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Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. ( Q.S. Al- Alaq : 1-5 ) * 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahanya, ( Bandung: Al-Haramain),598. 
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ABSTRAK 

 

Maya Izzatus Sofa, 2022: Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Kata Kunci: Media berbasis Powtoon, Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

 

Pembelajaran yang baik merupakan kegiatan belajar mengajar antar guru dan 

siswa yang terjadi secara kondusif. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran, maka guru 

diharuskan untuk kreatif dalam menyampaikan pesan dalam setiap mata pelajaran. 

Media didalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai perantara pesan yang akan 

disampaikan guru terhadap siswa agar bisa diterima dengan baik dan dipahami. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini di antaranya 

adalah, (1) Bagaimana perencanaan implementasi media berbasis powtoon dalam mata 

pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi tahun 

pelajaran 2021/2022? (2) Bagaimana pelaksanaan implementasi media berbasis 

powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022? (3) Bagaimana evaluasi implementasi media 

berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq 

Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022?. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

Pertama, untuk mendeskripsikan perencanaan implementasi media berbasis powtoon 

dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. Kedua, untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

implementasi media berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di 

MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. Ketiga, untuk 

mendeskripsikan evaluasi implementasi media berbasis powtoon dalam mata pelajaran 

akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 

2021/2022 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. 

Langkahnya meliputi: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan datanya menggunakan kredibilitas data yaitu: triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanan Implementasi Media Berbasis 

Powtoon dalam Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 perencanaan yang perlu dipersiapkan adalah 

penyusunan RPP dan pembuatan media powtoon di luar jam pembelajaran. (2) 

Pelaksanaan Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2021/2022 yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

(3) Evaluasi Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2021/2022 evaluasi dengan menilai hasil kegiatan diskusi siswa yang meliputi proses 

kerja sama dalam berkelompok, menyusun jawaban yang telah ia peroleh melalui media 

powtoon dan keberanian untuk mempresentasikan hasil diskusi, yang kedua yaitu quiz.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Madrasah Tsanawiyah Maulana Ishaq (Selanjutnya MTs) merupakan 

salah satu madrasah tsanawiyah swasta yang berada di kecamatan Kabat 

kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai 

dengan potensi yang dimiliki.  

Berdasarkan pra observasi pada tanggal 13 April di MTs Maulana 

Ishaq guru menggunakan media pembelajaran powtoon pada proses 

pembelajaran Akidah Akhlak pada kelas VII berlangsung. Penggunaan media 

tersebut dikarenakan peserta didik yang masih dalam masa transisi 

perpindahan dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama. Oleh 

karenanya, powtoon dalam pembelajaran Akidah Akhlak dapat menarik 

perhatian peserta didik, menumbuhkan imajinasi, kreatifitas serta keaktifan 

siswa.
1
 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bapak Rustam selaku 

guru akidah akhlak di MTs Maulana Ishaq bahwa media  pembelajaran 

powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak dapat menarik perhatian siswa 

sehingga siswa mampu memberikan umpan balik terhadap guru.
2
 

Media pembelajaran pada pelajaran akidah akhlak yang banyak 

dipakai yaitu gambar dan slide power point. Media ini selalu menjadi alat 

                                                           
1
 Observasi di MTs Maulana Ishaq, 13 April 2021 

2
 Rustam, di wawancara oleh Penulis, Banyuwangi 13 April 2021 
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ketika guru hendak mengajar di kelas. Oleh karena itu seorang guru dituntut 

harus selektif dan kreatif ketika memilih media pembelajaran yang akan 

diterapkan. Banyak sekali media-media pembelajaran yang telah diciptakan 

dari berbagai dimensi diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan antusias siswa di kelas, di antaranya adalah Powtoon. 

Media powtoon sebagai salah satu website multimedia yang bisa 

dijadikan sebagai media pembelajaran yang mempunyai beberapa 

keunggulan. Di antaranya mempunyai fitur animasi tulisan tangan, kartun dan 

efek transisi yang bergerak serta pengaturan timeline sederhana. Selain 

menghibur, Powtoon tidak memerlukan instalasi di komputer karena program 

ini dibuat online di www.powtoon.com serta mampu diakses secara offline 

melalui presentasi dan pdf. 

Pembelajaran yang baik adalah interaksi guru dan siswa yang terjalain 

secara kondusif. Agar tercapainya tujuan pembelajaran, maka guru 

diharuskan untuk kreatif dalam menyampaikan pesan suatu mata pelajaran. 

Disamping guru dapat menggunakan alat-alat yang sudah disediakan, guru 

juga harus menciptakan suatu media pembelajaran ketika alat yang 

dibutuhkan masih belum memadai. Media didalam pembelajaran sangat 

diperlukan sebagai perantara pesan yang disampaikan guru terhadap siswa 

agar bisa diterima dengan baik dan dipahami.  

http://www.powtoon.com/
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Menurut Ardian Asyhari dan Helda Silvia
3
 tiga syarat yang harus 

dipenuhi oleh media pendidikan. Komponen pertama adalah pendidikan, 

meliputi kesesuaian bahan ajar dengan tujuan atau kompetensi yang mesti 

diraih siswa. Kedua yaitu teknik pembuatan yang harus konsisten dengan 

konsep ilmu pengetahuan  agar dapat dikombinasikan dengan mode 

pengajaran lainnya. Ketiga yaitu aspek estetika meliputi bentuk, ukuran, dan 

warna yang kesemuanya harus indah agar menarik minat siswa guna 

dimanfaatkan. 

Guru memiliki peran penting yaitu mendidik, mengajar, mengarahkan, 

melatih, dan mengevaluasi. Menurut Muhammad Anwar
4
, guru memiliki 

tugas salah satunya yaitu melatih dalam mengembangkan keterampilan-

keterampilan untuk kehidupan siswa. Untuk menguasai tugas-tugasnya, 

seorang guru selalu senantiasa berlatih dalam meningkatkan kemampuan dan 

kualitas mengajarnya secara terus menerus. Bahkan kualitas hidup suatu 

bangsa sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

                                                           
3
 Ardian Asyhari and Helda Silvia, „Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin dalam 

Bentuk Buku Saku untuk Pembelajran IPA Terpadu’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, 

Volume 5 No. 1 (2016), 4-5 
4
 Muhammad Anwar, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta:Prenada Media, 2018), 1 
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membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran”.
5
 

 

Tidak hanya dalam undang-undang, pentingnya pendidikan juga 

termaktub di (QS. Al-Alaq : 1-5) dan menjadi wahyu pertama memerintahkan 

manusia untuk belajar. 

                           

                            

 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. ( Q.S. 96: 1-5 )
6
 

 

Terjemahan di atas menerangkan bahwa, Allah mengajarkan manusia 

dengan perantaraan membaca dan menulis. Melalui perantara pendidikan 

wajib bagi umat manusia untuk menjadi pribadi yang rajin membaca dan 

belajar. Selain itu, membaca adalah titik awal masuknya ilmu pengetahuan ke 

dalam otak dan hati manusia. Ayat di atas juga menyiratkan bahwa manusia, 

khususnya para pengikut Nabi Muhammad harus menyampaikan ilmu kepada 

lainnya. 

Mengembangkan kualitas intelektual dan moral generasi penerus 

untuk memanjukan kepemimpinan bangsa guru memegang peranan yang 

sangat penting. Tugas dan tanggung jawab guru sangat besar. Jika peran guru 

sebatas itu, maka tidak heran jika guru lambat laun akan punah, digantikan 

                                                           
5
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, ( Bandung: CV Darus Sunnah 2015) 
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oleh teknologi. Tugas guru dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 BAB II Pasal 3
7
 tentang 

kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang 

sekurang-kurangnya yaitu pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 

pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, 

perancangan pembelajaran, pelaksaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berhubungan dengan media berbasis powtoon dengan judul 

“Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi Tahun 

Pelajaran 2021/2022” 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana perencanaan implementasi media berbasis powtoon dalam 

mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan implementasi media berbasis powtoon dalam 

mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022? 
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3. Bagaimana evaluasi implementasi media berbasis powtoon dalam mata 

pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan perencanaan implementasi media berbasis powtoon 

dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq 

Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan implementasi media berbasis powtoon 

dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq 

Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

3. Mendeskripsikan evaluasi implementasi media berbasis powtoon dalam 

mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa keguanaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.
8
 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

tentang media pembelajaran powtoon yang berguna untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Kepala MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

Hasi penelitian ini  dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

tambahan informasi bagi kepala sekolah untuk memotivasi tenaga 

pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, 

efisien, dan menyenangkan. 

b. Guru Akidah Akhlak MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan guru untuk 

memilih media aktif yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga mencapai hasil optimal. 

c. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pada diri peneliti sebagai calon pendidik tentang media pembelajaran. 

d. Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian atau referensi 

penelitian di dunia pendidikan terkait Akidah Akhlak dengan 

menggunakan media pembelajaran powtoon. 

E. Definisi Istilah 

1. Implementasi Media Berbasis Powtoon  

Implementasi Media Powtoon adalah penerapan media 

pembelajaran yang terdiri dari film animasi yang dapat ditampilkan kepada 

siswa melalui animasi gambar bergerak dan suara. 
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2. Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Mata pelajaran akidah akhlak adalah bagian dari pendidikan agama 

Islam yang mengutamakan aspek emosional. Di antaranya berupa 

ketuhanan dan kemanusiaan yang ingin ditanamkan kepada siswa, 

sehingga tidak hanya terfokus pada teori masalah kognitif saja, tetapi juga 

mampu mengubah pengetahuan moral.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi 

skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh 

pembahasan yang sudah ada. Untuk lebih mudahnya dibawah ini akan 

dikemukakan gambaran umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini. 

BAB satu adalah pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar 

belakang masalah dan fokus penelitian, diuraikan pula tentang tujuan 

penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB dua adalah kajian kepustakaan yang menguraikan penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan 

pada saat ini dan kajian teori yang terkait dengan Implementasi media 

berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs 

Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

BAB tiga berisi metode penelitian menguraikan tentang pendekatan 

dan jenis penelitian, lokasi penlitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan 

data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 
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BAB empat dijelaskan penyajian data dan analisis, meliputi gambaran 

obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan. 

BAB lima penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa 

pembahasan tentang hasil analisa data penelitian yang diteliti, serta saran-

saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari objek peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian kepustakaan adalah aspek penting yang harus diselesaikan 

oleh calon peneliti. Dalam penelitian, tinjauan literatur terdahulu untuk 

memperoleh informasi tentang penelitian sebelumnya. Selain itu, agar dapat 

ditempatkan dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta 

mencegah pengulangan yang tidak diinginkan dan dugaan plagiarisme, 

bahkan jika hal itu terjadi secara tidak sengaja. Dengan langkah ini akan 

memungkinkan untuk menentukan tingkat orisinalitas dan perbedaan yang 

harus diciptakan. 

Adapun rujukan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Skripsi Audia Perdana, Jurusan Fisika tahun 2020 dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning 

Menggunakan Aplikasi Powtoon Pada Materi Momentum dan Implus 

Kelas X di SMA/MA. Jenis penelitian yang digunakan yaitu 

pengembangan 4-D (define, design, develop, dan desseminate). Adapun 

rumusan masalahnya ialah 1) Bagaimana validitas dari media 

pembelajaran berbasis problem based learning menggunakan aplikasi 

powtoon pada materi momentum dan impuls kelas X di SMA/MA?. 2) 

Bagaimana praktikalitas media pembelajaran berbasis problem based 

learning menggunakan aplikasi powtoon pada materi momentum dan 

impuls kelas X di SMA/MA?. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Validasi 

10 
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media pembelajaran berbasis problem based learning dengan aplikasi 

Powtoon ii sebesar 84,92 persen berkategori sangat valid. 2) Hasil 

kepraktisan media pembelajaran dari angket respon siswa sebesar 80,37 

persen, sedangkan guru 88,63 persen berkategori sangat praktis.
9
 

2. Penelitian skripsi oleh Niken, Jurusan Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan tahun 2017 berjudul Pengembangan media pembelajaran 

powtoon untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS 

materi penyimpangan social di SMP negeri 15 Semarang. Metode yang 

digunakan yaitu model pengembangan ADDIE. Rumusan masalahnya 

adalah; 1) Bagaimana pengembangan Media Powtoon dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 2) Bagaimana 

keefektifan Media Powtoon dalam meningkatkan hasil belajar pada 

pembelajaran IPS. Hasilnya : 1) Media powtoon dibuat dengan aplikasi 

online di situs powtoon dan setelah lulus uji kelayakan. Viabilitas media 

pembelajaran powtoon pelajaran IPS ditentukan oleh ahli materi dan 

media. Hasil evaluasi ahli materi masuk dalam kriteria penggunaan di 

SMP Negeri 15 Semarang dengan kelayakan 80 persen. Adapun hasil 

penilaian ahli media tersebut dituangkan dalam persyaratan penggunaan 

dengan kelayakan sebesar 79 persen. 2) Efisiensi media pembelajaran 

Powtoon ditunjukkan dengan nilai pretest dan posttest. Karena nilai pretest 

dari r-test adalah -0,225 dengan t tabel 1,67, kedua kondisi diasumsikan 

identik. Sedangkan nilai posttest t-test adalah 8,510 dengan t tabel 1,67, 
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terdapat perbedaan nilai antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen.
10

 

3. Penelitian skripsi oleh Ima, Jurusan Pendidikan Fisika tahun 2018 berjudul 

pengembangan media pembelajaran fisika berbasis powtoon pada materi 

dinamika untuk SMA kelas X. penelitian ini menggunakan metode R&D. 

