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Abstrak
Tulisan ini membahas tentang pengembangan media pembelajaran dengan pembuatan video
menggunakan power point. Pengunaan video sebagai media pembelajaran meningkatkan
pemahaman, namun pembuatan penggunaan video yang sudah ada sering tidak menarik atau
sulit mencari yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Pembuatan video dengan proses
rekaman juga tidak mudah. Tulisan ini membahas pembuatan video menggunakan Power Point.
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Power Point menyiapkan fitur pembuatan
video yang sangat gampang pembuatan dan proses perubahannya. Secara garis besar pembuatan
video dengan Power Point adalah buka file yang akan kita buat videonya, Copy Slide, Insert
suara, Memotong Suara, Menambah atau mengurangi volume suara, Transition, Slide Show,
Slide Penutup, Membuat slide menjadi video. Video sebaiknya dibuat dalam durasi yang
pendek agar tidak membosankan. Keuntungan pembuatan video menggunakan Power Point
karena mudah membuatnya maupun mengubahnya. Video tersebut dapat disebarluaskan melalu
YouTube, facebook, Web, atau copy ke flashdisk untuk mendapatkan feedback baik perbaikan
pembuatan video berikutnya. Video tersebut sesuai jika digunakan dalam kelas pararel atau
untuk mengajar materi yang sering diulang-ulang.
Kata kunci: media pembelajaran, video, power point
A. Pendahuluan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Jika bangsa kita cerdas akan memudahkan mewujudkan cita-cita lainnya yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 28C ayat (1) mengatur bahwa setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan dalam
ayat (2) diatur bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pendidikan tidaklah terbatas kegiatan yang ada di sekolah atau universitas, artinya
pendidikan bukan hanya untuk para siswa atau mahasiswa. Aparatur Sipil Negara juga berhak
mendapatkan pendidikan, yang biasanya pendidikan dan latihan (diklat). Cita-cita bangsa
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan diwujudkan oleh pemerintah
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sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang
ASN) mengatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
Untuk itu diperlukan ASN yang kompeten untuk menduduki jabatan tertentu melalui diklat
yang berkualitas.
Pasal 69 Undang-Undang ASN mengatur bahwa pengembangan karier PNS dilakukan
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah yang
dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi tersebut meliputi
a) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis
fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b) kompetensi manajerial yang diukur dari
tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c) kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pasal
70 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan
untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar,
kursus, dan penataran.
Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia diperlukan anggaran yang sangat besar
dan sebagian besar berasal dari pajak. Jumlah APBN tahun 2015 sebesar Rp1,761 kuadriliun
yang berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1,439 kuadriliun atau 82%. Tugas
mengamankan penerimaan pajak dalam APBN tersebut merupakan tanggung jawab Dirjen
Pajak beserta jajarannya. Untuk itu perlu ASN Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kompeten,
salah satunya dengan diklat. Jumlah Pegawai DJP saat ini sekitar 31.500 orang. Selain pegawai
DJP, Kementerian Keuangan juga mempunyai mahasiswa kedinasan di PKN STAN yang
mempunyai jurusan Perpajakan. Jumlah mahasiswa STAN tahun 2013 sebesar 4.716 orang dan
tahun 2014 sebesar 4.467 orang. Artinya jumlah yang harus ikut diklat sangat banyak.
Berdasarkan pengalaman mengajar penulis di PKN STAN, dalam satu hari harus mengajar tiga
kelas pararel untuk pelajaran yang sama. Hal ini kadang menimbulkan keadaan dimana untuk
kelas kedua dan ketiga penyampaian materi tidak sama karena sudah capek atau merasa materi
tersebut sudah disampaikan, padahal di kelas sebelumnya. Demikian juga di Pusdiklat Pajak,
kelasnya juga pararel. Jika kelas pararel diajar oleh pengajar yang berbeda ada kemungkinan
penyampaiannya tidak sama, padahal soal ujiannya sama. Untuk itu diperlukan media
pembelajaran yang sama namun mudah pembuatan atau perubahannya.
B. Perumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian




Berdasar latar belakang di atas penulis menyusun rumusan masalah yang akan diteliti
yaitu bagaimana cara membuat bahan ajar berbentuk video menggunakan Power Point?
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan
bagaimana cara membuat media pembelajaran berbentuk video menggunakan Power
Point.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai Widyaiswara dan rekan
pendidik lainnya untuk dapat membuat media pembelajaran berbentuk video
menggunakan Power Point. Selain itu juga dapat digunakan pembelajar kapan saja.
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C. Tinjauan Pustaka
1. Media Pembelajaran
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa salah satu tujuan diklat
adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS
sesuai dengan kebutuhan instansi. Tujuan diklat bagi PNS sebenarnya mirip tujuan pendidikan
pada umumnya yaitu peningkatan sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta diklat. Pasal
18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa metode diklat disusun sesuai dengan
tujuan dan program diklat bagi orang dewasa. Latar belakang penerapan metode pembelajaran
bagi orang dewasa karena peserta diklat telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman
kerja tertentu yang sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta, bersifat
interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta, dan berlangsung dalam suasana
belajar yang bebas, dinamis, dan fleksibel. Adapun bentuk-bentuk metode diklat yang sesuai
dengan cara pembelajaran orang dewasa diatur dalam Pasal 21 Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yaitu ceramah, diskusi, praktik/latihan, studi banding,
studi kasus, simulasi, bermain peran, dan belajar menggunakan media.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan media sebagai alat, yang terletak di antara
dua pihak, penghubung. Sedangkan media pendidikan adalah alat dan bahan yang digunakan
dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Media pembelajaran dalam tulisan ini diartikan
sebagai media pendidikan yang menghubungkan pengajar dengan peserta.
Media, bentuk jamak dari medium (perantara), merupakan sarana komunikasi. Ada enam
kategori dasar media yaitu teks, audio, visual, video, benda perekayasa (manipulative), dan
orang-orang. Adapun tujuan pengunaan media adalah untuk memudahkan komunikasi dan
belajar. Video merupakan media yang menampilkan gerakan termasuk DVD, rekaman video,
animasi komputer, dan sebagainya. Video digunakan dalam proses belajar jika untuk berbagi
gagasan, belajar mengenai sebuah proses, pengamatan bebas risiko atas suatu kejadian,
mendramatisasi sebuah kejadian, mempelajari kemampuan untuk sebuah tugas, belajar
mengenai orang lain, penyelesaian masalah yang diterapkan pada topik diskusi, serta
pemahaman budaya dan menciptakan persamaan (Smaldino, 2011). Pokok bahasan tulisan ini
video digunakan untuk belajar sebuah proses dan penyelesaian masalah yang diterapkan pada
topik diskusi.
Kunfusius, setengah abad yang lalu mengatakan bahwa apa yang saya dengar, saya lupa.
Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya lakukan, saya mengerti. Mel Silberman telah
memodifikasinya menjadi ketika saya mendengar, saya lupa. Ketika saya mendengar dan
melihat, saya ingat sedikit. Ketika saya mendengar, melihat, dan bertanya atau berdiskusi
dengan orang lain, saya mulai mengerti. Ketika saya mendengar, melihat, berdiskusi, dan
melakukan saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ketika saya mengajarkan ke yang
lain, saya menguasai (Silberman, 2013). Penganjur pembelajaran aktif meberikan rata-rata
retensi sebagai berikut.
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Metode
Ceramah
Membaca
Audiovisual
Demonstrasi
Diskusi
Praktik dengan melakukan
Mendengar orang lain

Pengingatan
5%
10%
20%
30%
50%
75%
90%

Simpulan tersebut mirip dengan pendapat Edgar Dale yang lebih dikenal Dale’s Cone
Experience sebagai berikut.

