UI)  yang  disempurnakan  dari  tampilan  (UI) 

 
powerpoint pada versi 2007 dan versi 2010. Menu dan toolbar dalam powerpoint 

 
2013  disebut  dengan  Ribbon.  Powerpoint,  seperti  halnya  perangkat  lunak 

pengolah presentasi lainnya, objek teks, grafik, video, suara dan objek-objek 

lainnya diposisikan dalam beberapa halaman individual yang disebut dengan 

“slide”. Istilah slide dalam powerpoint ini memiliki analogi yang sama dengan 

slide dalam proyektor biasa. Setiap slide dapat dicetak atau ditampilkan dalam 

layar dan dapat dinavigasikan melalui perintah dari presenter (Team Lab Infokom 

DPP Infokom, 2013: 1).



 

 
 

 

BAB 2 
 

 

LANDASAN TEORI 
 

 
 
 
 

2.1 Powerpoint 

 
2.1.1  Microsoft Power Point 

 
Menurut Daryanto (2010, 163) dalam Jurnal Resmi Universitas Kristen 

Satya Wacana menyatakan bahwa Microsoft Power Point merupakan sebuah 

software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan 

merupakan  program  berbasis  multimedia.  Program  ini  sudah  dikelompokkan 

dalam program Microsoft Office saat penginstalan di komputer. Program ini 

dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi dalam bentuk slide dengan 

berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang 

menarik. 

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’I (2009, 115) slide adalah gambar 

transparan dalam bentuk positif karya fotografi atau tangan sendiri dalam ukuran 

2 x 2 inci (atau kurang lebih 5 x 5 cm) yang diproyeksikan pada layar untuk 

keperluan belajar mandiri, belajar kelompok, atau belajar di kelas. Media slide 

dapat dioperasikan secara manual, remot control (dari jarak tertentu), atau secara 

sunc-tape (operasi secara otomatis bersama dengan suara). 

Berdasarkan   pengertian   tersebut   dapat   dipahami   bahwa   slide   dapat 

digunakan sebagai media untuk pembelajaran di kelas agar siswa tertarik untuk 

mengikuti  pembelajaran.  Media  slide  ini  seperti  yang  telah  disebutkan  pada 

paragraf  sebelumnya  terdapat  dalam  aplikasi  powerpoint.  Media  ini  menarik 
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untuk digunakan sebagai alat presentasi dalam pembelajaran karena memiliki 

berbagai  kemampuan  pengolahan  teks,  warna,  gambar,  serta  animasi-animasi 

yang bisa diolah sendiri sesuai kreatifitas penggunanya. Pada prinsipnya program 

ini terdiri dari beberapa unsur rupa, dan pengontrolan operasionalnya. Unsur yang 

dimaksud terdiri dari slide, teks, gambar, dan bidang-bidang warna yang dapat 

dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia. 

Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak, atau dibuat dengan gerakan 

tertentu sesuai dengan keinginan kita. Seluruh tampilan dari program ini dapat 

kita atur sesuai dengan keperluan, apakah akan berjalan sendiri sesuai dengan 

timing yang kita inginkan, atau berjalan secara manual, yaitu dengan mengklik 

tombol mouse. Biasanya jika digunakan untuk menyampaikan materi atau bahan 

ajar yang mementingkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan tenaga 

pendidik, maka kontrol operasinya menggunakan cara manual. 

Dalam Jurnal Resmi Universitas Kristen Satya Wacana microsft powerpoint 

merupakan salah satu jenis program aplikasi yang dirancang khusus untuk 

menampilkan program multimedia. Program powerpoint merupakan salah satu 

software yang dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia dengan 

menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relatif murah, 

karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat menyimpan data. 

Berdasarkan pengertian Microsoft Powerpoint yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa Microsoft Powerpoint merupakan perangkat lunak 

(software) yang mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, 

mudah dalam pembuatan maupun penggunaanya. Microsoft Office Powerpoint
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memiliki  kemampuan  untuk  menggabungkan  berbagai  unsur  media,  seperti 

pengolahan teks, warna, gambar, dan grafik, serta animasi. 

Program Microsoft Powerpoint adalah suatu program yang digunakan untuk 

keperluan presentasi. Program ini dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah 

materi secara lebih menarik, jelas, dan praktis karena dengan program ini dapat 

disisipkan gambar dan warna yang menarik pada lembar presentasi serta 

menyusunnya dengan rapi. Program powerpoint menyediakan bentuk-bentuk 

tampilan presentasi (template) yang dapat digunakan hanya dengan memilih dan 

mengisinya. Selain menggunakan fasilitas template, powerpoint juga dapat 

digunakan  untuk  membuat  format  sendiri.  Seseorang  yang  sering  berlatih 

membuat powerpoint pasti mampu membuat tampilan presentasi yang bagus dan 

menarik (tim edukom:1). 