Rumusan masalahnya yaitu: 1) bagaiman kealyakan media pembelajaran 

fisika berupa powtoon pada materi dinamika 2) bagaimana respon peserta 

didik terhadap media pembelajaran fisika berupa powtoon pada materi 

dinamika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) konstruksi media 

pembelajaran fisika berbasis Powtoon pada materi dinamika untuk kelas X 

SMA memperoleh presentasi 81 % sebagai “sangat menarik” melalui 

angket validasi media. 2) Pada uji kelompok besar, uji respon siswa 

mendapat nilai 84 % “sangat menarik” yang menunjukkan bahwa produk 

tersebut sangat menarik sebagai media pembelajaran.
11

 

4. Penelitian skrispi oleh  Erni,Jurusan Teknologi Pendidikan tahun 2019 

berjudul pengaruh penggunaan media pembelajaran animasi berbasis 

powtoon terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ips terpadu di 

SMP negeri 1 bontonompo kabupaten gowa. Penelitian ini menggunakan 

metode quasi eksperimen desain penelitian nonequivalent control group 

dalam bentuk pretest dan posttets. Rumusan masalahnya yaitu: 1) Apakah 

ada pengaruh signifikan penggunaan media pembelajaran animasi berbasis 
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 Niken,” Pengembangan media pembelajaran powtoon untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
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Universitas Negeri Semarang,2017) 
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powton terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu di 

SMP Negeri 1 Bontonompo Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai posttest kelas eksperimen dan kontrol 

didapatkan nilai thitung = 4,891 lebih besar daripada ttabel = 1,859 (t 

hitung > t tabel). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

adanya pengaruh signifikan penggunaan media animasi berbasis powtoon 

terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya siswa memberikan respon positif 

dengan jumlah rata-rata persentase sebesar 89,3% masuk dalam kategori 

Sangat Tertarik dengan range (81% - 100%). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran 

animasi berbasis powtoon dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu di kelas VII SMP 

Negeri 01 Bontonompo Kabupaten Gowa dan memberikan respon positif 

terhadap media pembelajara powtoon.
12

 

5. Penelitian skripsi oleh Eci, Jurusan PGMI tahun 2021 berjudul 

pengembangan media video berbasis powtoon pada pembelajaran tematik 

tema berbagai pekerjaan kelas IV SD/MI. Penelitian ini menggunakan 

metode Research and Development (R&D) dengan menggunakan prosedur 

model pengembangan ADDIE. Rumusan masalahnya yaitu : 1) Bagaimana 

pengembangan dengan menggunakan mediapembelajaran berbasis 

powtoon pada pembelajaran tematik tema berbagai pekerjaan kelas IV 

SD/MI? 2) Bagaimana kelayakan pada media video berbasis powtoon pada 

                                                           
12

 Erni, “ Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Animasi Berbasis Powtoon Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu Di SMP Negeri 1 Bontonompo Kabupaten Gowa” 

( skripsi. Universitas  Muhammadiyah Makassar,2019) 



 

 

14 

pembelajaran tematik tema berbagaipekerjaan kelas IV SD/MI? 3) 

Bagaimana respon pendidik dan peserta didik pada media video berbasis 

powtoon pada pembelajaran tematik tema berbagai pekerjaan kelas IV 

SD/MI?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media video berbasis 

powtoon pada pembelajaran tematik memperoleh kategori sangat layak 

dengan persentase dari ahli materi sebesar 80%, ahli media memperoleh 

kategori sangat layak dengan persentase sebesar 87,85%, penilaian ahli 

bahasa memperoleh kategori sangat layak dengan persentase sebesar 

84,16%. Penilaian pendidik memperoleh kategori sangat menarik dengan 

persentase sebesar 96,92%, sedangkan penilaian peserta didik pada tahap 

uji coba skala kecil mendapat kategori sangat menarik dengan persentase 

sebesar 92,75%, dan uji coba skala besar memperoleh kategori sangat 

menarik dengan persentase sebesar 91,60%. Dengan demikian media video 

berbasis powtoon pada pembelajaran tematik yang dikembangkan sangat 

layak dan sangat menarik dijadikan sebagai media pembelajaran untuk 

SD/MI pada pembelajaran tematik. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Kajian Terdahulu 

 
 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Persamaan  Perbedaan 

1 2 3 4 

1 Audia Perdana, ” 

Pengembangan 

Media Pembelajaran 

Berbasis Problem 

Based Learning 

Menggunakan 

Aplikasi Powtoon 

Pada Materi 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

media 

Powtoon. 

a. Penelitian sebelumnya 

menggunakan teknik R&D, 

namun penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

b. Penelitian terdahulu fokus 

pada materi momentum dan 

impuls, sedangkan 
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No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Persamaan  Perbedaan 

1 2 3 4 

Momentum dan 

Implus Kelas X di 

SMA/MA”. 

penelitian ini pada Akidah 

Akhlak. 

2 Niken, “ 

Pengembangan 

media pembelajaran 

powtoon untuk 

meningkatkan hasil 

belajar siswa mata 

pelajaran IPS materi 

penyimpangan social 

di SMP negeri 15 

Semarang”. 

Keduanya 

meneliti 

tentang 

media 

Powtoon. 

 

a. Penelitian sebelumnya 

menggunakan teknik 

penelitian R&D, sedangan 

penelitian ini dengan 

pendekatan kualitatif. 

b. Penelitian terdahulu fokus 

terhadap meningkatkan 

hasil belajar menggunakan 

pembelajaran powtoon, 

sedangkan penelitian ini 

fokus terhadap 

implementasi media 

berbasis powtoon pada 

pelajaran akidah akhlak. 

3 Ima, “ 

Pengembangan 

media pembelajaran 

fisika berbasis 

powtoon pada materi 

dinamika untuk 

SMA kelas X”. 

a. Keduanya  

meneliti 

tentang 

media 

Powtoon 

 

Penelitian terdahulu menggunakan 

teknik penelitian R&D, sedangkan 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. 

 

4 Erni, “Pengaruh 

Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Animasi Berbasis 

Powtoon Terhadap 

Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran 

Ips Terpadu Di SMP 

Negeri 1 

Bontonompo 

Kabupaten Gowa”. 

b. Keduanya  

meneliti 

tentang 

media 

Powtoon 

c.  

Penelitian terdahulu menggunakan 

metode quasi eksperimen desain 

penelitian nonequivalent control 

group dalam bentuk pretest dan 

posttets, sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

5 Eci, “Pengembangan 

Media Video 

Berbasis Powtoon 

Pada Pembelajaran 

Tematik Tema 

Berbagai Pekerjaan 

Kelas IV SD/MI”. 

d. Keduanya  

meneliti 

tentang 

media 

Powtoon 

e.  

Penelitian terdahulu menggunakan 

teknik penelitian R&D, sedangkan 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. 
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Berdasarkan uraian pada tabel, terdapat perbedaan pada penelitian ini 

dengan sebelumnya. Karena penelitian ini mengembangkan penelitian-

penelitian sebelumnya dan memiliki landasan tentang implementasi media 

berbasis powtoon yang digunakan dalam mata pelajaran akidah akhlak. 

B. Kajian Teori 

Membahas teori yang digunakan sebagai pandangan dalam melakukan 

penelitian. Pembahasan komprehensif dan mendalam akan membantu peneliti 

memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pengkajian persoalan yang akan 

diuraikan sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan.
13

 

1. Kajian Teori Media Berbasis Powtoon 

a. Pengertian Media Powtoon 

Menurut Graham Powtoon ialah perangkat lunak online yang 

inovatif dan mudah digunakan untuk membuat animasi menarik 

menggunakan animasi. Animasi ini sesuai untuk penggunaan pribadi dan 

publik. Sementara powtoon sering digunakan di ruang kelas, powtoon 

juga digunakan untuk iklan komersial, penjualan produk, dan video 

investasi. Dalam penggunaan di sekolah, sebagian besar membantu guru 

dalam menjelaskan materi kepada siswa. Menariknya, Powtoon dapat 

diakses online atau berupa mp4 (video).
14

 

Menurut Thamrin Powtoon merupakan aplikasi berbasis web 

yang memungkinkan pembuatan animasi presentasi dengan fitur seperti 
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14

 Desma Yulia dkk, “Pengaruh Media Pembelajaran Powtoon Pada Mata Pelajaran Sejarah 
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BatamTahun Pelajaran 2017/2018”, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No. 1, 17. 
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animasi tulisan tangan dan kartun.
15

 Sedangkan Powtoon, menurut Fajar 

merupakan program pengolah media presentasi animasi berbasis Saas 

(Software as a Service) yang bisa diakses melalui website 

https://www.powtoon.com serta dimanfaatkan untuk sarana presentasi 

oleh guru selama pembelajaran di kelas.
16

 

Menurut pendapat ahli yang dikutip tersebut, media Powtoon 

secara sederhana dapat dicirikan sebagai alat pendidikan berupa 

perangkat lunak video yang diperlihatkan kepada siswa melalui animasi 

visual bergerak dan suara. 

b. Fitur-Fitur Powtoon 

Powtoon merupakan aplikasi presentasi yang berfokus pada video 

animasi. Terbukti dari dari beberapa fitur-fitur dalam Powtoon yang 

tersedia terdapat banyak template yang bisa digunakan secara gratis oleh 

user. Fitur-fitur yang ada pada Powtoon diklasifikasikan ke dalam fungsi 

menu bar, lebih jelasnya sebagai berikut:
17

 

1) My Powtoon, menampilkan awal masuk setelah pengisian form 

pendaftaran. Dalam fitur ini juga merupakan tempat penyimpanan 

sementara hasil pembuatan presentasi. User tidak perlu lagi khawatir 

karena hasil pembuatan presentasi tidak bisa disimpan ke dalam PC 

atau laptop masing-masing. 
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 Desma Yulia dkk, “Pengaruh Media Pembelajaran Powtoon Pada Mata Pelajaran Sejarah 

Indonesia Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa Iis Kelas X Di Sma Negeri 1BatamTahun 

Pelajaran 2017/2018”, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No. 1, 17-18. 
16

 Desma Yulia dkk,18. 
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2) Discover, di dalam fitur ini terdapat beberapa tampilan sub menu yang 

setiap sub menu menyediakan bermacam-macam video. Video yang 

tersedia dikelompokkan ke dalam seetiap kategori antara lain: 

3) Marketing Videos, menyediakan video-video tentang memasarkan 

suatu produk seperti promosi food, beauty care, ecommerce, fashion, 

health fitness, dan sebagainya. 

4) User Gallery, menyediakan video-video tentang pebisnis 

internasional. Video yang ditampilkan terbagi menjadi lima kelompok 

yakni: marketing, HR, IT, training, dan reports. 

5) Style Gallery, menyediakan beberapa karakter animasi yang 

dikelompokkan ke dalam kategori character, objek, layout, dan 

background. 

6) Integrations, fitur untuk mencari rekan kerja dengan menggunakan 

Powtoon. 

7) Labs, menyediakan beberapa fitur yang dapat membantu pemula 

untuk menambah pengetahuannya dalam menggunakan aplikasi 

Powtoon, diantaranya ada fitur ebooks & infographics, tutorials, 

webinars, Powtoon on medium, succes stories, dan Powtoon Blog. 

8) Blog, menyediakan beberapa artikel-artikel Powtoon yang juga 

memanfaatkan aplikasi Powtoon. 

9) Solution, dalam fitur ini menyediakan beberapa menu yang membantu 

user untuk menjalankan bisnis secara luas dengan hanya 

memanfaatkan layanan Powtoon yang mengagumkan, layanan yang 
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tersedia dalam aplikasi Powtoon seperti enterprise, marketing, 

training, HR, IT, photoshop plugin, education, powerpoint to video, 

dan youtube video ads. 

10) Templates, menyediakan beberapa tampilan template yang dapat 

digunakan oleh user. Template yang tersedia digolongkan ke dalam 

tiga kategori meliputi, work, education, dan personal. 

11) Pricing, fitur untuk menyediakan penjualan aplikasi Powtoon yang 

memiliki fitur lebih lengkap dari versi premium yang sengaja 

disediakan secara tidak gratis. Harga yang ditawarkan memiliki 

jangka waktu masing-masing. 

12) Support, fitur ini menyediakan beberapa menu yang dapat membantu 

user apabila user mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi 

Powtoon. Menu yang ada dalam fitur ini seperti help center, tutorial, 

hire a powtoonist, dan contact us. 

13) User Name, fitur ini tersedia untuk mengetahui informasi akun user. 

c. Manfaat Powtoon 

  Beberapa manfaat Powtoon, adalah: 

1) Menyederhanakan tampilan pesan agar tidak terlalu bertele-tele. 

2) Mengatasi kendala spasial, temporal, dan daya indera, misal:  

a) Objek yang terlalu besar dapat diganti dengan realita, gambar, 

film bingkai, model, atau film. 

b) Proyektor mikro, film bingkai, film, atau gambar membantu 

dalam memproyeksikan benda-benda kecil. 
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c) Gerakan lambat atau cepat dapat dibantu oleh timelapse atau 

fotografi kecepatan tinggi. 

d) Peristiwa atau kejadian sejarah dapat diperagakan kembali 

dengan menggunakan rekaman film, video, bingkai film, foto, 

atau secara verbal. 

e) Objek yang rumit (misalnya mesin) dapat direpresentasikan 

menggunakan model, diagram, dan alat bantu visual lainnya. 

f) Konsep yang tidak jelas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, 

dll.) dapat digambarkan menggunakan film, bingkai film, atau 

foto. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai keunggulan media 

Powtoon yang dapat membantu dalam pembelajaran di sekolah. Selain 

itu, mempermudah pengajar dalam memberikan informasi karena 

memiliki berbagai karakteristik yang meningkatkan daya tarik media. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Powtoon 

Kelebihan media Powtoon yaitu: 

1) Berinteraksi dan meminta umpan balik. 

2) Memungkinkan siswa untuk memilih topik pembelajaran mereka 

sendiri. 

3) Membuat kontrol sistematis proses pembelajaran menjadi sederhana. 

4) Powtoon dapat digunakan secara mandiri dimana dan kapan saja. 

5) Video tidak terlalu panjang untuk menjaga antusiasme pengguna. 
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6) Materi diberikan secara interaktif dengan bahasa yang mudah 

dipahami. 

7) Program yang digunakan untuk membuat multimedia interaktif 

Powtoon cukup menarik, yang menghasilkan output berkualitas lebih 

tinggi dalam hal gambar, animasi, video, suara, dan musik.
18

 

Adapun kekurangan Powtoon, berupa video yang dihasilkan 

oleh program Powtoon harus melalui beberapa tahapan yang agak 

sulit.  

Pengoperasian media ini memerlukan laptop sebagai alat 

utama, dan ketika digunakan di dalam kelas sebagai media 

pembelajaran, dibutuhkan proyektor LCD dan speaker untuk 

menghasilkan visual dan suara terbaik.
19

 

e. Langkah-Langkah Pembuatan Powtoon 

Penggunaan aplikasi Powtoon memanglah mudah. Dengan 

menggunakan koneksi internet yang cukup, aplikasi Powtoon bisa 

dipergunakan. Jika langkah awal pendaftaran telah dilakukan, user 

akan masuk pada tampilan seperti pada gambar: 
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 Desma Yulia dkk, 18. 
19

 Desma Yulia dkk, 18. 
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Gambar 2.1 Tampilan Awal Aplikasi Powtoon 

Nampak pada gambar tersebut telah tersedia dua fungsi yang 

dapat digunakan user untuk membuat lembar kerja baru atau dengan 

import file microsoft PowerPoint. Apabila user menginginkan 

menggunakan lembar kerja baru maka user diperkenankan klik tombol 

fungsi Blank lalu Horizontal. Kemudian akan muncul tampulan kanvas 

yang ada pada lembar Powtoon: 

 

Gambar 2.2 Canvas Powtoon 

Setiap sudut pada kanvas tersebut memiliki fungsi masing-masing.  

1) Menu Panel yang menyajikan icon yang biasa digunakan oleh user 

seperti save, undo, preview & export, tittle, dan sebagainya. 