Sumber: http://www.sparkinsight.com/factlets

Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran menggunakan media video akan lebih
besar diterima peserta diklat dibanding membaca, mendengar, atau melihat. Walaupun masih
lebih rendah dibanding diskusi dan mengerjakan. Namun metode itu dapat saja digunakan
dengan saling melengkapi.
Menurut Abuddin Nata tujuan pembelajaran akan terjadi apabila pembelajaran dilakukan
secara benar, efektif dan efisien, dan ditunjukan bukan semata-mata untuk memahami sebuah
konsep atau teori, melainkan dilanjutkan dengan menghayati dan mengamalkannya. Adapun
macam-macam metode pembelajaran adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi, karyawisata,
penugasan, pemecahan masalah, diskusi, simulasi, eksperimen, penemuan, dan proyek.
Masing-masing metode tersebut digunakan dengan pertimbangan tujuan dan bahan pelajaran,
peserta didik, lingkungan, alat dan sumber belajar, dan kesiapan pengajar (Nata, 2009).
Menurut Haris Mujiman, penggunaan metode pembelajaran banyak ditentukan oleh tujuan
mata pelajaran, keadaan peserta, alat bantu belajar yang tersedia, keadaan fasilitas dalam kelas,
waktu, tempat, dan sebagainya. Apapun metode pembelajaran yang dipilih tidak boleh
menyebabkan peserta tidak senang, bosan, dan tidak bersemangat. Namun, metode yang tepat
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berpengaruh terhadap motivasi belajar (Mujiman, 2007). Dapat disimpulkan bahwa media atau
alat akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran.
2. Power Point
Tahun 1990 Power Point menjadi salah satu elemen paket Microsoft Office. Power Point
diinstal di lebih dari 400 juta komputer di seluruh dunia dan digunakan oleh lebih dari 30 juta
presenter tiap harinya. Penggunaan Power Point karena bagian dari Microsoft Office maka
mempunyai beberapa keuntungan, yaitu banyak yang menggunakan hampir setiap komputer
terdapat programnya, stabil di berbagai prosesor, tercanggih diantara program presentasi
lainnya, sangat fleksibel, mudah, dan banyak template-nya. Namun juga mempunyai
kelemahan yaitu background, outline, dan hiasan teksnya terlalu overused. Kita terlalu sering
melihat presentasi dengan background, outline, atau teks yang itu lagi, itu lagi. Ternyata ratarata pengguna Power Point hanya memanfaatkan sekitar 30% dari fitur yang tersedia (Tjokro,
2009).
Power Point memang memungkinkan presentasi dengan memutar video. Namun video
itu terkadang tidak dibuat sendiri sehingga sulit untuk mendapatkan video yang sesuai dengan
materi pembelajaran. Terkadang, beberapa video sudah sangat familier kita lihat melalui
youtube atau facebook. Padahal Power Point menyediakan fitur pembuatan video yang dapat
kita kembangkan dari slide yang sudah kita punya. Sehingga video yang kita buat sesuai dengan
materi pembelajaran kita dan dapat disebarluaskan melalui facebook, youtube atau copy ke
flashdisk. Dengan demikan peserta diklat atau rekan sejawat dapat mudah mendapatkannya.
Hal ini tentu saja akan memudahkan pemahan proses pembelajaran di kelas. Pengunaan video
juga sesuai untuk kelas pararel, baik yang diajar oleh satu pengajar atau beberapa pengajar.
Selain itu video yang dibuat dengan Power Point sangat mudah mengedit baik visual, audio,
maupun videonya.
Video menggunakan Power Point merupakan media belajar audio-visual, sehingga dapat
menjamin kesamaan materi ajar tiap kelas dan tiap angkatan. Selain itu karena menggunakan
Power Point sangat mudah membuatnya dan mudah juga melakukan pembetulan. Bagi peserta
diklat atau mahasiswa juga sangat membantu karena mudah mendapatkannya yaitu dengan
mengunduh lewat internet (YouTube) atau copy ke flashdisk. Peserta juga dapat mengulang
materi dengan gampang dan dalam suasana santai, tidak harus di komputer bahkan bisa melalui
smart phone.
Menurut Nugent (2005) video dapat digunakan di seluruh lingkungan pengajaran dengan
kelas, kelompok kecil, dan siswa perorangan. Namun, penggunaan video pada generasi yang
tumbuh bersama program televisi sebaiknya dalam durasi yang pendek sehingga perlu
dirangkai dengan berbagai cara pembelajaran lainnya (Smaldino, 2011).
D. Cara Membuat Media Pembelajaran Video Menggunakan Power Point
Pembuatan media pembelajaran video menggunakan Power Point ini dimulai dari
membuat slide yang berisi teks dan gambar seperti biasanya. Yang membedakan adalah pada
slide tersebut akan di-insert suara dan kemudian di simpan sebagai video. Walaupun hasil
akhirnya berupa video, namun kita masih mempunyai slide aslinya. Jadi nanti dalam praktiknya
kita bisa memilih mau presentasi seperti biasa, presentasi dengan suara yang sudah ada di slide,
atau cukup memutarnya dalam bentuk video.
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Sebagai contoh dalam tulisan ini adalah pembuatan video untuk mata diklat Ketetuan
Umum Perpajakan. Banyak peserta diklat atau mahasiswa yang kesulitan memahami UndangUndang KUP. Salah satu sulitnya memahami Undang-Undang KUP karena ada kaitan antara
Hukum Administrasi dengan Hukum Pidana Pajak dalam satu undang-undang. Untuk
memudahkan memahami kaitan tersebut, penulis membuat slide sebagai berikut.