Powerpoint   adalah   program   aplikasi   yang   banyak   digunakan   untuk 

keperluan presentasi, entah presentasi pada suatu seminar, promo produk, atau 

kegiatan ilmiah tertentu yang melibatkan banyak peserta. Namun, seiring 

perkembangan zaman presentasi tidak hanya digunakan pada acara-acara penting 

yang melibatkan banyak peserta, tetapi sudah mulai person to person, misalnya 

antara mahasiswa dengan dosen, antara marketing dengan konsumen, dan lain 

sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa cara presentasi dengan lisan saja tidak 

cukup, tetapi harus disertai dengan visualisasi, salah satunya dapat dibuat dengan 

menggunakan powerpoint. (Panduan Belajar Otodidak, 2007:1) 

Selain yang disebutkan diatas, powerpoint juga dapat digunakan sebagai 

media  pembelajaran  yang  menarik  bagi  siswa.  Media  pembelajaran  dengan
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menggunakan powerpoint dirangkum dan dikemas dalam beberapa slide  yang 

mengandung berbagai unsur visualisasi (teks, gambar/grafik, suara, film, dan lain 

sebagainya). 

2.1.2  Kelebihan dan Kelemahan 
 

Menurut Riski SW dalam jurnalnya banyak orang yang menggunakan power point 

sebagai media pembelajaran, hal itu dikarenakan program ini memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain sebagai berikut: 

1.    Penyajiannya lebih menarik karena adanya warna huruf dan animasi. 

 
2.    Guru tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. 

 
3. Pesan   yang   disampaikan   mudah   dipahami,   apalagi   jika   slide   yang 

ditampilkan tidak membosankan dan menarik. 

4.    Mudah  dibawa  kemana-mana,  dengan  memindahkan  file  ke  dalam  CD 

 
ataupun flashdisk. 

 
Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya dengan banyaknya keunggulan yang 

dimilki oleh powerpoint sebagai media pembelajaran, berarti sudah jelas sekali 

bahwa powerpoint dapat mempermudah para pengajar dalam menyampaikan 

materinya dan juga para siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan 

oleh guru. 

Selain memiliki keunggulan, powerpoint juga memiliki berbagai kelemahan, 

kelemahan-kelemahannya antara lain sebagai berikut: 

1. Harus  ada  persiapan  waktu  dan  tenaga  dalam  mendisain  materi  pada 

 
Microsoft office Powerpoint. 

 
2. Guru harus menyiapkan PC utuk presentasi di depan kelas.
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3. Guru   harus   mengetahui   ruangan   yang   digunakan,   agar   pada   saat 

menyampaikan proses pembelajaran dengan media Microsoft office 

Powerpoint  tidak  terjadi  hambatan  seperti  font  yang tidak  terbaca karena 

ruangan terlalu terang ataupun terjadi pemadaman listrik 

2.1.3  Manfaat 

 
Seiring perkembangan perubahan kurikulum yang semakin disempurnakan, 

sekolah dan  guru berusaha untuk memperbaiki sarana prasarana untuk  proses 

pembelajaran siswa di kelas. Salah satu cara yang dilakukan guru adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran yang beragam agar siswa tertarik dan dapat 

memahami pembelajaran dengan maksimal. Penggunaan Microsoft Powerpoint 

banyak dilakukan oleh guru, namun kreatifitas isi dari powerpoint tersebut tentu 

beda-beda. Pada prinsipnya program ini terdiri dari beberapa unsur rupa, dan 

pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud, terdiri dari slide yang 

berisi teks, gambar dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan 

latar belakang yang telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak, 

atau  dibuat  dengan   gerakan  tertentu  sesuai   keinginan  kita.  Selain   gerak, 

powerpoint  juga  dapat  dimasukkan  suara-suara  yang diperlukan  dalam  materi 

pembelajaran. Powerpoint juga memiliki banyak manfaat, diantaranya: 

1.   siswa akan lebih memperhatikan selama proses pembelajaran karena model 

pembelajaran yang menarik, 

2.   siswa akan lebih mudah mengingat materi yang diberikan guru, 

 
3. guru lebih mudah dalam menyampaikan materi karena sudah diatur 

menggunakan slide-slide,
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4.   selama     proses     pembelajaran     tidak     akan     membosankan     Karena 

penyampaiannya lebih interaktif dan menarik. 