 

 

23 

2) Timeline digunakan untuk menambahkan waktu animasi pada objek 

dalam presentasi yang dibuat user. 

3) Library Panel yang menampung seluruh fitur yang terklasifikasi 

berdasarkan jenis fungsi dari fitur. 

4) Stage Area tempat untuk merancang informasi yang ingin 

disampaikan. User dapat berkreasi semaksimal mungkin. 

5) Slide Panel tempat untuk menyajikan lembar kerja yang sedang 

dalam proses editing.
20

 

Sub fitur yang disajikan oleh Powtoon dikelompokkan ke dalam 

Library Panel sesuai fungsi dan jenisnya. Keanekaragaman sub fitur 

dalam masing-masing Library Panel memberikan kemudahan user dalam 

melakukan proses editing yang menarik sesuai dengan kreativitas user. 

Adapun Library Panel yang menyediakan sub fitur dalam Powtoon 

adalah: 

1) Scenes yang menyediakan tempat mengelompokkan gambar yang bisa 

disajikan tampilan awal ketika pembukaan presentasi. Fitur-fitur yang 

ada pada menu bar dapat disesuaikan dengan tema yang akan disajikan. 

                                                           
20

 Rosita dkk, Asyik Membuat Presentasi Trendy, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 51 
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Gambar 2.3 Tampilan Menu Bar Scenes 

2) Background memberikan warna atau gambar dasar pada slide. Jika user 

menginginkan memberikan warna dasar seperti merah, merah muda, 

biru, dan sejenisnya, user dapat memilih pick a baground color maka 

akan muncul color picker. Namun jika user menginginkan 

menambahkan gambar, user dapat memilih upload your background 

kemudian pilih upload untuk memilih gambar yang ada PC, muncullah 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.4 Kotak Dialog Add Media untuk Upload Background 
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3) Text sebagai pemberian informasi tentang nama judul, subtitle maupun 

body text yang masing-masing fungsinya dapat diatur seperti font, size, 

color, effect, dan sebagainya. 

 

Gambar 2.5 Pengaturan Text 

4) Characters yakni pemberian objek/animasi yang berkarakter sehingga 

lembar kerja yang diolah nampak hidup. Berbagai macam bentuk 

objek/animasi dikelompokkan ke dalam kategori, dari setiap kategori 

terdapat ragam jenis animasi yang dipecah lagi menjadi beberapa pose. 

Namun bagi user yang menikmati versi trial hanya bisa menggunakan 

kategori gambar the office-free dan work life icons-free. Karena itu 

layanan yang digunakan oleh user bersifat gratis. 
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Gambar 2.6 Ragam Jenis Animasi Character 

5) Props yang di dalamnya terdapat objek gambar dasar tidak bergerak 

yang disediakan seperti alat-alat yang ada di sekitar kita seperti 

handphone, komputer, peralatan tulis juga terdapat gambar dasar berupa 

emoji seperti yang ada di android. Untuk dapat menggunakan objek 

gambar dasar tersebut, user bisa langsung klik gambar yang diinginkan, 

secara otomatis gambar akan muncul pada lembar kerja. 

 

Gambar 2.7 Kategori Objek Gambar Dasar 
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6) Shapes dapat memberikan bentuk objek ruang bangun. Fitur ini 

dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti pemberian icon ataupun 

logo seperti kategori calls to action, basic shapes, animated shapes, 

image frame, slide overlays, chart elements, dan design elements. 

 

Gambar 2.8 Jenis Objek dalam Menu Bar Shapes 

7) Image untuk pemberian gambar yang dibutuhkan user pada lembar 

kerja. Dengan mudah, user dapat menambahkan gambar yakni dengan 

dengan memilih opsi upload image. User juga dapat menambahkan 

gambar yang terdapat di beberapa aplikasi seperti facebook, insatgram, 

dropbox, google drive, ataupun google photos. 

 

Gambar 2.9 Tampilan Add Media untuk Upload Gambar 
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8) Videos memberikan tempat untuk menambahkan video yang dibutuhkan 

user untuk ditambahkan pada lembar kerja. User dapat melakukan hal 

yang sama dengan menambahkan gambar pada saat menambahkan 

video. User juga dapat menambahkan video yang terdapat di beberapa 

aplikasi seperti facebook, insatgram, dropbox, google drive, ataupun 

google photos. Format video yang bisa ditambahkan hanyalah berjenis 

ekstensi mp4 dengan ketentuan memory upload sebesar 500 Mb. 

9) Sounds memberikan efek suara pada tayangan slide yang ditampilkan. 

Diberikan dua pilihan yang dapat digunakan oleh user, yakni 

memberikan suara musik atau suara rekaman. Masing-masing pilihan 

langkahnya sama dengan menambahkan gambar/video. Selanjutnya 

akan muncul kotak dialog add music dan add voice cover. 

 

Gambar 2.10 Add Music atau Add Voiceover  

Untuk dapat melihat hasil edit presentasi menggunakan aplikasi 

Powtoon, maka user membuat link terlebih dahulu, sama seperti halnya 

melihat hasil edit presentasi pada aplikasi Prezi. Kemudian link yang telah 
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dibuat dapat dibagikan ke social media agar pembaca dapat mengakses 

presentasi yang akan disajikan dengan mudah. 

f. Unsur-Unsur Media Powtoon 

1) Video 

Video pembelajaran ialah jenis media yang memadukan unsur 

audio dan visual untuk menyampaikan pesan yang efektif tentang 

gagasan, prinsip, metode, dan teori penerapan ilmu pengetahuan guna 

memberikan pemahaman terkait materi yang disampaikan. Selain itu, 

video merupakan sejenis bahan ajar yang dapat dilihat dan didengar 

guna menyampaikan pesan atau materi pelajaran.  

 Menurut Cheppy Riyana
21

, untuk membuat video 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi serta efektivitas 

pengguna, maka harus diproduksi demi mempertimbangkan kualitas dan 

kriteria tertentu. Adapun kualitas video instruksional adalah sebagai 

berikut: 

a) Clarity of Massage  

Siswa dapat lebih mudah memahami pesan pembelajaran 

ketika disajikan dalam format video, dan materi dapat diserap 

secara keseluruhan, memastikan bahwa secara otomatis disimpan 

dalam memori jangka panjang dan dipertahankan.
22
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 M. Khairani, Sutisna, S. Suyanto, Studi Meta-Nalisis Pengaruh Video Pembelajaran Jurnal 

Biolokus Vol.2 No.1, 160 
22

 M. Khairani, Sutisna, S. Suyanto, 160 
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b) Stand Alone 

Video yang dihasilkan tidak bergantung atau diharuskan 

untuk digunakan bersama dengan sumber daya pendidikan 

lainnya.
23

 

c) User Friendly  

Media video memakai terminologi dasar yang mudah 

dipahami. Informasi yang ditampilkan bermanfaat dan 

menyenangkan bagi pengguna, termasuk kemudahan yang dapat 

merespon dan memperoleh informasi yang diperlukan.
24

 

d) Merepresentasikan Isi  

Materi harus benar-benar representatif, seperti simulasi atau 

demonstrasi. Pada dasarnya, media video digunakan untuk 

menyampaikan informasi sosial dan ilmiah.
25

 

e) Visualisasi  

Materi disajikan dalam format multimedia yang dapat berisi 

teks, animasi, suara, dan video, tergantung pada kebutuhan materi. 

Adapun bahan yang dipakai relevan, diproses, sulit diakses, 

berpotensi bahaya jika digunakan secara langsung, dan memiliki 

tingkat presisi yang tinggi.
26

 

f) Beresolusi tinggi  

Tampilan berupa media video visual yang dibuat 

menggunakan teknologi rekayasa digital dan menampilkan resolusi 

                                                           
23

 M. Khairani, Sutisna, S. Suyanto, 160 
24

 M. Khairani, Sutisna, S. Suyanto, 160 
25

 M. Khairani, Sutisna, S. Suyanto, 160 
26

 M. Khairani, Sutisna, S. Suyanto, 160 
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tinggi namun menyesuaikan dengan spesifikasi sistem komputer 

manapun. 
27

 

g) Klasikal atau individual  

Video pembelajaran dapat digunakan secara mandiri, tidak 

hanya di sekolah. Kondisi ini bisa dipakai secara klasikal dengan 

maksimal 50 siswa, diawasi pengajar, atau hanya dengan 

mendengarkan deskripsi naratif yang diberikan oleh narator 

program.
28

 

2) Audio 

Menurut Muhammad Ramli
29

 yang dimaksud dengan “media 

audio dalam pendidikan” adalah materi yang memberikan informasi 

auditif yang merangsang gagasan, emosi, perhatian, dan kesiapan siswa. 

Karakteristik audio Menurut Ramli
30

 secara umum, setiap latihan 

pengembangan keterampilan termasuk bagian dari keterampilan 

mendengarkan, misal: 

a) Berkonsentrasi dan mempertahankannya 

b) Mengikuti arahan 

c) Mengembangkan kapasitas analitis siswa untuk apa yang mereka 

dengar, 

d) Mendapatkan makna dari konteks 

e) Membedakan antara kata atau informasi yang relevan dan tidak 

                                                           
27

 M. Khairani, Sutisna, S. Suyanto, 160 
28

 M. Khairani, Sutisna, S. Suyanto, 160 
29

 Muhammad Ramli, Media dan Teknologi Pembelajaran, (Banjarmasin: IAIN Antasari 

Press),76. 
30

 Muhammad Ramli, 76. 
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f) Merangkum, menyatakan kembali ide atau bagian dari cerita yang 

didengar. 

3) Visual 

Visual ialah media terdiri dari satu unsur yaitu gambar. Menurut 

Zulfah Anggita
31

 pada media berbasis powtoon banyak sekali media 

yang memiliki unsur gambar/tulisan seperti : 

1) Teks 

Penyatuan bahasa dalam hal isi dan bentuk dicapai melalui 

tulisan, yang digunakan pengirim untuk mengirimkan pesan kepada 

penerima. 

2) Animasi 

Kumpulan gambar yang telah dimanipulasi sedemikian rupa 

sehingga tercipta gerakan. 

3) Gambar 

Bentuk visual yang hanya terlihat, tetapi tidak mencakup 

aspek suara atau audio apa pun. 

4) Karakter 

Gambar yang menampilkan benda-benda tampak hidup, 

akibat kumpulan gambar yang sering berubah dan ditampilkan secara 

bergantian. 

  

                                                           
31

 Zulfah Anggita, Penggunaan Powtoon Sebagai Solusi Media Pembelajaran di Masa Pandemi 

Covid-19, Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran Vol 7 No 2, 2020, hlm 44-52 
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5) Properti 

Properti yang dimaksud di media powtoon ini adalah properti 

yang identic dengan gambar rumah, tanah, ruko, gedung, dll. 

6) Bentuk 

Bentuk ialah garis yang membentuk suatu massa seperti garis, 

titik, bidang, kurva, atau dapat diterangkan oleh benda padat yaitu 

kubus, atau bola. 

2. Kajian Teori Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

a. Implementasi Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Kegiatan dalam proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

memiliki tahap-tahapan yang meliputi dari perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang dijelaskan 

berikut ini: 

1) Perencanaan mata pelajaran akidah akhlak 

a) Pengertian perencanaan mata pelajaran akidah akhlak 

Perencanaan pembelajaran menurut Andi Prastowo 

merupakan suatu cara yang memuaskan yang disertai langkah-

langkah antisipasif sebagai upaya penjabaran kurikulum (yang 

diberlakukan) di sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

melalui proses berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan 

tertentu.
32

 Pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 
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 Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: 

Kencana, 2015), 38 
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dan Menengah, perencanaan pembelajaran dirancang dalam 

bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang mengacu pada Standar Isi Perencanaan pembelajaran 

meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

menyiapkan media dan sumber belajaran perangkat penilaian 

pembelajaran, dan skenario pembelajaran.
33

 

Menurut Wina Sanjaya perencanaan pembelajaran adalah 

proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional 

tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu.
34

 Perencanaan 

pembelajaran menurut St. Marwiyah adalah langkah-langkah 

yang dibuat oleh guru sebelum masuk di kelas untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran dan berdasarkan langkah-langkah itu 

disusun sesuai isi materi ajar.
35

 

Dalam perencanaan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, 

guru melakukan rancangan apa yang akan dilakukan oleh guru 

tersebut dalam proses belajar mengajar untuk mencapai penilaian 

yang bernilai. Adapun rancangan yang dilakukan guru 

diantaranya adalah proses penyusunan materi pelajaran, 

penggunaan media, pendekatan dan metode, serta penilaian 

pembelajaran pendidikan agama Islam dalam suatu alokasi waktu 

                                                           
33

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 
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34
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Berbasis Penerapan K13, (Sleman: Deepublish Publisher, 2018) , 51 



 

 

35 

yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.
36

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pembelajaran merupakan rancangan atau langkah-

langkah yang harus dipersiapkan terlebih dahulu ketika akan 

memulai suatu proses pembelajaran pendidikan agama Islam 

sesuai dengan isi bahan ajar dan kurikulum yang berlaku. 

b) Fungsi perencanaan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

Fungsi perencanaan pembelajaran yaitu rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang mendorong guru lebih siap 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang 

matang, baik perencanaan tertulis maupun yang tidak tertulis.
37

 

Adapun implementasi  dalam  merumuskan  perencanaan 

pembelajaran PAI   pada setiap  lembaga   tidak  akan  terlepas  

dari  nilai-nilai  Islam yang hanya mentransfer ilmu saja pada saat 

pembelajaran namun juga dapat menurunkan ilmu pengetahuan 

agama menjadi sikap dan diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari.
38
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Menurut St. Marwiyah pada perencanaan pembelajaran 

terdapat 3 fungsi utama yaitu: 

(1) Dengan adanya perencanaan, pelaksanaaan pembelajaran 

akan menjadi baik dan efektif. 

(2) Dengan membuat perencanaan yang baik, seorang guru akan 

tumbuh dan berkembang menjadi guru professional. 