Slide tersebut harus dijelaskan secara bertahap, ada tujuh tahap dalam hal ini. Untuk
membuatnya menjadi video yang audio-visual diperlukan tambahan perangkat yaitu
microphone yang dapat tersambung dengan komputer yang kita pakai. Setidaknya ada tiga
model, tetapi yang paling penting adalah sesuai dengan slot komputer yang kita pakai.

Pembuatan video ini seperti halnya membuat slide biasa, namun slide tersebut harus kita copy
sebanyak tahapan yang akan kita jelaskan. Misal slide tentang kaitan Hukum Administrasi
dengan Hukum Pidana dalam Undang-Undang KUP terdiri dari tujuh tahap maka slide tersebut
kita copy menjadi tujuh slide. Untuk slide pertama kita hanya butuh teks dan gambar yang
menjelaskan tahap pertama maka teks dan gambar yang lainnya kita hapus. Untuk slide kedua
karena kita perlu menjelaskan tahap kedua maka slide kedua ini berisi teks dan gambar tahap
satu dan dua saja, lainnya kita hapus. Demikian seterusnya, sampai slide yang ke tujuh. Jika
dalam satu tahap kita akan menjelaskan lebih dari satu, maka caranya cukup kita copy sebanyak
sub tahapan yang kita butuhkan.
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Sebenarnya kita dapat saja membuat satu slide untuk tujuh tahap tersebut dengan
menambahkan fitur animations. Dengan cara ini, dalam satu slide akan banyak animations yang
harus kita urutkan atau barengkan, kurang lebih gambarnya akan menjadi sebagai berikut.

Namun cara ini akan menimbulkan kesulitan saat mengedit teks, gambar, atau suara jika
ada yang tidak sesuai atau salah. Cara ini yang paling sulit adalah mengingat urutan mana yang
harus muncul duluan kemudian mana yang berikutnya beserta mengatur waktu berapa detik
harus muncul di Automatically After.
Untuk memudahkan sebaiknya kita buat secara bertahap, meski kesannya slide kita akan
menjadi sangat banyak namun itu tidak menjadi soal karena durasi presentasinya dapat kita atur
agar singkat. Adapun tahapan-tahapan pembuatan video dengan Power Point adalah sebagai
berikut.
1. Buka file yang akan kita buat videonya
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Dalam gambar tampak tersebut tampak bahwa slide pertama saya isi dengan judul slide
saya sebagai pembuka. Berikutnya adalah slide saya secara utuh yang terdiri dari tujuh
tahap.
2. Copy Slide
Tahap pertama akan dijelasakan dengan empat tahap, maka slide tahap pertama ini harus
kita copy empat kali. Masing-masing slide menjelaskan tahapan-tahapannya, sebenarnya
copy slide ini dapat kita ganti dengan mengaktifkan menu animations, hanya saja untuk
tahap pemula hal ini tidak disarankan karena akan sulit ketika harus mengedit suatu saat
nanti.