2.2 Powerpoint  Sebagai Media Pembelajaran 

 
2.2.1  Fungsi Media Powerpoint 

 
Media yang digunakan oleh seorang guru tentunya bermacam-macam. Salah 

satu contohnya yaitu media powerpoint. Media ini sering sekali digunakan oleh 

seorang guru dalam menyampaikan sebuah materi. Biasanya materi yang akan 

disampaikan dikemas secara menarik agar para siswa tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Powerpoint   memiliki   banyak   fungsi,   diantara   fungsi-fungsi   media 

 
powerpoint yaitu sebagai berikut: 

 
1.    Membuat presentasi dalam bentuk slide-slide 

 
2. Menambahkan audio, video, gambar dan animasi dalam presentasi sehingga 

presentasi menjadi lebih menarik dan hidup. 

3.    Mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide 

 
4. Membuat presentasi dalam bentuk softcopy sehingga dapat diakses melalui 

perangkat komputer. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

adanya  fungsi-fungsi  dari  Powerpoint  yang telah  disebutkan  setidaknya  dapat 

mempermudah para guru dalam menyampaikan materinya, sehingga para guru 

tidak perlu bersusah payah ketika ingin menyampaikan materi dalam proses 

pembelajaran. Powerpoint juga dapat menambah semangat siswa dalam proses



17  
 
 
 
 
 

 

pembelajaran karena adanya berbagai animasi, video, maupun audio yang dapat 

menunjang materi agar siswa lebih mudah untuk memahaminya. 

2.2.2  Kesalahan  yang  sering  dilakukan  saat  menggunakan  Power  Point 

 
sebagai media pembelajaran 

 
Menurut  Harini  (2011:  88)  kesalahan-kesalahan  yang  sering  terjadi  saat 

presentasi sebagai berikut: 

a.   Tidak mengetahui topik: guru hanya menghafal materi tanpa memahami isi 

materi tersebut sehingga ketika ada siswa yang bertanya guru mengalami 

kebingungan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

b.   Bukan slide presentasi sendiri (buatan orang lain): kasus seperti ini banyak 

ditemukan, apalagi bagi guru yang sudah lanjut usia dan enggan untuk 

mengikuti perkembangan teknologi. Tidak ada salahnya untuk dibuatkan 

Powerpoint oleh orang lain, namun guru harus mendalami lebih cermat agar 

maksud pembuat presentasi dengan yang akan guru sampaikan bias senada 

dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

c.   Terlalu banyak informasi 

d.   Tema tidak mendukung 

e.   Pilihan warna terlalu mencolok 

f.   Pilihan jenis huruf yang buruk 

g.   Media (gambar, video, suara, dll) tidak sesuai materi 

h.   Terlalu banyak slide 

i.   Animasi yang berbeda pada setiap slide 

 
j.   Persiapan hardware yang kurang maksimal
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Sementara  itu  penjelasan  lebih  detil  mengenai  kesalahan  dalam  slide 

 
powerpoint adalah sebagai berikut: 

 
a.   Slide transition dan sound effects terlalu variasi 

b.   Clipart standart 

c.   Template presentasi 

 
d.   Slide dengan teks yang berat 

e.   Paradigma saya 

f.   Membaca presentasi 

 
g.  Bergantung pada teknologi 

 

 

2.2.3  Syarat Powerpoint yang Baik 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan powerpoint yang baik 

untuk media pembelajaran adalah sebagai berikut (wahana computer, 2004: 191): 

1.   Konsisten format 

 
2.   Pemakaian jenis huruf yang variatif 

 
Ketentuan penggunaan huruf yang benar untuk slide presentasi dijelaskan 

oleh Harini (2011: 15). Ketentuan tersebut diantaranya adalah: 

a.   Antara teks dan background sebaiknya kontras tajam 

b.   Gunakan huruf yang standar 

c.   Konsistensi 

 
d.   Jenis-jenis huruf 

 
e.   Jangan gunakan huruf capital semua 

 
f.   Gunakan jenis huruf yang berbeda untuk judul dan bullet point 

g.   Hindari jenis huruf script
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h.   Gunakan huruf miring sehemat mungkin 

i.   Perbesar huruf agar mudah dibaca 

j.   Gunakan fitur dimming text 

 
3.   Kombinasi warna yang tepat 

 
4.   Efek transisi yang mantap 

 
5.   Penggunaan dan penempatan animasi yang tepat 

 
6.   Menampilkan slide yang saling berhubungan 

 
7.  Penggunaan kalimat yang singkat dan jelas 

 