(3) Dengan perencanaan yang matang dan akurat, akan dapat 

diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai 

sekaligus dapat meminimalisir segala masalah yang timbul.
39

 

 

Selain itu perencanaan pembelajaran juga memiliki 

beberapa fungsi yaitu fungsi kreatif, inovatif, selektif, 

komunikatif, prediktif, akurasi, pencapaian tujuan dan kontrol.
40

 

c) Langkah-langkah penyusunan perencanaan mata pelajaran akidah 

akhlak 

Langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan 

pembelajaran tidak terlepas dari aspek berikut: 

(1) Persiapan terhadap situasi 

(2) Persiapan terhadap peserta didik yang akan dihadapi 

(3) Persiapan dalam tujuan umum pembelajaran 

(4) Persiapan terhadap bahan pelajaran yang akan diajarkan 

(5) Persiapan dalam menerapkan metode ajar 

(6) Persipan dalam menggunakan alat peraga 

(7) Persiapan evaluasi
41

 

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan 

mata pelajaran akidah akhlak yaitu: a) membuat program tahunan, 

                                                           
39

 St. Marwiyah, Alauddin, dan Muh Khaerul Ummah, Perencanaan Pembelajaran Kontemporer 
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b) membuat program semester, c) membuat program mingguan 

dan harian, d) membuat program pengayaan dan remedial.
42

 

2) Pelaksanaan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan proyeksi 

atau perkiraan guru mengenai seluruh kegiatan yang akan dilakukan 

dalam melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik sehingga 

tercapai kompetensi dasar yang harus dikuasai.
43

 Pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama Islam yakni menanamkan nilai-nilai 

yang Islami ke dalam hati sanubari umat muslim dalam proses 

pembelajaran.
44

 Dapat diambil dari beberapa definisi diatas 

pelaksanaan pembelajaran PAI adalah rancangan seorang guru 

sebelum melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik untuk 

mecapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup yang dijelaskan 

sebagai berikut:
 45
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a) Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan, guru harus memperhatikan hal-

hal yang berkaitan pada diri siswa yang meliputi kesiapan siswa 

ketika akan memulai proses pembelajaran, memberikan 

pertanyaan yang mengaitkan dengan materi sebelumnya, dan 

menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. 

b) Kegiatan inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran.  Kegiatan ini menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, 

yang dapat meliputi dari proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. 

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, guru harus memperhatikan hal-hal 

pada siswa yaitu dengan membuat rangkuman di akhir 

pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan maupun tugas individu 

sesuai dengan hasil belajar peserta didik dan menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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3) Evaluasi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

a) Pengertian evaluasi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

Menurut Arifuddin Arif mengungkapkan bahwa program 

evaluasi diterapkan dalam rangka mengetahui tingkat 

keberhasilan seorang pendididik dalam menyampaikan materi 

pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan yang ditemukan, 

baik berkaitan dengan materi, metode, fasilitas dan sebagainya.
46

 

Menurut Moh. Sahlan evaluasi pembelajaran merupakan proses 

sistematis yang meliputi pengumpulan informasi (angka, 

deskripsi, verbal), analisis, dan interpretasi informasi untuk 

membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar peserta 

didik.
47

 Evaluasi menurut Kourilski adalah tindakan tentang 

penepatan derajat penguasaan atribut tertentu oleh individu atau 

kelompok, yang memiliki maksud bahwa evaluasi berpusat pada 

siswa dan evaluasi dimaksudkan untuk mengamati hasil belajar 

siswa dan berupaya menentukan bagaimana menciptakan 

kesempatan belajar.
48

 Pada peraturan perundang-undangan 

permendikbud dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta 

didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 
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digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik 

terhadap standar yang telah ditetapkan.
49

 

Pada Evaluasi pendidikan agama Islam jangan hanya 

mengandalkan evaluasi kemampuan kognitif saja, tetapi harus 

dievaluasi juga praktik atau keterampilan (psikomotor) dan 

sikapya (afektif).
50

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti merupakan proses 

penilaian yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik 

untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidik dalam 

menyampaikan materi pada saat proses pembelajaran yang tidak 

hanya terpaku pada aspek kognitif saja melainkan harus 

memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik. 

b) Tujuan evaluasi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

Evaluasi pendidikan agama Islam tidak hanya dapat 

bertujuan untuk mengetahui perkembangan pada aspek kognitif 

(akal) tetapi juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan 

akhlak dan motorik siswa.
51

Evaluasi pembelajaran PAI terdapat 

tujuan-tujuan sebagai berikut: 
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(1) Dari segi pendidik, evaluasi berguna untuk membantu 

seorang pendidik mengetahui sudah sejauh mana hasil yang 

dicapai dalam pelaksaan tugasnya 

(2) Dari segi peserta didik, evaluasi berguna membantu peserta 

didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah 

lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. 

(3) Dari segi ahli pikir pendidikan, evaluasi berguan untuk 

membantu para pakar pendidikan mengetahui kelemahan 

teori-teori pendidikan dan membantu mereka dalam 

merumuskan kembali teori-teori pendidikan yang relevan 

dengan arus zaman yang senantiasa berubah.
52

 

Kegunaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

kebaikan dan kelemahan suatu proses pembelajaran dalam 

berbagai aspeknya. 

c) Jenis-jenis evaluasi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

Ketercapaian hasil belajar peserta didik dapat diketahui 

dari penilaian formatif maupun penialain sumatif.  

(1) Penilaian formatif 

Penilaian ini digunakan untuk mengukur beberapa 

pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan 

                                                           
52
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tersebut.
53

 Pada penilaian ini bertujuan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran bagi siswa yang masih belum berhasil 

dan akan melaksanakan remedial pada mata pelajaran PAI 

dan Budi Pekerti. 

(2) Penilaian sumatif 

Penilaian ini digunakan dan dilakukan pada akhir 

program yakni pada akhir semester atau akhir tahun untuk 

menentukan nilai akhir peserta didik.
54

 Tujuan utama dari 

evaluasi ini adalah untuk menentukan nilai yang 

melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka 

menempuh program pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

b. Pengertian Akidah Akhlak 

Menurut Syariffudin Sy
55

, mata pelajaran Akidah Akhlak yang 

diajarkan di sekolah memiliki kemampuan untuk membantu siswa 

mengembangkan karakter dan keunggulan intelektualnya. Materi 

Akidah Akhlak adalah materi yang membantu pengembangan 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, kemampuan, dan minatnya melalui kegiatan yang 

direncanakan khususnya oleh pendidik dan/atau tenaga kependidikan 

yang kompeten dan berwenang di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar 
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topik Akidah Akhlak dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan 

dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi mereka. 

c. Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

1) Akidah dikembangkan melalui penanaman, pemupukan, dan 

pengembangan informasi, pengalaman, pembiasaan tentang akidah 

Islam agar mereka berkembang menjadi Muslim yang harus 

memupuk keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. 

2) Membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan terhindar 

dari akhlak yang tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik individu 

maupun sosial, sebagai perwujudan dari ajaran dan nilai-nilai akidah 

Islam. 

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Berdasarkan Kurikulum Akidah Akhlak
56

 ruang lingkup mata 

pelajarannya di Madrasah Tsanawiyah yaitu: 

1) Aspek Akidah 

Aspek aqidah terdapat dasar dan tujuan: 

a) Sifat-sifat Allah 

Menurut etimologi para ulama, Allah memiliki dua 

puluh sifat, yang masing-masing sempurna. Setiap Muslim 

diharuskan untuk percaya pada sifat-sifat Allah, yang mencakup 

beberapa sifat kesempurnaan yang tak terbatas. Oleh karenanya, 

penting untuk meyakini dua puluh sifat Allah dan menyadari 
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sifat-sifat yang mustahil bagi Allah atau kebalikan dari sifat 

wajib. Adapun sifat wajib diklasifikasikan menjadi: nafsiah, 

salbiah, ma'ani, dan ma'nawiah.
57

 

b) Al-asma' al-husna 

Al-asma' al-husna adalah nama yang sangat baik. Asmaul 

Husna merujuk kepada nama-nama Allah SWT, serta sifat-sifat-

Nya yang indah dan agung. Asmaul Husna juga merupakan 

sifat-sifat Allah SWT sebagaimana diwahyukan dalam Al-

Qur'an. Ada total 99 Asmaul Husna yang harus diketahui. 

Asmaul Husna adalah nama-nama yang menunjukkan esensi 

Allah yang terbaik. 

c) Iman kepada Allah 

Keimanan kepada Allah, yaitu kepercayaan kepada 

keberadaan Allah, pencipta alam dan isinya, dengan ma'rifat 

tentang-Nya, melalui pengetahuan tentang sifat-sifat-Nya, 

disertai dengan alasan yang benar dan kuat menurut Ahli 

Sunnah Wal Jama'ah.
58

 

d) Kitab-Kitab Allah 

Percaya pada kitab-kitab Allah menegaskan bahwa kitab 

itu sebenarnya dari Allah, diturunkan ke beberapa Rasul-Nya.
59
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e) Rasul-Rasul Allah 

Menurut Habib Zain bin Smith Ba`lawy al-Husainy
60

 

keimanan kepada para Rasul menegaskan bahwa Allah 

mengutus para Rasul untuk membimbing dan menyempurnakan 

ciptaan. Dan bahwa para Rasul selalu jujur dalam apa pun yang 

mereka katakan kepada umatnya, dalam segala hal yang mereka 

berikan kepada makhluk. Mereka memiliki kebijaksanaan dan 

penalaran yang sempurna, bebas dari semua cacat, dan 

terlindung dari melakukan kejahatan kecil dan besar. 

f) Hari Akhir serta Qadha Qadar. 

Keimanan pada hari akhir, yaitu percaya dan yakin 

bahwa akan ada hari yang tidak dapat dibedakan dari siang dan 

malam, dan akan ada cara untuk mencapai kehidupan abadi di 

akhirat antara surga dan neraka. 
61

 Menurut Syaikh Muhammad 

Nawawi Asyafi‟I
62

, jika seseorang percaya pada Qadha dan 

Qadar, artinya Allah telah menentukan kebaikan dan kejahatan 

di zaman sebelum makhluk terbentuk, disebut sebagai zaman 

Azali, maka tidak akan ada kebaikan atau kejahatan, keuntungan 

atau kerugian, tanpa Qada' (ketentuan) dan Qadar' (kepastian) 

Allah. 
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2) Aspek Akhlak 

a) Akhlak Terpuji 

Aspek akhlak terpuji yaitu: 

(1) Ber-tauhiid 

Percaya kepada keesaan Allah dalam rububiyah, 

menyembah-Nya dengan tulus, dan menetapkan kepada-Nya 

gelar dan sifat-sifat-Nya. 

(2) Ikhlaas 

Kewajiban yang mencerminkan keinginan batin 

untuk beribadah kepada Allah dan mensucikan hati dari 

kecenderungan untuk melakukan perilaku yang tidak 

mengarah kepada Allah. 

(3) Ta‟at,  

Ketaatan dan semangat beribadah kepada Allah 

dengan mentaati semua petunjuk dan hukum-Nya serta 

menjauhi segala larangan-Nya. 

(4) Khauf 

Takutlah kepada Allah SWT dengan khawatir akan 

hukuman yang akan Allah berikan kepada kita. 

(5) Taubat 

Kembalinya seorang hamba kepada Allah dari segala 

kesalahan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, baik 

yang disengaja maupun yang tidak.  
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(6) Tawakkal 

Hilangkan semua ketergantungan pada apa pun 

selain Allah dan serahkan semua keputusan kepada Allah 

SWT. 

(7) Ikhtiyaar 

Berusahalah dengan tulus dengan cara yang seefektif 

mungkin, yang harus digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

(8) Sabar 

Pertahanan atau batasan ambisi jiwa untuk mencapai 

sesuatu yang baik atau lebih baik. 

(9) Syukur 

Bentuk terima kasih manusia kepada Tuhan atas 

segala pemberian dan nikmat. 

(10) Qanaa‟ah 

Sikap siap menerima dan merasa cukup atas hasil 

usahanya dengan tetap menghindari perasaan tidak puas dan 

rendah diri. 

(11) Tawaadu' 

Kerendahan hati ditandai dengan perilaku yang tidak 

sombong, atau merendahkan diri agar tidak terkesan 

sombong, angkuh, atau besar kepala. 
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(12) Husnuzh-zhan 

Sikap dan sudut pandang yang mengarah pada 

pandangan hidup yang menyenangkan, hati yang murni, dan 

tindakan yang lurus. 

(13) Tasaamuh dan ta‟aawun 

Hakikat ta'awun adalah membantu orang tanpa 

memandang latar belakang, sifat tasamuh adalah toleran dan 

menerima perbedaan. 

(14) Berilmu 

Memiliki atau mempunyai ilmu pengetahuan atau 

kepandaian. 

(15) Kreatif 

Memiliki daya kreasi, atau kemampuan untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru, berupa pemikiran maupun 

perbuatan serta berbeda dengan sebelumnya. 

(16) Produktif  

Sebuah teknik untuk mencapai hasil yang diinginkan 

dengan sedikit waktu dan usaha. 

(17) Pergaulan remaja. 

Individu terlibat satu sama lain atau dengan 

kelompok. 
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b) Aspek Akhlak Tercela  

Aspek Akhlak tercela meliputi : 

1) Kufur 

Kondisi seseorang yang tidak mengikuti segala 

ketentuan syariat Islam yang telah digariskan Allah SWT. 

2) Syirik 

Perbuatan menyekutukan sesuatu Allah,baik dengan 

lisan,hati ataupun perbuatan. 

3) Riya 

Memperlihatkan diri kepada orang lain agar 

keberadaannya baik ucapan, tulisan, sikap, maupun amal 

perbuatannya diketahui. 

4) Nifaaq 

Menunjukkan Islam dan kebaikan sambil 

menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. 

5) Anaaniah 

Kecenderungan untuk membuat penilaian yang 

mementingkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. 

Tindakan semacam ini harus dihindari karena bertentangan 

dengan keyakinan Islam. 

6) Putus asa 

Situasi atau kondisi habis/hilang harapan. Di saat 

seperti itu, kamu mungkin merasa sudah berada di ujung dari 

segalanya. 
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7) Ghadlab 

Umumnya mudah jengkel (marah). Ini adalah 

individu yang cenderung kehilangan akal dan 

mengekspresikan emosi ketika marah. 

8) Tamak 

Salah satu sikap serakah yang sangat dilarang oleh 

Islam. 

9) Takabbur 

Sombong, merasa tinggi, dan merendahkan 

oranglain. 

10) Hasad 

Kebencian atas karunia Allah swt yang telah diterima 

orang lain. 

11) Dendam 

Kemarahan yang ekstrem dalam diri seseorang, 

diikuti dengan keinginan kuat untuk menghukum atau 

menyakiti orang lain. 

12) Giibah 

Perbuatan menggunjing atau membicarakan 

keburukan orang lain. 

13) Fitnah 

Setiap tindakan atau penyebaran informasi yang 

tidak didasarkan pada fakta. 
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14) Namiimah. 