3. Insert suara
Setelah slide kita copy sesuai kebutuhan urutan yang akan kita tampilkan. Saatnya kita isi
dengan suara. Caranya kita pilih menu Insert  pilih Audio  pilih Record Audio.
Tampilannya adalah sebagai berikut.
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Ketika kita pilih menu Record Audio, maka tampilannya menjadi sebagai berikut.

Kita dapat memberi nama Record Sound kita dengan cara mengisi pada kolom Name,
misalnya Suara 01, namun bisa juga tidak memberinya nama. Slide yang kita buat, sudah
per tahapan sebaiknya tidak usah memberinya nama, karena suara yang akan kita insert
banyak, akan menyulitkan ketika harus mengingat semuanya. Dalam kotak Record Sound,
selain nama juga ada total sound length:0, menu ini akan memberitahu kita berapa durasi
suara kita. Hal ini bermanfaat untuk membuat perkiraan total durasi video kita. Jika dirasa
terlalu pajang maka harus kita persingkat.

Kita dapat mengisi suara secara langsung jika memang sudah hafal apa yang harus kita
bicarakan atas teks dan gambar tersebut. Namun hal ini mempunyai kelemahan, terkadang
kita bingung memulainya dari mana, atau mungkin kita ngomong terlalu panjang. Untuk
memudahkan sebaiknya kita tulis apa yang akan kita omongkan dalam kolom note yang ada
di bawah slide. Caranya click to add notes kemudian tulis apa yang akan kita omongkan.
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Setelah selesai klik tanda kotak biru untuk stop, jika ingin mendengarkan hasil rekaman
klik tanda segitiga (play). Jika dirasa kita sudah puas dengan hasil suara kita silahkan click
tanda OK maka akan muncul tanda speaker di tengah slide. Tanda speaker tersebut akan
muncul saat operasikan Slide Show atau dijadikan video, jadi harus ditarik ke luar slide agar
tidak nampak di video, namun suaranya tetap terdengar. Bukankah kita hanya inginkan
suaranya saja.

Setelah kita click tanda OK, di bawah tanda speaker juga ada tanda play dan keterangan
durasinya. Jika suaranya sudah bagus namun ada jeda di awal atau di akhir kita dapat
lakukan pemotongan. Setelah itu suaranya kita buat menjadi otomatis, caranya click menu
Playback  kemudian pada kolom pilih start, sebagai berikut.
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4. Memotong Suara
Jika suara yang kita rekam sudah bagus, namun ada jeda di depan atau dibelakang dapat
kita potong. Caranya aktifkan suara hasil rekaman kita atau click dua kali tanda speaker
sampai muncul menu Playback  pilih Trim Audio. Tampilannya akan menjadi sebagai
berikut.

Memotong bagian awal dapat dilakukan dengan memajukan tanda berwarna hijau atau
memajukan waktunya. Sebaliknya memotong bagian awal dapat dilakukan dengan
memundurkan tanda warna merah atau memundurkan waktunya.
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Jika suara hasil rekaman tidak sesuai pada bagian tengah, maka sebaiknya di delete saja
kemudian diulangi rekaman. Cara ini lebih efektif, bukankah durasi rekaman kita juga tidak
terlalu panjang.
5. Menambah atau mengurangi volume suara
Kita juga dapat menambah volume suara jika dirasa suara kita terlalu rendah volumenya.
Sebaliknya kita juga dapat mengurangi suara jika dirasa terlalu tinggi volumenya. Caranya
click pada tanda speaker, kemudian click tanda speaker warna kuning hingga muncul tanda
volume.