 

2.3 Prosedur Penyusunan Media Pembelajaran 

 
2.3.1  Penyusunan Media 

 
Menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani dalam buku Implementasi 

Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan, ada beberapa langkah penting yang harus 

dilakukan untuk menyusun bahan ajar agar sesuai dengan maksud dari kurikulum 

2013, diantaranya adalah: 

 
1.   membaca dan menganalisis kd dari berbagai ki satu tahun 

 
2.   menganalisis materi yang telah disampaikan sehingga mengetahui seberapa 

tinggi tingkat pemahaman siswa pada bahan tersebut. hal ini bisa dilakukan, 

misalnya 2 x 16 pekan efektif = 32. kemudian bisa juga dengan membuat 

rangkaian kd dari ki 1, 2, 3, dan 4. 

3. melakukan pemetaan dan kemudian menyusun urutan bahan ajar dengan 

sistematika yang benar, seperti: 

a.    Pendahuluan 

 
b.    Mengamati kasus atau testimoni perilaku materi tertentu
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c.    Mendorong pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan bagaimana 

 
d. Menggali informasi (meminta siswa membaca pengetahuan tentang 

materi atau bahan ajar tertentu) 

e. Menalar   atau   mendiskusikan   tentang   apa   bedanya,   fungsinya, 

dampaknya dan lain sebagainya dari materi yang ada 

f.    Menyajikan cerita 

g.    Merefleksi 

h.    Merenungkan 

 
i.    Mengomentari kasus (penerimaan dan penghargaan) 

 
j.    Ayo bertindak (mencoba berbuat) 

 
k. Mempraktikkan  perilaku  (rencana  aksi)  di  rumah,  di  sekolah,  di 

masyarakat, di negara 

l.    Penutup 

 
m.  Merangkum atau membuat peta konsep 

n.    Penilaian pencapaian pengetahuan 

o.    Tugas membuat portofolio (laporan tertulis) 

 
Penyusunan  media  pembelajaran  dengan  bahan  ajar  tidak  jauh  berbeda, 

hanya saja penyusunan bahan ajar tidak melewati proses pembuatan media 

pembelajaran sebagai sarana guru mengajar di kelas. Terdapat berbagai pendapat 

mengenai langkah penyusunan media pembelajaran yang baik dan benar. Menurut 

Arief S. Sadiman dkk dalam bukunya yang berjudul Media Pendidikan (2007: 99) 

pengembangan   media   pembelajaran   memiliki   4   tahap,   yaitu   penyusunan 

rancangan, penulisan naskah, produksi media, dan evaluasi program media. Pada
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masing-masing tahap ini memiliki deskripsi masing-masing agar media yang 

diciptakan sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa serta tidak 

menyalahi proses pembelajaran yang baik dan benar. 

Langkah pertama yang harus diperhatikan ketika mengembangkan sebuah 

media pembelajaran yaitu penyusunan rancangan. Dalam penyusunan rancangan, 

guru atau pembuat media pembelajaran harus memperhatikan empat aspek, 

diantaranya adalah analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, perumusan tujuan, 

pengembangan materi pembelajaran, dan perumusan alat pengukur keberhasilan. 

Masing-masing aspek tersebut memiliki peran penting dalam penyusunan 

rancangan pengembangan media pembelajaran. Jika salah satu aspek tidak 

dikaitkan, penyusunan rancangan tidak dapat berjalan dengan lancar. 

Langkah kedua yaitu penulisan naskah, runtutan penulisan naskah sangat 

berpengaruh terhadap hasil dari produksi media. Jika penulisan naskah tidak 

dilakukan dengan benar dan runtut, produksi media akan terhambat dan hasilnya 

tidak  dapat  maksimal.  Penulisan  langkah  memiliki  bentuk  yang  bermacam- 

macam. Tiap-tiap jenis  mempunyai bentuk naskah  yang berbeda. Tetapi pada 

dasarnya, maksud dalam naskah tersebut sama yaitu sebagai penuntun ketika kita 

memproduksi  program  media  itu.  Artinya  naskah  tersebut  menjadi  penuntun 

dalam mengambil gambar dan merekam suara. Naskah ini berisi urutan grafis dan 

gambar yang perlu diambil oleh kamera serta bunyi dan suara yang harus di 

rekam. (Arif S. Sadiman, 2007: 116) 

Selanjutnya melalui proses produksi media, media yang sudah dirancang 

dan ditulis naskahnya dirangkai melalui sebuah program. Penggunaan program
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sederhana  seperti  Power  Point  jika  dikerjakan  dengan  sungguh-sungguh  dan 

sesuai perencanaan serta penulisan langkah hasilnya akan dapat memberikan 

pengaruh besar bagi proses pembelajaran siswa. Proses produksi media yang tidak 

memperhatikan perencanaan serta penulisan naskah hasilnya tidak maksimal dan 

proses penyampaiannya bias tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu, setiap 

tahap pembuatan media sangat berkaitan erat dan jika salah satu terlewat akan 

mempengaruhi hasil yang lain. 