Menceritakan aib, kejelakan atau keburukan 

seseorang dengan niat untuk mengadu domba. 

e. KI-KD Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII 

1) Kompetensi Inti 

a) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

b) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percayadiri, 

dalam berinteraks isecaraefektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalamj angkauan pergaulan dan keberadaannya. 

c) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 

danprosedural) berdasarkan rasa ingin tahu nya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

d) Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, danmengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
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Tabel 2.2 

Kompetensi Dasar dan Materi Akidah Akhlak Kelas VII 

 

NO KOMPETENSI DASAR MATERI 

KELAS  

VII 

SEMESTER 

1 2 

1 1.1 Menghayati nilai-

nilaiakidah Islam 

2.1 Menampilkan perilaku 

orang yang mengimani 

akidah Islam dalarn 

kehidupan sehari-hari 

3.1 Memahami dalil, dasar 

dan tujuan akidah Islam 

4.1 Menyajikan fakta dan 

fenomena kebenaran 

akidah Islam 

Aqidah 

Islam 
√  

2 1.2 Meyakinisifat-sifat wajib 

Allah yang 

nafsiyah,salbiyah,ma’anid

anma'nawiyah.,sifat-sifat 

mustahil, serta sifat jaiz 

Allah Swt 

2.2 Menampilkan perilaku 

mengimani sifat-sifat 

Allah 

3.2 Mengidentifikasi sifat-

sifat wajib Allah yang 

nafsiyah, salbiyah, 

rna'ani dan ma'nawiyah 

beserta bukti/dalil naqli 

dan aqli-nya. sifat-sifat 

rnustahil dan jaiz bagi 

Allah Swt. 

4.2 Menyajikan contoh 

fenomena-fenomena 

kehidupan yang muncul 

sebagai bukti dari sifat 

wajib, mustahil, danjaiz 

Allah Swt 

Sifat sifat 

Allah dan 

pembagiann

ya 

√  

3 1.3 Menghayati sifat ikhlas, 

taat, khauf, dan taubat 

dalam kehidupan sehari-

hari, 

2.3 Membiasakan perilaku 

Taat, Ikhlas, 

Khauf, dan 

Taubat 

√  
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NO KOMPETENSI DASAR MATERI 

KELAS  

VII 

SEMESTER 

1 2 

ikhlas, taat, khauf, dan 

taubat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.3 Memahami pengertian, 

contoh dan dampak 

positif sifat ikhlas, taat, 

khauf dan taubat 

4.3 Menceritakan kisah-kisah 

yang berkaitan dengan 

dampak positif dari 

perilaku ikhlas, taat, 

khauf, dan taubat dalarn 

fenomena kehidupan. 

4 1.4 Menghayati adab shalat 

dan zikir 

2.4 Terbiasa menerapkan 

adab shalat dan zikir 

3.4 Memaharni adab shalat 

dan zikir 

4.4 Menyimulasikanadabshal

atdanzikir 

Adab Shalat 

dan Berzikir 
√  

5 1.5 Menghayati kisah 

keteladanan Nabi  

SulaimanAS dan umatnya 

2.5 Mencontoh kisah 

keteladanan Nabi 

SulaimanAS dan umatnya 

3.5 Menganalisis kisah 

keteladanan Nabi 

SulaimanAS dan umatnya 

4.5 Menceritakan kisah 

keteladanan Nabi 

SulaimanAS dan urnatnya 

Kisah 

Keteladanan 

Nabi 

Sulaiman 

dan 

Umatnya 

√  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor 

menggambarkan pendekatan ini sebagai proses yang menghasilkan data 

deskriptif dari individu dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan.
63

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. 

Maksudnya adalah informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, 

bukan statistik.
64

 Penelitian ini bermaksud untuk mengimplementasikan media 

berbasis powtoon pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Maulana Ishaq 

Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ilmiah, penelitian akan dihadapkan dengan lokasi 

penelitian. Penelitian dilakukan di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi. 

Peneliti memilih tempat tersebut karena alasan berikut: 

1. Media pembelajaran berbasis powtoon digunakan pada mata akidah 

akhlak. 

2. Mudah dijangkau dan ekonomis 
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C. Subjek Penelitian 

Bagian ini merangkum jenis dan sumber data. Deskripsi harus berisi 

data yang ingin dikumpulkan, penentuan informan atau subjek penelitian, dan 

metode pencarian dan pencatatan data untuk memastikan keasliannya.
65

 

Penentukan subyek penelitian memakai teknik Purposive, teknik 

mengambil informan menggunakan suatu pertimbangan.
66

 Informan yang 

digunakan meliputi: 

1. Guru Akidah Akhlak (Rustam Effendi, S.Pd.I) 

2. Waka Kurikulum (Yeti Dwi Masyruroh, S.Pd) 

3. Waka Sarpras (Daniyal Farius, S.Th.I) 

4. Siswa terbaik kelas 7A MTs Maulana Ishaq (Laili, Hanin, Naisila, Amar) 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan komponen penting dari penelitian, tujuan 

dari teknik pengumpulan data adalah untuk menggambarkan prosedur yang 

digunakan dalam mendapatkan data mengenai hasil dari perencaan, 

pelaksanaan dan evaluasi dalam proses implementasi media powtoon dalam 

kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi. Teknik yang dipakai untuk memperoleh data yaitu: 

1. Observasi 

Menurut Edwards dan Talbott, sebagaimana dikutip oleh Suyitno, 

observasi adalah kegiatan yang dapat digabungkan dengan upaya untuk 
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mengidentifikasi dan membandingkan masalah untuk menentukan prosedur 

pengumpulan data yang paling sesuai dan bentuk pemahaman.
67

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi jenis partisipasi 

pasif dikarenakan peneliti mengamati secara langsung di lapangan untuk 

memperoleh data lengkap, di mana peneliti mengamati orang atau objek 

yang diteliti sambil peneliti terlibat dalam suatu kegiatan yang diamati. 

Peneliti dapat melakukan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan 

data untuk pengamatan ini. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang akan dikumpulkan. 

b. Menentukan target observasi dan jumlah waktu yang mungkin 

dibutuhkan untuk observasi pada target dengan cara yang fleksibel. 

c. Mengantisipasi dari segi tujuan primer dan sekunder, serta keterkaitan 

antara satu tujuan dengan tujuan berikutnya sebagai satu kesatuan.
68

 

Data diperoleh melalui teknik observasi adalah: 

1) Letak geografis MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi. 

2) Situasi dan kondisi peserta didik MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi. 

3) Perencanaan pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

media pembelajaran powtoon. 

4) Pelaksanaan  pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

media pembelajaran powtoon. 
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5) Evaluasi pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan media 

pembelajaran powtoon. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah semi terstruktur. 

Teknik wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berpedoman 

pada daftar pertanyaan; namun demikian, mungkin untuk mengajukan 

pertanyaan tambahan saat diskusi berlangsung.
69

 

Penggunaan metode wawancara pada penelitian ini yaitu: 

a. Metode ini dapat disesuaikan, memungkinkan materi pertanyaan yang 

lebih informatif dan objektif. 

b. Kontak tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai, untuk 

memastikan hubungan yang kuat dengan seluruh Nampak komunikatif. 

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara ini yaitu: 

a. Perencanaan pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan media 

pembelajaran powtoon. 

b. Pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan media 

pembelajaran powtoon 

c. Evaluasi pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan media 

pembelajaran powtoon. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dapat dilihat sebagai sarana untuk memperoleh 

pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari kejadian-kejadian 
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sebelumnya. Metode dokumentasi adalah metodologi untuk mencari 

informasi tentang objek melalui penggunaan catatan transkrip, majalah, 

buku, prasasti, notulen, surat kabar, dan agenda.
70

 

Data yang didapatkan yaitu: 

a. Letak geografis MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

b. Denah sekolah MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

c. Struktur organisasi MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

d. Pelaksaan guru mengajar dengan menggunakan media powtoon di MTs 

Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

e. RPP mata pelajaran akidah akhlak menggunakan media berbasis 

powtoon 

E. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis  deskriptif kualitatif yang berupa 

laporan atau uraian deskriptif, yaitu menggambarkan atau melaporkan apa 

adanya, mengklarifikasi dan menuangkannya ke dalam kata-kata yang dapat 

ditarik kesimpulan. 

Miles, Huberman dan Saldana mengemukakan bahwa kegiatan dalan 

menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung dengan terus 

menerus hingga selesai, sehingga data tidak jenuh.
71

 Kegiatan pada analisis 

data terdapat 3 langkah: kondensasi, menyajikan data, dan menarik simpulan 

atau verifikasi.
72

 Hal ini dipakai karena proses penganalisisan data dilakukan 
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pada saat kelangsungan pengumpulan data dan saat pengumpulan data selesai. 

Langkah-langkah menurut Miles, Huberman dan Saldana sebagai berikut: 

1. Kondensasi Data 

Dalam buku Miles, Huberman dan Saldana menyebutkan bahwa 

“Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, 

simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-

up field notes or transcriptions”
73

. Kondensasi data adalah proses memilih, 

memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data dari 

catatan lapangan dan transkrip yang digunakan pada penelitian. 

2. Penyajian data 

Penyajian data ialah selesai melakukan kondensasi data, dilakukan 

penyajian data tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data yang 

telah diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk uraian naratif singkat yang 

berisikan tentang analisis dari hasil implementasi penggunaan media 

Powtoon, bagan, hubungan dan sejenisnya.  

3. Kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif ialah merumuskan kesimpulan, yaitu penemuan-penemuan baru. 

Pada titik ini, peneliti menyimpulkan data berdasarkan perumusan masalah 

yang diberikan. Berdasarkan deskripsi yang disajikan, generalisasi dapat 

dibuat. 
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F. Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, menggunakan triangulasi untuk menentukan 

kredibilitas data. Triangulasi dipersepsikan secara berbeda dan pada waktu 

yang berbeda dalam pengujian kredibilitas ini. Jadi, ada triangulasi sumber, 

triangulasi waktu dan sumber.
74

 Penelitian ini memakai triangulasi sumber dan 

metode. Triangulasi sumber dilakukan dalam penelitian ini dengan 

perbandingan data yang didapatkan dari guru akhlak aqidah dan cross check 

dengan berbagai siswa, waka kurikulum dan waka sarpras. Triangulasi teknik 

adalah metode untuk menentukan keabsahan data dengan membandingkannya 

dengan data dari sumber yang sama tetapi menggunakan pendekatan yang 

berbeda.
75

 Dalam penelitian ini, triangulasi teknik digunakan untuk 

memverifikasi dan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian yaitu: 

1. Tahapan pra-lapangan ialah tahap sebelum masuk ke lapangan. Selama 

tahap ini, berbagai aktivitas dilakukan: 

a. Buat rencana penelitian; 

b. Pilih lokasi penelitian; 

c. Mengurus izin; 

d. Melakukan observasi terlebih dahulu di lokasi penelitian. 
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2. Tahapan pelaksanaan lapangan 

Melaksanakan penelitian 

3. Tahapan analisis data 

Peneliti menyempurnakan data yang diterima dari subjek, 

informan, dan dokumen pada tahap ini dengan meningkatkan bahasa dan 

sistematika yang digunakan untuk mengomunikasikan hasil penelitian 

dalam menghindari kesalahpahaman atau salah tafsir. Data diperiksa 

dengan cara yang telah ditentukan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi adalah MTs Maulana 

Ishaq Kabat-Banyuwangi. Gambaran lengkap mengenai latar belakang objek 

penelitian ini dapat dikemukakan secara sistematis sebagai berikut: 

1. Sejarah singkat MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

Pada bulan September 1965 terjadi suatu gerakan makar dengan 

meletusnya apa yang dinamakan Gerakan Tiga Puluh September 

(Gestapu), Tidak sedikit tenaga pendidik yang terbunuh karena terlibat 

dalam gerakan tersebut. Lembaga pendidikan banyak mengalami Vacum 

Of Power. Sementara setelah ORPOL PKI oleh pemerintah resmi 

dibubarkan, organisasi- organisasi Parpol diluar PKI (Partai NU dan PNI) 

dengan segala organisasi pendukungnya semakin meningkat realisasi 

programnya. Konsolidasi anggota digalakkan, pengajian- pengajian dan 

dakwah Islamiyah disemarakkan, mobilisasi massa eks PKI diinsentifkan 

untuk dibina rohaninya. 

Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) GP. Ansor dan NU 

Ranting Benelanlor memandang kesempatan itu sebagai momentum yang 

sangat berharga untuk dijadikan suatu wahana perjuangan dibidang 

pendidikan, Diselenggarakan suatu pertemuan yang diprakarsai oleh 

IPNU pada tahun 1968. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Hasan 

Salwati (NU), Bapak Muhammad (NU), Bapak Arusin (NU), Bapak 
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Suwandi (GP.Ansor), Bapak Sanuri (GP.Ansor), Sdr. SM.Maksum 

(IPNU), Sdr. Mujaini (IPNU) dan Sdr. Suhaimi( IPNU). Dari pertemuan 

itu, diambil suatu kesepakatan bahwa di desa Benelanlor akan dibuka 

lembaga pendidikan dibawah naungan NU dengan nama Sekolah 

Menengah Pertama Nahdatul Ulama (SMPNU). Sekolah ini 

direncanakan masuk siang dan sebagai akomodasi gedung sementara 

akan memakai SDN Benelanlor. Tenaga- tenaga pendidiknya merekrut 

personal- personal anggota IPNU yang mempunyai potensi di bidang 

pendidikan, baik yang berada dalam institusi pendidikan SDN ataupun 

bukan. 

Perjalanan sejarah perjuangan tidak pernah lepas dari kendala dan 

hambatan. Betapapun SMPNU sudah berjalan beberapa bulan, namun 

dukungan dana dari berbagai pihak belum mengucur. Kebutuhan 

administrasi dan kelengkapan pendidikan yang lain selalu mendesak 

untuk dipenuhi. Situasi Negara semakin hari semakin membaik. Pada 

tahun 1969, berkat dukungan dan dorongan dari para tokoh Ulama‟ dan 

masyarakat, SMPNU berubah nama menjadi Madrasah Tsanawiyah 

Agama Islam (MTs AI). Oleh tokoh-tokoh Ulama‟dan masyarakat, 

sekolah baru tersebut difasilitasi 3 (tiga) ruang kelas, walaupun masing- 

masing ruang kelasnya belum memenuhi syarat kelas ideal. 

Sekolah baru dengan gedung baru perlu diberi nama, seperti 

lazimnya sekolah –sekolah lain yang berlindung dibawah NU. Banyak 

pihak yang dimintai pertimbangan dan pendapat untuk mengajukan 
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usulan nama yang baik dan sesuai dengan sekolah baru itu. Akhirnya, 

disetujui sebuah nama “MAULANA ISHAQ” yang merupakan usulan 

dari Bapak Michani, salah seorang tokoh masyarakat. 

2. Letak Geografis MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

MTs Maulana Ishaq adalah salah satu sekolah di bawah naungan 

Nahdatul Ulama Jln. Masjid No.13 Benelanlor Kabat Banyuwangi 

dengan luas areal  576 M 
2
, dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan      : Perumahan Penduduk 

b. Sebelah selatan berbatasan  : Perumahan Penduduk 

c. Sebelah barat berbatasan   : Perumahan Penduduk 

d. Sebelah timur berbatasan  : Perumahan Penduduk 

3. Visi dan Misi MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

a. Visi MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

 “Terbentuknya Lulusan yang Unggul Prestasi dalam Pengetahuan, 

Berkepribadian Berdasarkan Iman dan Taqwa” 

b. Misi MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

1) Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Optimal 

2) Menumbuh-kembangkan Potensi Siswa 

3) Menanamkan Budi Pekerti Siswa dengan Berbasis Iman dan Taqwa 

4) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam. 

5) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, 

sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 
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6) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, dan 

indah. 

4. Guru MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

Kompetensi dan kualitas guru dalam proses belajar mengajar 

sangat menentukan terhadap produk out put pendidikan. Keberadaan 

seorang guru dalam pendidikan bukan semata-mata sebagai pengajar 

melainkan sebagai pendidik atau pembimbing terhadap anak didiknya. 

Guru MTs Maulana Ishaq pada tahun pelajaran 2021/2022 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Nama-nama Guru Tugas dan Jabatan di MTs Maulana Ishaq 

KabatBanyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022
76

 

 

No Nama Guru L/P Jabatan 

1 2 3 4 

1 SLAMET 

HARIYANTO, S.Pd 

L Kepala Madrasah 

2 MASDUQI L Guru 

3 SURATMININGSIH P Guru 

4 NURSIDI L Guru  

5 AHMAD DANIYAL 

FARIUS, S.Th.I 

L Guru/Waka 

Sarpras 

6 YETI DWI 

MASYRUROH, S.Pd 

P Guru/ Waka 

Kurikulum 

7 RUSTAM EFFENDI, 

S.Pd.I 

L Guru/Waka 

Kesiswaan 

8 RATNA LUVITA, 

S.Pd 

P Guru/Wali Kelas 

9 FUTIHARROHMAH, 

S.Pd 

P Guru/ Bendahara 

10 MABRUROH, S.Pd P Guru/Wali Kelas 

11 SITI MARIA ULFA, 

S.Pd.I 

P Guru 
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12 MOHAMAD NUR 

EFENDI, S.Pd 

L Guru/Wali Kelas 

13 SISKA YULIANA, 

S.Pd 

P Guru/ Wali Kelas 

14 ACHMAD DANI AL 

FARIS, S.Pd 

L Guru/Wali Kelas 

15 ARIF BAYU 

SAPUTRA, S.Pd 

L Operator 

16 ABDUL GOFUR L TU 

 

B. Penyajian dan Analisis Data 

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data dilapangan 

dengan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya data-

data tersebut akan dianalisis dengan harapan dapat memperoleh data yang 

akurat. Secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus 

penelitian.  

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitin ini, maka peneliti akan menyajikan data dengan menggunakan 

metode observasi dan wawancara (interview) untuk memperoleh data yang 

berkaitan dan mendukung penelitian. Akan tetapi supaya lebih memberikan 

porsi yang lebih intensif dan berimbang, maka juga dilakukan dengan dengan 

menggunakan metode dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti uraikan data-data yang 

telah diperoleh dari lapangan tentang “Implementasi Media Berbasis Powtoon 

dalam Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq 

Kabat-Banyuwangi” 
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1. Perencanaan Implementasi media berbasis powtoon dalam mata 

pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022 

Perencanaan implementasi media berbasis powtoon dalam mata 

pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi diawali dengan perencaan dengan penyusunan RPP dan 

pembuatan media berbasis powtoon. Penyusunan RPP dengan 

menggunakan media berbasis powtoon ini disesuaikan dengan 

karakteristik materi pembelajaran pada kelas 7 bab sifat-sifat Allah. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Rustam : 

” Penggunaan media powtoon ini yang pertama diawali dengan 

perencaan yaitu dengan membuat RPP. Tidak hanya RPP namun 

terkait semuanya seperti Prota, Promes, RPE dan mempersiapkan 

media pembelajaran seperti powtoon, power point, dan lain-lain. 

Ketika menyusun RPP saya lihat terlebih dahulu isi materinya dan 

saya cocokkan dengan karakteristik siswa disini , seperti materi 

sifat-sifat Allah siswa disini harus hafal nama-nama sifat-sifat 

Allah tidak mungkin jika hanya dengan ceramah saja mereka bisa 

menghafal. Pada prinsipnya harus sesuai dengan kondisi materi 

masing-masing. Disini juga sudah dilengkapi seperti LCD ketika 

ingin menggunakan LCD. Memanfaatkan media yang sudah 

disediakan.”
77

 

 

Pernyataan tersebut juga diperkuat sesuai dengan pernyataan 

Bapak Slamet selaku kepala sekolah : 

“ Setiap awal semester semua guru wajib membuat silabus,rpp, 

prota, promes, dan RPE sesuai dengan mata pelajaran masing-

masing nanti saya cek apakah sesuai dengan rpp atau tidak.”
78
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Hasil wawancara diatas sesuai dengan dokumentasi RPP mata 

pelajaran akidah akhlak kelas 7, nampak RPP yang disusun oleh Bapak 

Rustam menggunakan aturan RPP kurikulum 2013 dengan pendekatan 

saintifik dan penggunaan media powtoon juga tercantum didalam RPP 

pada materi sifat-sifat Allah.
79

 RPP yang disusun oleh Bapak Rustam 

dengan menyantumkan penggunaan media powtoon, dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 4.1 

RPP dengan menggunakan media powtoon
80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Akidah Akhlak dengan menggunakan media 

powtoon di MTs Maulana Ishaq setelah menyusun RPP yaitu membuat 

media powtoon. Pembuatan media powtoon ini dilakukan diluar jam 

pelajaran dan seminggu sebelum pembelajaran akan dilaksanakan. 
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Media powtoon sendiri merupakan media pembelajaran yang berupa 

video animasi yang bisa bergerak dengan suara sehingga pembelajaran 

dikelas tidak membosankan dan menarik perhatian siswa. Pembuatan 

media powtoon ini dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik 

perhatian siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rustam, yakni 

sebagai berikut: 

“ Setelah menyusun RPP selanjutnya saya membuat medianya 

jauh-jauh hari sebelum pembelajarannya di mulai. Membuat 

media ini saya memanfaatkan wifi yang ada di sekolah. Biasanya 

saya membuat media powtoon ini memakai template yang sudah 

ada di web nya. Kemudian saya mengganti animasi nya yang 

lucu-lucu dan bergerak agar dapat menarik perhatian siswa dan 

menggunakan kata-kata yang mudah di pahami oleh siswa lalu 

saya masukkan suara/musik agar suasanya kelas tidak 

membosankan. Sebenarnya media powtoon ini bisa juga kita buat 

sendiri template nya dan juga bisa memasukkan suara kita 

sendiri, tapi saya menggunakan template yang sudah ada, di 

samping lebih simple juga lebih cepat membuatnya.”
81

 

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Yeti selaku 

waka kurikulum sebagai berikut : 

“Guru-guru disini selain menggunakan media yang disediakan juga 

terkadang  membuat media sendiri. Seperti Pak Rustam membuat 

media powtoon itu kadang waktu istirahat membuatnya. sehingga 

upayanya beliau agar siswa tidak merasa bosan ketika 

pembelajaran”
82

 

 

Hasil wawancara diperkuat oleh observasi yang ada, terlihat pada 

jam istirahat Bapak Rustam sibuk dengan laptopnya untuk membuat 

media powtoon, tidak hanya animasi yang menarik namun beliau juga 

memasukkan tulisan materi pokok-pokoknya saja kedalam media 
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powtoon dan juga memilih audio yang bisa menghidupkan suasana 

kelas.  Powtoon tersebut berdurasi 1-3 menit yang terdiri atas materi 

sifat-sifat Allah yang mencakup pengertian sifat wajib, sifat mustahil, 

sifat jaiz, macam-macam sifat wajib, ciri-ciri orang yang beriman 

terhadap sifat-sifat Allah. Dari cuplikan powtoon tersebut terdapat 

cerita yang berhubungan dengan KD yang akan diajarkan.
83

 Hasil 

observasi diatas sesuai dengan dokumentasi berupa media powtoon 

yang telah disusun oleh Bapak Rustam, dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

Gambar 4.2 

Cuplikan pertama media powtoon
84

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Cuplikan selanjutnya media powtoon 
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Pembuatan media powtoon ini bertujuan agar siswa terlibat dalam 

proses pembelajaran yang tidak hanya mendengarkan, namun siswa 

juga berperan aktif untuk bercerita dan menjelaskan tentang bab sifat-

sifat allah yang telah dipaparkan melalui video animasi dan sedikit 

penjelasan dari media powtoon dan buku pendamping.  Hal tersebut 

dijelaskan dalam pernyataan Bapak Rustam sebagai berikut: 

 “ Saya menggunakan media powtoon ini agar pembelajaran yang 

mereka dapat menjadi menyenangkan dan tidak merasa bosan 

serta disisi lain juga tujuan pembelajaran yang saya inginkan juga 

tercapai untuk membuat siswa lebih aktif didalam kelas.”
85

 

 

Hal tersebut juga diperkuat pernyataan dari Hanin selaku siswa 

kelas 7A : 

“ Temen-temen suka mbak kalau pembelajarannya memakai video 

animasi jadi saya dan temen-temen ndak bosan saat dikelas”.
86

 

 

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan observasi yang telah 

dilakukan, terlihat isi dari media powtoon yang telah disusun oleh 

Bapak Rustam sangat menarik perhatian siswa sehingga tujuan 

pembelajaran Akidah Akhlak bab sifat-sifat Allah dapat tercapai untuk 

membuat siswa lebih aktif dan kreatifitas berfikir siswa semakin 

terasah.
87

 

Setelah perencanaan pembelajaran dilakukan, maka langkah 

selanjutnya yaitu memulai melaksanakan dari segala perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun. Pelaksanaan proses pembelajaran 

merupakan proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di dalam 
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kelas yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang diharapkan. Proses pelaksanaan pembelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Maulana Ishaq dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan dengan total 2 jam pelajaran. Satu jam pelajaran memiliki 

alokasi waktu 40 menit, ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak 

Rustam:  

“ Untuk Akidah Akhlak disini dalam satu minggu itu ada satu kali 

pertemuan, satu pertemuan 1 jam pelajaran. Jadi ditotal satu 

minggu itu Akidah Akhlak hanya mempunyai 1 jam pelajaran 

yang tiap 1 jam pelajaran itu 40 menit”
88

 

 

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Yeti selaku waka 

kurikulum sebagai berikut : 

“ Pembelajaran Akidah Akhlak di MTs Maulana Ishaq dalam satu 

minggu hanya satu kali pertemuan saja yang terdiri dari 1 jam 

pelajaran tiap minggu”
89

 

 

Hal tersebut diperkuat pernyataan dari Bapak Slamet selaku 

kepala sekolah sebagai berikut : 

“ KBM akidah akhlak disini setiap minggu hanya satu kali 

pertemuan, setiap pertemuan memiliki waktu 40 menit saja”
90

 

 

Berdasarkan observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan implementasi media berbasis powtoon dalam mata 

pelajaran akidah akhlak di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

yaitu diawali dengan menyusun RPP dan  pembuatan media powtoon 

yang dilakukan diluar jam pembelajaran. 
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2. Pelaksanaan implementasi media berbasis powtoon dalam mata 

pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022 

Pelaksaan pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

media powtoon pada materi sifat-sifat Allah yaitu terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Hal tersebut dijelaskan 

oleh Bapak Rustam sebagai berikut: 

“ Ketika saya menyusun RPP menggunakan media powtoon ini 

seperti menyusun RPP yang lain, yang didalamnya terdapat 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup”
91

 

 

Hal ini juga dikatakan oleh pernyataan Laili siswi 7A sebagai 

berikut: 

“ Iya mbak, Pak Rustam diawal pembelajaran selalu memulai 

dengan membaca doa dan mengulang sedikit materi kemarin 

kemudian dilanjutkan menjelaskan materi bab hari ini dan nanti 

diakhir kegiatan ditutup dengan quiz kemudian berdoa.”
92

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Amar siswa 7A 

sebagai berikut: 

“ Pembelajaran akidah akhlak dimulai dengan membaca doa 

kemudian bapak rustam menanyakan materi minggu kemarin dan 

dilanjutkan menjelaskan bab selanjutnya dan diakhiri dengan quiz 

kemudian berdoa.”
93

 

 

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan dokumentasi RPP yang 

telah disusun oleh Bapak Rustam yang didalamnya sudah tercantum 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup dengan 
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menggunakan media powtoon. Hal tersebut terlihat pada gambar RPP 

berikut. 

Gambar 4.4 & Gambar 4.5 

RPP dengan menggunakan media Powtoon
94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pendahuluan pada pelaksanaan pembelajaran Akidah 

Akhlak dengan menggunakan media powtoon pada materi sifat-sifat Allah 

ataupun pada materi apapun selalu diawali dengan pembacaan salam dan 

doa, ini sesuai dengan paparan dari Bapak Rustam selaku guru Akidah 

Akhlak: 

“Disini biasanya sebelum memulai pembelajaran Akidah Akhlak 

selalu membiasakan untuk berdoa terlebih dahulu setelah itu saya 

juga mesti review materi yang kemarin dengan tanya jawab.”
95

 

 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Naisila siswi kelas 7A : 

“ Sebelum memulai pembelajaran pak rustam memulai dengan 

berdoa dan setelahnya menanyakan materi sebelumnnya.”
96

 

 

Setelah mereview pembelajaran yang lalu, sebelum masuk pada 

kegiatan inti guru mengenalkan siswa tentang media powtoon yang 

berisikan materi sifat-sifat Allah. Guru akan memutarkan video animasi 
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dan sedikit menjelaskan kemudian membagi siswa menjadi 4 kelompok 

yang dibagi sesuai urutan berhitung. Setelah berkumpul dengan masing-

masing kelompok, guru akan memberikan pertanyaan pada masing-masing 

kelompok agar didiskusikan yang bersumber dari media powtoon tersebut. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Rustam sebagai berikut: 

“Saya menampilkan video powtoon dulu nanti itu anak-anak dibagi 

menjadi 4 kelompok kemudian saya menyiapkan pertanyaan yang 

harus didiskusikan dan berhubungan terhadap materi tersebut. 