Bulatan hitam pada tanda speaker dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan
volume suara. Agar suara tiap slide sama, sebaiknya kita pakai default yang ada.
6. Transition
Agar video kita menarik dapat kita sisipi Transition. Click menu Transition untuk
memunculkan semua pilihan Transition click tanda sigitiga yang ada diujung kotak pilihan
transition. Sebaiknya transition digunakan hanya untuk pemindahan sub pokok bahasan.
Pengunaan transition yang berlebihan tidak dianjurkan karena transition yang terlalu
banyak dapat mengalihkan perhatian dari materi yang sedang dibahas.
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7. Slide Show
Jika semua slide sudah kita isi suara atau transition, kita dapat melihat kira-kira bagaimana
hasil video kita nantinya. Caranya click menu Slide Show  kemudian pilih From Begining.
Cara lain adalah click tanda layar presentasi di sudut kanan bawah.

Karena transition dan animations kita aktifkan on mouse click bukan otomatis atau dalam
durasi tertentu maka setelah satu slide selesai kita harus click atau click anak panah next
pada keyboard. Namun demikian nanti setelah dibuat video, semua akan secara otomatis
sesuai durasi suara yang sudah kita rekam.
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8. Slide Penutup
Pada baian akhir slide sebaiknya diberi penutup. Karena video akan kita sebarkan maka
baik juga jika kita sebutkan identitas dan bagaimana dapat menghubungi kita. Sebagai
contoh adalah sebagai berikut.

9. Membuat slide menjadi video
Langkah terakhir adalah menjadikan slide kita sebuah video. Caranya click menu file 
kemudian pilih export  pilih Create a Video  Create Video.

Setelah click create video akan muncul kotak dialog sebagai berikut.
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Isikan kolom File Name dengan nama video. Secara otomatis Power Point akan memberi
mana video sama dengan nama file slide Power Point kita. Kemudian pilih save as type,
Power Point memberi dua pilihan yaitu MPEG-4 Video (*.mp4) atau Windows Media Video
(*.wmv), yang sering saya pilih adalah MPEG-4 Video (*.mp4).

Setelah proses pembuatan video selesai, maka selesai sudah pekerjaan kita. Video yang
sudah jadi dapat kita sebar luaskan melalui YouTube, facebook, web, atau copy langsung ke
flasdisk. Meski file sudah kita buat video namun file asli dalam bentuk Power Point masih
ada. Jadi kita bisa menggunakan versi slide maupun video. Selain itu saat kita ingin
menambah atau mengurangi tidak perlu seluruhnya kita ubah, cukup slide yang akan kita
ubah saja. Selanjutnya tinggal di buat menjadi video lagi. Yang perlu diingat bahwa
sebaiknya durasi video ini singkat, jika terlalu panjang peserta akan bosan dan hilang
konsentrasi. Video ini sangat membantu jika harus mengajar di kelas pararel atau mengajar
materi yang harus sering diulang-ulang atau digunakan rekan sejawat yang mengajar materi
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yang sama. Dengan penyebarluasan akan datang feedback yang dapat kita gunakan sebagai
penyempurnaan pembuatan video berikutnya.
E. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
menggunakan video meningkatkan tingkat pemahaman. Power Point menyiapkan fitur
pembuatan video yang sangat gampang pembuatan dan proses perubahannya. Secara garis besar
pembuatan video dengan Power Point adalah buka file yang akan kita buat videonya, Copy
Slide, Insert suara, Memotong Suara, Menambah atau mengurangi volume suara, Transition,
Slide Show, Slide Penutup, Membuat slide menjadi video. Video sebaiknya dibuat dalam durasi
yang pendek agar tidak membosankan. Keuntungan pembuatan video menggunakan Power
Point karena mudah membuatnya maupun mengubahnya. Video tersebut dapat disebarluaskan
melalu YouTube, facebook, Web, atau copy ke flashdisk untuk mendapatkan feedback baik
perbaikan pembuatan video berikutnya. Video tersebut sesuai jika digunakan dalam kelas
pararel atau untuk mengajar materi yang sering diulang-ulang.
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