Proses terakhir dalam pngembangan media pembelajaran adalah evaluasi 

program media. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang 

dibuat tersebut sudah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Hal 

ini penting untuk diingat dan dilakukan karena banyak orang beranggapan bahwa 

sekali   membuat   media,   pasti   serratus   persen   ditanggung   baik.   Sebagai 

pengembang media secara tidak langsung telah diturunkan hipotesis bahwa media 

yang dibuat tersebut akan memberikan pengaruh hasil belajar yang lebih baik. 

Hipotesis tersebut perlu dibuktikan dengan mengujicobakannya ke sasaran yang 

dimaksud. 

2.3.2  Rencana Penyusunan Powerpoint 

 
Media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang sudah 

terencana dan dapat mudah dipahami isinya baik oleh guru maupun siswa. 

Langkah-langkah perencanaan presentasi telah dijabarkan oleh Asih Widi Harini 

(2011: 2) sebagai berikut: 

1)  Merencanakan tujuan presentasi 

 
2)  Menentukan audiens
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3)  Mengumpulkan informasi 

 
4)  Membuat sketsa slide pada kertas 

 
5)  Menentukan urutan slide 

 
6)  Membuat presentasi 

 
Berdasarkan urutan langkah perencanaan di atas, jika dikaitkan dengan 

pembuatan   media   pembelajaran   powerpoint   pada   langkah   pertama   tujuan 

presentasi dapat ditujukan untuk media pembelajaran. Kemudian langkah kedua, 

audiens yang dimaksudkan adalah karakter siswa yang berbagai macam. 

Berikutnya yaitu mengumpulkan informasi, informasi yang dimaksud adalah 

sumber pembelajaran. Slide yang dimaksudkan adalah materi yang akan 

disampaikan. Setelah langkah-langkah tersebut selesai dilakukan, diharapkan 

media powerpoint yang dibuat oleh guru dapat digunakan dengan maksimal dan 

efektif. 

2.3.3  Langkah Menyusun Presentasi 
 

Menurut Wahana Komputer (119: 2011) ada beberapa langkah untuk menyusun 

presentasi yang baik. Langkah-langkah tersebut meliputi hal-hal berikut: 

a.   Menentukan tema, sasaran, dan ide sebuah presentasi 

b.   Menyiapkan bahan dan materi pendukung 

c.   Mengatur sisi estetika presentasi 

d.   Menjalankan presentasi 

Berkaitan dengan powerpoint sebagai media pembelajaran, langkah-langkah 

yang diperlukan sama seperti yang telah disebutkan di atas. Hanya saja fungsi dari
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powerpoint dispesifikkan untuk hal media pembelajaran yang akan digunakan di 

kelas sebagai media oleh guru bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

2.4 Evaluasi Media Pembelajaran 

 
2.4.1 Tujuan Evaluasi Media Pembelajaran 

 

 

Secara terminologi evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan untuk menentukan 

kemajuan  pendidikan,  dibandingkan  dengan  tujuan  yang  telah  ditentukan  dan 

usaha  untuk  mencari  umpan  balik  bagi  penyempurnaan  pendidikan.  Edwind 

Wandt dan Gerald w. Brown (1977) mengatakan bahwa evaluasi pendidikan 

adalah:   evaluation refer to the act or process to determining the value of 

something.  Sesuatu  tindakan  atau  suatu  proses  untuk  menentukan  nilai  dari 

sesuatu. 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald 

W.  Brown yang memberikan definisi tentang Evaluasi pendidikan, maka evaluasi 

pendidikan itu sendiri dapat diartikan suatu tindakan atau kegiatan (yang 

dilaksanakan dengan maksud untuk) atau suatu proses (yang berlangsung dalam 

rangka)  menentukan  nilai  dari  segala  sesuatu  dalam  dunia  pendidikan  (yaitu 

segala   sesuatu   yang   berhubungan   dengan   atau   yang   terjadi   dilapangan 

pendidikan). Sedangkan evaluasi media pembelajaran yang dimaksudkan adalah 

untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

dapat mencapai tujuan.
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2.4.2 Ciri-Ciri Efektif Media Pembelajaran 
 
 

Pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan 

belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi bagi guru dan siswa 

bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi 

sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi 

tersebut tidak efektif dan efisien. 