Nanti setiap kelompok itu diberi waktu 10 menit dalam 

menggunakan media tersebut untuk menggali informasi dari media 

tersebut untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan 

tadi”.
97

 

 

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Laili siswa kelas 7 sebagai 

berikut: 

“ Waktu pakai media powtoon kemarin awalnya pak rustam 

menampilkan videonya mbak, terus pak rustam membagi 4 

kelompok satu deret tempat duduk.”
98

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Amar siswa kelas 7 sebagai 

berikut: 

“ ... iya mbak pak rustam menayangkan video powtoon dulu, 

kemudian membagi kelompok sesuai dengan deret tempat 

duduk.”
99

 

 

Wawancara tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan, 

nampak ketika Bapak Rustam sedang menampilkan video powton dan 

membagi kelompok.
100

 Hal tersebut terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.6 

Bapak Rustam menampilkan dan menjelaskan 

menggunakan video berbasis powtoon
101

 

            

 

                       

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Bapak Rustam membagi kelompok diskusi
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Selanjutnya masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Pada kegiatan 

ini, Bapak Rustam menerapkan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan media powtoon yang terdiri dari mengamati, 

mengumpulkan informasi, berdiskusi, mengolah informasi dan menguji. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Rustam sebagai berikut:  
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“Pada pelaksanaan inti pembelajaran dengan menggunakan media 

powtoon ini saya terapkan langkah-langkah pembelajaran didalam 

RPP yang sudah saya susun sesuai dengan pendekatan saintifik 

yang terdiri dari 5M”.
103

 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Laila siswi kelas 7A sebagai 

berikut: 

“Waktu dikelas kita disuruh mengamati media powton itu dulu mbak 

lalu diberi pernyataan kita disuruh diskusi dan nanti hasilnya itu di 

presentasikan”
104

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Hanin siswi kelas 7A sebagai 

berikut : 

“ Setelah videonya selesai diputar bapak rustam menyakan apa yang 

kita kurang faham dan dilanjutkan diskusi.”
105

 

 

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh dokumentasi RPP yang 

telah disusun oleh Bapak Rustam yang berisikan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan media powtoon, yang dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

Gambar 4.8 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

media
106
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Gambar 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Sesuai dengan observasi yang dilakukan, langkah-langkah pada inti 

pembelajaran dengan media powtoon dilaksanakan di dalam kelas.
107

 Pada 

kegiatan awal dari inti pembelajaran yaitu mengamati, siswa 

mendengarkan arahan dari Bapak Rustam, siswa mengamati video yang 

telah ditayangkan pada media powtoon terkait materi sifat-sifat Allah. 

Langkah kedua yaitu mengumpulkan informasi, pada tahap ini siswa 

menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Rustam dengan 

mengumpulkan data-data yang mereka peroleh dari mengamati media 

powtoon dan membaca buku pendamping. Pada langkah ketiga yaitu 

berdiskusi, disini siswa mendiskusikan hasil dari kumpulan data terkait 

dari penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak Rustam yang mereka 

peroleh dari media powtoon dan buku pendamping. Pada kegiatan tersebut 
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nampak siswa sangat antusias ketika berdiskusi. Hal tersebut diperkuat 

oleh dokumentasi pada saat siswa sedang berdiskusi. 

Gambar 4.10 

Kegiatan siswa selama diskusi
108

 

                             

 

 

 

 

 

Selanjutnya langkah keempat yaitu mengolah informasi, disini 

hasil diskusi yang telah mereka diskusikan diolah menjadi kalimat yang 

mereka susun menurut pemahaman mereka sendiri melalui pendapat dari 

masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya perwakilan dari masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya yang telah disusun. 

Dari sini guru akan melihat tingkat pemahaman siswa terkait materi sifat-

sifat Allah dengan melihat cara mereka mempresentasikan hasil kerjanya 

dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya setelah presentasi. Dari 

kegiatan tersebut nampak siswa sangat antusias memperhatikan 

perwakilan dari tiap kelompok untuk berpresentasi. 
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Gambar 4.11 

Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi
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Setelah tuntas semua perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya didepan kelas, selanjutnya masuk pada kegiatan penutup, 

disini Bapak Rustam memberikan evaluasi terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan serta dilanjutkan dengan kegiatan siswa melakukan 

refleksi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, dan dilanjutkan dengan 

berdoa bersama dan memberi salam. 

Berdasarkan data yang didapat melalui hasil wawancara,  observasi 

dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi 

media berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak di MTs 

Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup.  
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3. Evaluasi implementasi media berbasis powtoon dalam mata pelajaran 

akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

tahun pelajaran 2021/2022 

Langkah yang ketiga yang harus dilakukan setelah perencanaan 

dan pelaksanaan adalah melakukan evaluasi terkait bagaimana proses 

belajar mengajar di sekolah. Evaluasi pada pembelajaran Akidah Akhalak 

merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang melihat sejauh mana tujuan-

tujuan belajar mengajar telah dicapai atau dikuasai oleh siswa dalam 

bentuk hasil belajar mengajar yang telah mereka tempuh. Pada proses 

pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan media powtoon pada 

materi sifat-sifat Allah, evaluasi yang digunakan terdapat dua tahap, yang 

pertama evaluasi dengan menilai hasil kegiatan diskusi dan yang kedua 

yaitu quiz. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rustam: 

“Untuk evaluasi dengan media powtoom ini saya beri tugas dengan 

kegiatan diskusi, dari diskusi itu saya nanti menilai ketika mereka 

bekerja sama, mengelola kalimat dari menonton video animasi, dan 

ketika tampil didepan kelas untuk mempresentasikan hasil dari 

diskusi mereka. Untuk quis juga dilaksanakan di akhir materi itu 

selesai. Selain itu saya juga mengamati tingkah-tingkahnya, 

sikapnya ketika belajar di kelas bagaimana. Jadi nilai saya tidak 

dari ulangan saja tapi juga dari sikap keseharian mereka. Saya juga 

lebih mengutamakan prosesnya anak-anak ketika belajar dikelas 

dari pada hasil angka dari ulangan. Karena ada pas proses 

pembelajaran dikelas sangat aktif tapi ketika ulangan dia lagi tidak 

enak badan jadinya hasil ulangannya jelek.”
110

 

 

Pernyataan tersebut esuai dengan pernyataan Laili siswa kelas 7A 

sebagai berikut: 
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“Iya mbak, selama diskusi itu sama Bapak Rustam dinilai dari kerja 

samanya, kalau nggak ikut diskusi nanti dikasih nilai kurang 

sendiri sama Bapak Rustam, dan juga nanti kalau sudah selesai 

pembelajaran biasanya Bapak Rustam memberikan pertanyaan 

kepada kita.”
111

 

 

Hal tersebut juga diperkuat pernyataan dari Naisila siswi kelas 7A 

sebagai berikut : 

“ Setiap awal pembentukan kelompok Bapak Rustam selalu bilang 

diawal kalau yang dinilai itu kerja sama dan keberaniannya.”
112

 

 

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan obsevasi yang dilakukan. 

Nampak pada saat penilaian hasil kegiatan diskusi tersebut Bapak Rustam 

menilai seluruh kegiatan siswa. Bapak Rustam menilai proses saat bekerja 

sama dalam berkelompok, menyusun jawaban yang telah ia peroleh 

melalui media powtoon dan keberanian ketika tampil di depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi yang ia peroleh. Melalui penilaian tersebut 

Bapak Rustam akan mengetahui tingkat pemahaman siswa.
113

 Berikut 

pernyataan tersebut diperkuat oleh kegiatan siswa ketika dinilai oleh 

Bapak Rustam ketika berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi 

didepan kelas. 
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Gambar 4.12 

Kegiatan siswa selama diskusi
114

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Kegiatan siswa mempresentasikan hasil diskusi
115

 

                             

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, 

setelah evaluasi kegiatan diskusi dengan menggunakan media powtoon 

telah selesai, Bapak Rustam memerintahkan siswa agar menurup bukunya 

untuk quiz. Meskipun bapak Rustam lebih mengutamakan proses ketika 

siswa belajar di kelas, namun pelaksanaan quiz harus tetap dilaksanakan 

guna untuk mengetahui apakah siswa benar-benar tuntas dalam memahami 
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materi sifat-sifat Allah yang telah ia peroleh. Pelaksanaan quiz ini 

dilaksanakan ketika seluruh materi perbab telah selesai ditempuh dan 

siswa nampak sangat antusias ketika ingin menjawab quiz yang diberikan 

oleh bapak Rustam.
116

 Hal tersebut nampak pada gambar berikut siswa 

sangat antusias dan semangat ketika ingin menjawab quiz. 

Gambar 4.14 

Bapak Rustam melaksanakan quiz
117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data yang didapat melalui hasil wawancara,  observasi 

dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi implementasi media 

berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs 

Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi pada bab sifat-sifat Allah yaitu terdapat 

dua tahap, yang pertama evaluasi dengan menilai hasil kegiatan diskusi 

siswa yang meliputi proses kerja sama dalam berkelompok, menyusun 

jawaban yang telah ia peroleh melalui media powtoon dan keberanian 

untuk mempresentasikan hasil diskusi, yang kedua yaitu quiz.  
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C. Penemuan dan Pembahasan 

Tabel 4.2 

Hasil Temuan 

 
Fokus Penelitian Hasil Temuan 

1. Perencanaan implementasi 
media berbasis powtoon dalam 
mata pelajaran akidah akhlak 
kelas VII di MTs Maulana 
Ishaq Kabat-Banyuwangi 
tahun pelajaran 2021/2022. 

Perencanaan implementasi media 
berbasis powtoon dalam mata 
pelajaran akidah akhlak di MTs 
Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 
yaitu diawali dengan menyusun RPP 
dan  pembuatan media powtoon yang 
dilakukan diluar jam pembelajaran. 
Media powtoon berupa video animasi 
yang bisa bergerak dengan suara 
sehingga pembelajaran dikelas tidak 
membosankan dan menarik perhatian 
siswa. 

2. Pelaksanaan  implementasi 
media berbasis powtoon dalam 
mata pelajaran akidah akhlak 
kelas VII di MTs Maulana 
Ishaq Kabat-Banyuwangi 
tahun pelajaran 2021/2022. 

Pelaksanaan implementasi media 
berbasis powtoon dalam mata 
pelajaran akidah akhlak di MTs 
Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 
yaitu terdiri dari kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti dan 
kegiatan penutup.  Kegiatan 
pendahuluan diawali dengan berdoa 
bersama, selanjutnya kegiatan ini 
diawali dengan mengamati, menanya, 
eksplorasi,mengasosiasikan, 
mengkomunikasikan. Untuk kegiatan 
penutupnya diawali dengan 
mengajukan pertanyaan terkait dengan 
pembelajaran , kemudian bersama-
sama menutup pembelajaran dengan 
berdo‟an dan salam. 

3. Evaluasi implementasi media 
berbasis powtoon dalam mata 
pelajaran akidah akhlak kelas 
VII di MTs Maulana Ishaq 
Kabat-Banyuwangi tahun 
pelajaran 2021/2022. 

Evaluasi implementasi media berbasis 
powtoon dalam mata pelajaran akidah 
akhlak kelas VII di MTs Maulana 
Ishaq Kabat-Banyuwangi pada bab 
sifat-sifat Allah yaitu terdapat dua 
tahap, yang pertama evaluasi dengan 
menilai hasil kegiatan diskusi siswa 
yang meliputi proses kerja sama 
dalam berkelompok, menyusun 
jawaban yang telah ia peroleh melalui 
media powtoon dan keberanian untuk 
mempresentasikan hasil diskusi, yang 
kedua yaitu quiz. 
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Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan selama penelitian 

dengan judul “Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Tahun Pelajaran 

2021/2022” peneliti memperoleh data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dari data-data yang ditemukan tersebut peneliti akan 

melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari penelitian. Data 

yang akan dipaparkan dan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan fokus 

masalah dalam penelitian. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. 

1. Perencanaan Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Tahun 

Pelajaran 2021/2022 

Perencanan media berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah 

akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq Tahun Pelajaran 2021/2021 

memiliki tiga tahap-tahap yaitu perencaan, pelaksaan, dan evaluasi. . Pada 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Kompetensi dan Sertifikasi, perencanaan pembelajaran dirancang 

dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

mengacu pada Standar Isi Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan menyiapkan media dan sumber 

belajaran perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.
118

 

Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di MTs 

Maulana Ishaq juga mempersiapkan segala perangkat pembelajaran pada 
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awal tahun ajaran baru. Kegiatan mengumpulkan perencanaan 

pembelajaran di awal tahun ajaran baru merupakan himbauan dari kepala 

sekolah guna guru-guru dapat mempersiapkan lebih awal terkait alokasi 

waktu dan materi yang akan diajarkan serta pelaksanaan pembelajaran 

dapat berjalan dengan efektif. Pemaparan perencanaan pembelajaran 

tersebut senada dengan teori St. Marwiyah terkait disusunnya perencanaan 

pembelajaran agar pelaksanaaan pembelajaran akan menjadi baik dan 

efektif serta dengan perencanaan yang matang dan akurat, akan dapat 

diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai sekaligus dapat 

meminimalisir segala masalah yang timbul.
119

 

Perencanaan pembelajaran yang dirancang pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak dengan menggunakan media powtoon pada materi sifat-

sifat Allah yaitu meliputi penyusunan RPP dan pembuatan media powtoon. 

Penyusunan RPP dengan menggunakan media powtoon pada materi sifat-

sifat Allah yaitu pertama, menentukan tujuan pembelajaran karena tanpa 

adanya tujuan yang jelas maka pembelajaran tidak akan berjalan terarah 

dan tidak terfokus. Maka tujuanlah yang harus dibuat terlebih dahulu, 

tujuan dari penggunaan media powtoon pada materi ini yaitu agar materi 

dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik dan siswa aktif dalam 

proses pembelajaran. Kedua, pemilihan materi atau bahan pelajaran, 

materi yang dipilih yang cocok dengan menggunakan media powtoon 

adalah materi yang memiliki unsur menghafal. Ketiga, metode yang akan 
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digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, model 

yang dipilih yaitu model pembelajaran yang disesuaikan dengan media 

powtoon yaitu kooperatif learning. Kegiatan yang dilakukan pada 

penyusunan RPP pada mata pelajaran akidah akhlak dengan media 

powtoon pada materi sifat-sifat Allah guru sesuai dengan teori St 

marwiyah yaitu memperhatikan keadaan situasi didalam kelas, keadaan 

peserta didik, mempersiapkan tujuan pembelajaran, mempersiapkan bahan 

pelajaran yang akan diajarkan, mempersiapkan metode ajar dan alat 

peraga.
120

 

Setelah penyusunan RPP, Bapak Rustam mempersiapkan media 

powtoon dengan membuat sendiri berupa video animasi. Selain itu, juga 

menambahkan karakter, animasi dan tulisan tentang materi-materi singkat 

terkait sifat-sifat Allah. Hal tersebut sesuai dengan langkah-langkah media 

powtoon menurut yesy diah rosita yaitu characters yakni pemberian 

objek/animasi yang berkarakter sehingga lembar kerja yang diolah nampak 

hidup dan texs sebagai informasi tentang nama judul,subtitle maupun 

maupun body text yang masing-masing fungsinya dapat diatur seperti 

font,size,color,effect, dan sebagainya . Hal tersebut juga sangat sesuai 

dengan unsur-unsur media powtoon menurut Zulfah yaitu  pada media 

berbasis powtoon banyak sekali media yang memiliki unsur 

gambar/tulisan seperti teks,animasi,karakter,gambar,properti,bentuk.
121
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Berdasarkan pemaparan di atas perencanaan implementasi media 

berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII pada 

materi sifat-sifat Allah guru yang perlu dipersiapkan yaitu penyusunan 

RPP dan pembuatan media berbasis powtoon. Penyusunan RPP yang 

dilakukan sesuai dengan teori St. Marwiyah yaitu memperhatikan 

keadaan situasi didalam kelas, keadaan peserta didik, mempersiapkan 

tujuan pembelajaran, mempersiapkan bahan pelajaran yang akan 

diajarkan, mempersiapkan metode ajar dan alat peraga. Pembuatan 

media berbasis powtoon yang dilakukan Bapak Rustam sesuai dengan 

teori Zulfah yaitu buku pada media berbasis powtoon banyak sekali 

media yang memiliki unsur gambar/tulisan seperti teks, animasi, 

karakter, gambar, properti, dan bentuk.  