 

Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian ialah menguasai 

penggunaan  media  secara  terintegrasi  dalam  proses  belajar  mengajar,  karena 

fungsi media dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan keserasian dalam 

penerimaan informasi. Agar media pembelajaran dapat berfungsi secara efektif, 

terdapat beberapa kriteria  yang harus terpenuhi, seperti  yang dipaparkan oleh 

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai: 

1.   Ketepatan dengan tujuan pengajaran, artinya bahan pelajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

2.   Dukungan  terhadap  isi  bahan  pelajaran,  artinya  bahan  pelajaran  yang 

sifatnya  fakta,  prinsip,  konsep  dan  generalisasi  sangat  memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. 

3. Kemudahan dalam memperoleh media, artinya media yang diperlukan 

mudah diperoleh. 

4.   Keterampilan   guru   dalam   menggunakan,   apapun   jenis   media   yang 

diperlukan syarat utamanya adalah guru dapat  menggunakannya dalam 

proses pengajaran.
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5.   Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga dapat bermanfaat bagi 

siswa. 

6.   Sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di 

dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

 

2.4.3 Cara Mengevaluasi Media Pembelajaran 
 
 

Terdapat   beberapa  penilaian  dalam   mengevaluasi   media  pembelajaran.   H. 

Asnawir dan M. Basyiruddin Usman dalam bukunya, Media Pembelajaran, 

menerangkan bahwa ada dua penilaian dalam mengevaluasi media, yaitu evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. 

 

2.4.3.1 Evaluasi Formatif 
 

 

Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktifitas 

dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan 

yang telah diterapkan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki 

dan  menyempurnakan  media  yang  bersangkutan  agar  dapat  digunakan  lebih 

efektif dan efisien. Setelah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti 

kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi 

tertentu. 

 

2.4.3.2 Evaluasi Sumatif 
 

 

Ada tiga tahapan dalam evaluasi sumatif, yaitu: 1) evaluasi satu lawan satu (one 

on one); 2) evaluasi kelompok kecil (small group evaluation); dan 3) evaluasi 

lapangan (field evaluation).
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Pada tahapan evaluasi satu lawan satu (one on one), dipiliha dua orang atau lebih 

yang dapat mewakili populasi dari target media yang dibuat media disajikan 

kepada siswa secara individual. Kedua orang yang terpilih tersebut satu di 

antaranya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata, dan yang satunya lagi di 

atas rata-rata. Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut: 

 

1.   Jelaskan kepada siswa tentang rancangan media baru. Kemudian amati 

reaksi mereka terhadap media yang dibuat ditampilkan tersebut. 

2.   Katakan kepada siswa bahwa kalau terjadi kesalahan penggunaan media 

tersebut, bukanlah karena kekurangan siswa tapi karena kelemahan media. 

3.   Usahakan  agar  siswa  bersifat  santai  dan  bebas  dalam  mengemukakan 

pendapat mereka mengenai media yang ditampilkan tersebut. 

4.   Lakukan  tes  awal  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kemampuan  dan 

pengetahuan siswa terhadap penggunaan media tersebut. 

5.   Catat lama waktu yang digunakan dalam penyajian media tersebut dan 

catat pula reaksi siswa terhadap penampilan media tersebut. 

6.   Berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media tersebut. 

 
7.   Lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. 

 

 

Selanjutnya evaluasi kelompok kecil dilakukan kepada 10-20 orang siswa 

yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih tersebut hendaknya dapat 

mewakili populasi. Usahakan siswa yang dipilih tersebut terdiri dari siswa-siswa 

yang kurang pandai, sedang dan yang pandai, terdiri dari siswa laki-laki dan siswa 

perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang. Prosedurnya adalah sebagai 

berikut:
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1.   Jelaskan  bahwa  media  tersebut  pada  tahap  formatif  dan  memerlukan 

umpan balik untuk penyempurnaannya. 

2.   Berikan  tes  awal  untuk  mengukur kemampuan  dan  pengetahuan  siswa 

tentang topik yang berkenaan dengan penggunaan media. 

3.   Tegaskan kepada siswa untuk mempelajari media tersebut. 

 
4.   Berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat 

tercapai. 

5.   Bagikan angket kepada siswa untuk mengetahui menarik tidaknya media 

yang digunakan, mengerti tidaknya siswa terhadap  pesan  yang 

disampaikan oleh media tersebut, konsistensi tujuan dan materi dan cukup 

tidaknya latihan yang dilakukan. 

6.   Lakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. 
 

 

Berikutnya evaluasi lapangan (field evaluation) merupakan tahap akhir dari 

evaluasi formatif. Untuk itu diusahakan situasi yang mirip dengan situasi yang 

sebenarnya. Dalam pelaksanaannya dipilih 30 orang siswa dengan berbagai 

kataristik yang meliputi tingkat kepandaian kelas, latar belakang, jenis kelamin, 

usia, kemajuan belajar dan sebagainya. Prosedurnya adalah sebagai berikut: 

1.   Pilih siswa sebanyak 30 orang yang betul-betul mewakili populasi. 

 
2.   Jelaskan kepada siswa maksud uji coba lapangan dan hasil akhir yang 

diharapkan.  Usahakan  siswa  bersifat  relaks/santai  dan  berani 

mengeluarkan pendapat atau penilaian. Ingatkan kepada mereka bahwa uji 

coba bukan menguji kemampuan mereka.
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3.   Berikan tes awal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan mereka 

mengenai topik yang menggunakan media tersebut. 

4.   Sajikan media yang sesuai dengan rencana perbuatannya. 

 
5.   Lakukan postes untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah 

penyajian media tersebut. Hasil tes akhir dibandingkan dengan tes awal 

yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi media yang 

dibuat tersebut. 

6.   Edarkan  tes  skala  sikap  kepada  siswa  yang  dipilih  tersebut  untuk 

mengetahui sikap mereka terhadap media yang digunakan. 

7.   Lakukan analisa terhadap data yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan, terutama mengenai keampuhan awal pretes, skor tes awal 

dan tes akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan dari bagian-bagian yang 

sulit, pengajaran serta kecepatan sajian dan sebagainya. 

 

Menurut Sungkono dalam jurnalnya, untuk mengevaluasi media 

pembelajaran  perlu  dikembangkan/dibuat  instrumennya  terlebih  dahulu. 

Instrumen evaluasi media pembelajaran dapat berupa, tes, pedoman wawancara, 

angket, pedoman/lembar observasi, dan skala. 

Evaluasi media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan evaluasi formatif yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui 

aktifitas guru selama proses pembuatan media pembelajaran powerpoint hingga 

pemanfaatannya di kelas. Selain memberikan penilaian terhadap proses hingga 

pemanfaatan, peneliti juga mengambil data fisik dari media powerpoint yang telah 

dibuat oleh guru di SMP N 2 Kudus dalam bentuk softfile untuk dianalisis.
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2.4.4 Kriteria Evaluasi Pembelajaran 
 
 

Evaluasi  terhadap  media  pembelajaran  perlu  mempertimbangkan  aspek 

psikologis. Sebab aspek psikologis inilah yang membuat orang memiliki gaya 

belajar berbeda. Ada tiga gaya belajar yang dimiliki manusia yakni: gaya belajar 

visual (belajar dengan cara melihat), gaya belajar audiotorial (belajar dengan cara 

mendengar) dan gaya belajar kinestetik (belajar dengan cara bergerak, bekerja dan 

menyentuh). Dengan demikian, untuk melakukan evaluasi terhadap media 

pembelajaran,   hal-hal   tersebut   turut   dipertimbangkan.   Berikut   merupakan 

beberapa   kriteria   dalam   mengevaluasi   media   pembelajaran    yang   perlu 

diperhatikan apabila orang melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran. 

 

1.   Relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran 

 
2.   Persesuain  dengan  waktu,  tempat,  alat-alat  yang  tersedia,  dan  tugas 

pendidik 

3.   Persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan, 

 
4.   Menarik perhatian peserta didik 

 
5.   Maksudnya harus dapat dipahami oleh peserta didik 

 
6.   Sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan 

 
7.   Kesesuaian  dengan  pengalaman  atau  tingkat  belajar  yang  dirumuskan 

dalam silabus 

8.   Keaktualan (tidak ketinggalan zaman) 

 
9.   Cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan 

 
10. Skala dan ukuran 

 
11. bebas dari bias ras, suku, gender
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Kriteria penilaian perangkat keras (hardware) media pendidikan dibagi 

menjadi dua bagian yaitu kriteria yang bersifat umum dan kriteria penilaian yang 

bersifat khusus. Kriteria umum berlaku untuk semua jenis perangkat keras media 

pendidikan, seperti: 

1.   praktis, kuat, dan mudah dioperasikan, 
 

 

2.   suku cadang mudah didapat, 
 

 

3.   memberikan perlindungan keamanan bagi pemakai, dan 
 

 

4.   standar untuk digunakan di Indonesia. 
 