2. Pelaksaan Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah 

Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh 

seorang guru berdasarkan rancangan yang telah disusun baik di dalam 

silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pelaksanaan 

pembelajaran juga merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup.
122

 Pelaksanaan mata pelajaran akidah akhlak di MTs 

Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi telah menerapkan sesuai dengan 
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silabus dan langkah-langkah rancangan yang sudah dibuat sebelumnya 

yang meliputi pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, sesuai dengan 

pendapat Halid yaitu bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan 

rancangan proyeksi atau perkiraan guru mengenai seluruh kegiatan yang 

akan dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik.
123

 

Pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

media powtoon merupakan ketepatan dalam penggunaan media 

pembelajaran dalam membantu berjalannya proses kegiatan pembelajaran 

di kelas. Penggunaan media powtoon dalam penelitian ini digunakan pada 

mata pelajaran akidah akhlak bab sifat-sifat Allah. 

Kegiatan awal atau pendahuluan pada pelaksanaan pembelajaran 

Akidah Akhlak dengan menggunakan media powtoon pada sifat-sifat 

Allah yaitu guru membuka pelajaran dengan salam, mengkondisikan 

kesiapan siswa sebelum dimulai proses pembelajaran dan memberikan 

motivasi serta memberikan perasaan positif mengenai pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, Guru mengingatkan kembali materi pelajaran 

sebelumnya dan yang akan dipelajari dengan cara membuka pertanyaan 

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi sebelumnya, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas dan bermakna. Selanjutnya 

sebelum masuk pada kegiatan inti guru akan mengenalkan siswa tentang 

media powtoon yang berisikan materi sifat-sifat Allah. Guru akan 

membagi siswa menjadi 4 kelompok yang dibagi sesuai deretan tempat 

                                                           
123

 Halid Hanafi, La adu dan Muzakkir, Profesionalisme Guru Dalam Pengelolaan kegiatan 

pembelajaran di Sekolah,(Yogyakarta: Deepublish Publisher), 22 



 

 

91 

duduk. Setelah berkumpul dengan masing-masing kelompok, guru akan 

memberikan pertanyaan pada masing-masing kelompok agar didiskusikan 

yang bersumber dari media powtoon tersebut. 

Pada kegiatan inti ini berisi tentang penyampaian materi sifat-sifat 

Allah dengan menggunakan media pembelajaran powtoon yang dibahas 

dalam kegiatan mengamati, mengumpulkan informasi, berdiskusi, 

mengolah informasi. 

Pada kegiatan mengamati ini merupakan tahap pertama dari RPP 

setelah siswa mendengarkan arahan dari guru kemudian siswa menonton 

video animasi yang disediakan pada media powtoon. Tahap kedua yaitu 

kegiatan mengumpulkan informasi, pada tahap ini siswa akan menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan oleh guru dengan mengumpulkan data-

data yang mereka peroleh dari mengamati media powtoon dan membaca 

buku pendamping. Selanjutnya pada langka yaitu berdiskusi, pada tahap 

ini siswa mendiskusikan hasil dari kumpulan data terkait dari pertanyaan 

yang telah diberikan oleh guru yang mereka peroleh dari media powtoon 

dan buku pendamping. Setelah didiskusikan dengan masing-masing 

kelompok selanjutnya siswa mengolah informasi yang sudah mereka 

dapatkan untuk disusun menjadi laporan hasil kerja mereka. Setelah hasil 

diskusi masing-masing kelompok telah tersusun kemudian hasil tersebut 

siap untuk untuk dipresentasikan perwakilan tiap-tiap kelompok didepan 

kelas. 



 

 

92 

Setelah kegiatan inti, kegiatan yang dilakukan adalah penutup yang 

terdiri dari guru memberikan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan serta dilanjutkan dengan kegiatan siswa melakukan refleksi 

terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, dan dilanjutkan dengan berdoa 

bersama dan memberi salam. 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dilakukan pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

dengan menggunakan media berbasis powtoom pada materi sifat-sifat 

Allah dengan teori Rusman yaitu pelaksanaan pembelajaran merupakan 

bentuk implementasi dari tahap-tahapan pendahuluan, kegiatan inti dan 

penutup yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat dengan pendekatan 

saintifik.
124

 

3. Evaluasi Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah 

Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Penilaian atau evaluasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan 

dalam proses pembelajaran. Evaluasi pada mata pelajaran akidah akhlak 

diperlukan oleh guru untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 

menyerap, memahami, serta mengaplikasikan materi pembelajaran yang 

sedang atau telah disampaikan serta untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

pendidikan telah dicapai. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

permendikbud dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik 
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mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan.
125

 

Dari hasil analisis data, evaluasi mata pelajaran akidah akhlak dengan 

menggunakan media Powtoon di MTs Maulana Ishaq pada materi sifat-

sifat Allah menggunakan dua tahap penilaian, yang pertama evaluasi 

dengan menilai hasil kegiatan diskusi dan yang kedua yaitu quiz.  

Pada saat penilaian hasil kegiatan diskusi disini guru menilai 

proses siswa saat bekerja sama dalam berkelompok, menyusun jawaban 

yang telah ia peroleh melalui media powtoon dan keberanian ketika tampil 

di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi yang ia peroleh. 

Melalui bentuk evaluasi tersebut guru akan mengetahui tingkat 

pemahaman dan keaktifan siswa.   

Kedua yaitu penilaian formatif atau quiz, meskipun disini guru 

lebih mengutamakan proses ketika siswa belajar di kelas, namun 

pelaksanaan quiz harus tetap dilaksanakan guna untuk mengetahui apakah 

siswa benar-benar tuntas dalam memahami materi sifat-sifat Allah guru 

yang telah ia peroleh. Pelaksanaan quiz ini dilaksanakan ketika seluruh 

materi sifat-sifat Allah telah selesai ditempuh.  

Pada saat evaluasi presentasi dan quiz sangat terlihat sekali mereka 

benar-benar memahami bahkan sangat antusias dalam menjawab quiz dan 

mampu memberikan umpan balik terhadap pertanyaan yang ada. 
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Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Kadek Ayu bahwa Penilaian 

formatif digunakan untuk mengukur beberapa pokok bahasan tertentu dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap 

pokok bahasan tersebut.
126

 

Berdasarkan pemaparan di atas, proses evaluasi yang digunakan 

pada mata pelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media powtoon 

pada materi sifat-sifat Allah guru sesuai dengan pendapat Rouf bahwa 

pada evaluasi pendidikan agama Islam jangan hanya mengandalkan 

evaluasi kemampuan kognitif saja, tetapi harus dievaluasi juga praktik atau 

keterampilan (psikomotor) dan sikapya (afektif).
127

 Penilaian yang 

dilakukan pada materi sifat-sifat Allah dengan menggunakan media 

pembelajaran powtoon yang pertama yaitu penilaian terhadap proses hasil 

kegiatan diskusi dan yang kedua menggunakan penilaian formatif atau 

quiz untuk mengetahui ketuntasan pemahaman siswa terhadap materi 

tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bab ini berisikan mengenai hasil pembahasan tentang implementasi 

media berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di 

MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022 dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perencanaan Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 diawali dengan perencanaan 

yang perlu dipersiapkan adalah penyusunan RPP dan pembuatan media 

powtoon di luar jam pembelajaran.  

2. Pelaksaan Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 2021/2022 akhlak di MTs Maulana Ishaq Kabat-

Banyuwangi yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup.  

3. Evaluasi Implementasi Media Berbasis Powtoon dalam Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 2021/2022 terdapat dua tahap, yang pertama evaluasi 

dengan menilai hasil kegiatan diskusi siswa yang meliputi proses kerja 

sama dalam berkelompok, menyusun jawaban yang telah ia peroleh 

melalui media powtoon dan keberanian untuk mempresentasikan hasil 

diskusi, yang kedua yaitu quiz.  

95 
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B. Saran   

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian 

memberikan saran-saran yang ditujukan kepada : 

1. Bagi kepala MTs Maulana Ishaq, untuk selalu memberikan motivasi 

terhadap kompetensi guru Akidah Akhlak agar lebih meningkat 

keterampilan siswa dari aspek teknologi dan kreativitas sehingga dapat 

tercapai keberhasilan pembelajaran. 

2. Bagi guru MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi, untuk selalu 

meningkatkan kemampuannya dalam menerapkan media pembelajaran 

powtoon yang lebih kreatif agar potensi peserta didik lebih berkembang 

dan maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Bagi siswa-siswi MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi, agar selalu 

memiliki semangat yang tinggi ketika mengikuti pembelajaran media 

powtoon dalam pembelajaran dikelas bertujuan agar peserta didik bisa 

memiliki semangat yang tinggi didalam menuntut ilmu sehingga 

pembelajaran yang diterima dan diterapkan tidak membosankan. 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136 
Website : www.http://ftik.iain-jember.ac.id e-mail : tarbiyah.iainjember@gmail.com 

 

 

Nomor : B. 1936/In.20/3.a/PP.00.9/11/2021 19 Nopember 2021 

Sifat : Biasa 

Lampiran : - 

Hal : Permohonan Ijin Penelitian 

 
 
Yth. Kepala MTs Maulana Ishaq 

Jl. Masjid 13 Benelan Lor, Banyuwangi 

 
 

Assalamualaikum Wr Wb. 

 
Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut : 

 
Nama : Maya Izzatus Sofa 

NIM : T20181317 

Semester : VII 

Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 
untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Media Berbasis 

Powtoon Dalam Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Maulana Ishaq 

Kabat-Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 selama 30 ( tiga puluh ) hari di 

lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu Slamet Hariyanto, S.Pd. 

Adapun pihak-pihak yang dituju adalah sebagai berikut: 

 
1. Guru Akidah Akhlak 

2. Waka Kurikulum 

3. Waka Sarpras 

4. Siswa Kelas VII 

 
Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

 
Wassalamualaikum Wr Wb. 

 
 

Jember, 19 Nopember 2021 

a.n. Dekan 

Wakil Dekan Bidang Akademik, 

 
 
 
 

Mashudi 

http://ftik.iain-jember.ac.id/
mailto:tarbiyah.iainjember@gmail.com
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LAMPIRAN 6 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Penggunaan media berbasis powtoon dalam mata pelajaran akidah akhlak 

kelas VII di MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 

2021/2022 

2. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan media berbasis powtoon 

dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs Maulana Ishaq 

Kabat-Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022 

B. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kepala Sekolah 

a. Bagaimana keadaan sekolah MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi ? 

b. Bagaimana perencaan diawal sekolah untuk guru-guru ?  

c. Berapa alokasi waktu dalam seminggu untuk mata pelajaran akidah 

akhlak? 

2. Guru Akidah Akhlak MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

a. Bagaimana proses pembelajaran akidah akhlak di MTs Maulana Ishaq 

Kabat-Banyuwangi? 

b. Bapak menggunakan RPP kurikulum berapa? 

c. Bagaimana cara bapak untuk memilih media pembelajaran ? 

d. Bagaimana penggunaan media berbasis powtoon daalam mata 

pelajaran akidah akhlak ? 

e. Kapan waktu bapak untuk membuat media tersebut? 



 

 

f. Berapa alokasi waktu dalam seminggu untuk mata pelajaran akidah 

akhlak? 

g. Bagaimana cara untuk meningkatkan antusias siswa dalam 

pembelajaran? 

h. Apakah siswa terbantu dengan menggunakan media powtoon? 

i. Bagaimana evaluasi menggunakan media powtoon? 

j. Apa faktor penghambat menggunakan media powtoon? 

k. Apa faktor pendukung menggunakan media powtoon? 

3. Waka Kurikulum MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

a. Bagaimana keadaan sekolah MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi ? 

b. Berapa alokasi waktu dalam seminggu untuk mata pelajaran akidah 

akhlak? 

c. Apakah guru-guru disini sudah memanfaatkan media pembelajaran 

yang sudah disediakan ? 

4. Waka Sarpras MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

a. Apakah di sekolah tersedia LCD proyektor dan speaker? 

b. Apakah WiFi disekolah lancar ? 

5. Peserta Didik MTs Maulana Ishaq Kabat-Banyuwangi 

a. Apa kegiatan awal bapak rustam melakukan pembelajaran? 

b. Bagaimana penggunaan media powtoon didalam kelas? 

c. Bagaimana cara bapak rustam mengambil nilai adik? 

d. Apa yang adik rasakan dalam penggunaan media powtoon? 
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LAMPIRAN 10 

DOKUMENTASI 

 

 

Wawancara dengan kepala madrasah Bapak Slamet Hariyanto S.Pd 

 

Wawancara dengan guru akidah akhlak Bapak Rustam Effendi, S.Pd.I 



 

 

 

Wawancara dengan Waka Kurikulum Ibu Yeti Dwi Masyruroh, S.Pd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan siswi 7A Laili 



 

 

 

Wawancara dengan siswi 7A Naisila Safitri 

 

Wawancara dengan siswi Hanin Dita Anisa 



 

 

 

Wawancara dengan siswa 7A Amar Ma’ruf Lubis 
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Buku LKS Akidah Akhlak kelas VII 
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BIODATA PENULIS 

 

 

 

 
 

 

Nama     : Maya Izzatus Sofa 

NIM     : T20181317 

Tempat, Tanggal Lahir  : Banyuwangi, 24 Juli 2000 

Alamat  : Dsn Kertosari Ds Gombolirang RT/RW 01/05 

Kabat Banyuwangi 

No HP  : 081259748850 

Email     : Mayasofa996@gmail.com 

Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri 1 Gombolirang  : 2006 - 2012 

2. SMP Negeri 2 Rogojampi  : 2012 - 2015 

3. SMA Negeri 1 Rogojampi  : 2015 – 2018 

4. UIN KHAS Jember  : 2018 – sekarang 

Riwayat Organisasi 

1. ICIS UIN KHAS Jember 

 

mailto:ichamutiara8@gmail.com
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