 

Kriteria khusus perangkat media pendidikan yang bersifat khusus berlaku 

hanya untuk jenis perangkat keras  yang bersangkutan. Kriteria ini merupakan 

pedoman bagi penilai media pendidikan dalam menilai spesifikasi teknis yang 

dimiliki oleh setiap perangkat keras yang akan dinilai, seperti fisik dari modul 

yang telah disusunnya. 

2.5 Kerangka Berfikir 

 
Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 2 Kudus yang terletak di Jl. Jenderal 

Sudirman No. 82, Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus yang 

dilakukan  pada  tanggal  18  Mei  2015,  didapatkan  hasil  dalam  pelaksanaan 

Kegiatan   Belajar   Mengajar   (KBM)   banyak   guru   mata   pelajaran   yang 

menggunakan power point sebagai media pembelajaran. Hanya beberapa guru 

saja yang tidak menggunakan media tersebut, akan tetapi kesesuaian konten yang 

dipakai   belum   pernah   dikonsultasikan   kepada   evaluator   media.   Sebagai 

mahasiswa Teknologi Pendidikan penulis ingin mempraktikan ilmu yang didapat
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untuk mengevaluasi media yang digunakan guru tersebut dengan panduan buku 

yang ada serta dosen pembimbing yang telah ditunjuk. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba mengumpulkan 

berbagai sumber yang berkaitan dengan powerpoint serta panduan evaluasi yang 

sudah paten. Proses  evaluasi  diawali  dengan  langkah  observasi,  pengumpulan 

dokumen, jika diperlukan akan dilakukan wawancara secara acak kepada guru 

yang membuat media untuk mendapat informasi lebih akurat, setelah itu peneliti 

akan mengevaluasi hasil media yang telah dikumpulkan tadi. Melalui tahap- 

tahapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas media power point yang 

dibuat oleh guru agar dapat meningkatan minat serta prestasi siswa dalam belajar. 
 

 

Kurikulum 2013 menuntut guru untuk 

menciptakan suasana belajar aktif dan kreatif 
 
 
 

Guru membuat media power point 

sendiri untuk kegiatan belajar mengajar 
 
 
 

-     Urutan langkah yang dilakukan untuk membuat media 

-     Kesesuaian konten media power point yang dibuat 

-     Kendala yang dialami saat penggunaan media di kelas 
 
 

 

Evaluasi media pembelajaran: 

-     Media power point dihimpun 

-     Media tersebut dianalisis 

-     Wawancara kepada guru yang bersangkutan 
 
 
 

-     Kreatifitas guru meningkat dalam pembuatan media power point 

-     Media yang dihasilkan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya 

-     Kendala yang dihadapi berkurang 

 
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



 

 
 

 

BAB 5 
 

 

PENUTUP 
 

 
 
 
 

5.1 Simpulan 
 
 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
 

 

a)  guru menyusun media pembelajaran powerpoint dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a.   mempersiapkan tema materi disesuaikan dengan RPP, 

b.   mencari gambar, video, animasi yang sesuai materi, 

c.   menyusun powerpoint, 

 
b)  kesesuaian konten media pembelajaran powerpoint yang dibuat guru dengan 

materi  yang  disampaikan  diteliti  dalam  4  aspek.  Aspek-aspek  tersebut 

adalah navigasi, kemudahan, tampilan, dan teks. Secara keseluruhan media 

pembelajaran powerpoint yang dibuat guru di SMP 2 Kudus dapat 

dikategorikan baik dengan akumulasi presentase sebesar 79%, 

c) kendala yang dialami guru dalam pembuatan dan penggunaan media 

pembelajaran powerpoint adalah editing video agar sesuai kebutuhan 

powerpoint, input hyperlink, sarana prasarana yang tidak berfungsi dengan 

baik, pemilihan gambar dan animasi yang sesuai materi relative lama. 
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5.2 Saran 
 
 

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan: 
 

 

1)  guru yang sudah mahir saling membagi ilmu dan guru yang belum mahir 

diharapkan mau lebih aktif menciptakan media yang interaktif untuk 

pembelajaran di kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran secara 

maksimal karena belum semua guru aktif dalam pembuatan dan 

penggunaan media powerpoint dalam proses pembelajaran, 

 

2)  guru lebih sering latihan membuat media pembelajaran powerpoint dengan 

konten yang lengkap.
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