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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengembangkan serta menghasilkan
produk berupaMedia Pembelajaran Berbasis Autoplay Media Studio
Pada Mata Pelajaran Pjok Kelas IV SD/MI dan mengetahui
bagaimana tingkat kelayakan media sehingga menghasilkan media
yang valid, efektif dan responsive. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan angket Penelitian dan
pengembangan menghasilkan media Pembelajaran Berbasis Autoplay
Media Studio Pada Mata Pelajaran Pjok Kelas IV SD/MI yang layak
digunakan berdasarkan penilaian dari ahli media, ahli materi,
Pendidik dan Respon peserta didik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan
pengembangan atau Research and Development (R&D). Prosedur
pengembangan mengikuti prosedur yang telah dikembangkan Robert
Maribe Branch tersebut, yang terdiri dari lima langkah. Kelima
langkah tersebut adalah: Analysis (analisis), Design (desain),
Development (pengembangan), Implementation (implementasi),
Evaluation (evaluasi). Untuk mengetahui kelayakan produk, Validasi
dilakukan oleh para ahli yaitu validator ahli media, ahli materi, dan
instrumen tes. Uji coba dilakukan melalui dua tahap yaitu uji coba
skala kecil dan uji coba skala besar.
Berdasarkan hasil validasi ahli media mendapatkan
persentase rata-rata 83,33% dalam kategori “Sangat baik” atau layak
dan produk siap digunakan. Hasil validasi ahli materi mendapatkan
persentase rata-rata skor 96,25% dengan kriteria “Sangat Layak”.
Hasil dari respon peserta didik pada produk ini diperoleh rata-rata
nilai 96% dengan nilai tersebut maka produk mencapai kriteria
“Sangat Menarik”.
Kata Kunci : Autoplay Media Studio, Media Pembelajaran, Pjok
Kelas IV SD/MI
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ABSTRACT
This study aims to develop and produce a product in the form of
Learning Media Based on Autoplay Media Studio in Class IV
Elementary School/MI Pjok Subjects and to find out how the level of
media feasibility is to produce valid, effective and responsive media.
The data collection technique in this research is to use a research and
development questionnaire to produce learning media based on
Autoplay Media Studio in Class IV Elementary School Corner
Subjects that are suitable for use based on assessments from media
experts, material experts, educators and student responses.
This research uses research and development (R&D) methods.
The development procedure follows the procedure developed by
Robert Maribe Branch, which consists of five steps. The five steps are:
Analysis (analysis), Design (design), Development (development),
Implementation (implementation), Evaluation (evaluation). To
determine the feasibility of the product, validation is carried out by
experts, namely media expert validators, material experts, and test
instruments. The trial was carried out in two stages, namely smallscale trials and large-scale trials.
Based on the validation results of media experts, the average
percentage is 83.33% in the "Very good" or appropriate category and
the product is ready to use. The results of material expert validation
get an average score of 96.25% with the "Very Eligible" criteria. The
results of student responses to this product obtained an average value
of 96% with this value, the product reached the "Very Interesting"
criteria.
Keywords : Autoplay Media Studio, Learning Media, Class IV Corner
of SD/MI
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Pada bagian sub bab ini peneliti akan menjelaskan maksud
dari judul penelitian ini supaya tidak menimbulkan kesalah
pahaman dalam memahami judul tersebut. Judul penelitian yang
dimaksud
ialah
“PENGEMBANGAN
MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS AUTOPLAY MEDIA STUDIO
PADA MATA PELAJARAN PJOK KELAS IV SD/MI”.
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yakni:
Media pembelajaran merupakan alat atau perantara yang
membantu memudahkan setiap guru dalam menyampaikan materi
saat proses belajar mengajar, media pembelajaran disusun
sedemikian rupa agar memberikan kemudahan kepada peserta
didik untuk belajar dan memahami apa yang telah disampaikan
oleh guru. Sehingga media pembelajaran berfungsi sebagaimana
mestinya.1
Autoplay Media Studio merupakan perangkat lunak untuk
menggabungan berbagai tipe media misalnya gambar, suara,
video, teks dan animasi flash.Autoplay memiliki fasilitas-fasilitas
yang cukup mudah dalam publishing file. Fasilitas publishing file
yang simpel dapat digunakan untuk mengembangkan media
interaktif.2 Keberadaan berbagai fitur software ini memungkinkan
dapat digunakan sebagi media penunjang proses belajar mengajar.
PJOK (Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan)
merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan,
bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani,
keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan
1

Moh Zaiful Rosyid, Halimatus Sa’diyah, Nanda Septiana, Ragam Media
Pembelajaran,
2
Khairun Nisa, Mustika Wati, dan Andi Ichsan Mahardika, “Pengembangan
Media Pembelajaran Berbantuan Autoplay Media Studio pada Pook Bahasan Fluida
Dinamis di SMA, (Jurnal Online), h. 41.

1

2
sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola
hidup sehatdan penegnalan lingkungan bersih melalui aktivitas
jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan
secara sistematis dalam rangka mencapai pendidikan nasional.3
Jadi maksud dari judul penelitian ini ialah
“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
AUTOPLAY MEDIA STUDIO PADA MATAPELAJARAN
PJOK KELAS IV SD/MI” yakni ingin mengembangkan media
pembelajaran menggunakan perangkat lunak autoplay media
studio untuk membantu proses pembelajaran agar peserta didik
lebih antusias dalam pembelajaran PJOK kelas IV SD/MI.

B. Latar Belakang Masalah
Pendidikan ialah proses mengembangkan, meningkatkan,
dan mengasah seluruh bakat dan potensi manusia. Pendidikan
juga dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
membentuk kepribadian seseorang sesuai dengan cita-cita
masyarakat dan budaya.4 Elemen-elemen ini dapat membantu
dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas
tinggi. Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya mencerdaskan
bangsa,menanamkan nilai-nilai moral dan agama, membina
kepribadian, memberikan informasi, melatih keterampilan, dan
sebagainya.5
Kata pendidikan akan selalu berkaitan dengan aktivitas
manusia khususnya adanya interaksi antara pendidik dengan
peserta didik yang didukung oleh lingkungan dan sarana dan
prasarana pendidikan. Pendidikan manusia dapat membantu orang
3
Salasiah, Rahmadi, dan Tri Irianto, “Instrumen Penilaian Harian Aspek
Kogniitif Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan”, Jurnal Pendidikan Jasmani
dan Olahraga, Vol 1 No 1, (Juni 2020), h. 26.
4
Dr. Moh. Roqib, M. Ag., Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LkiS, 2017),
h. 15.
5

Syofnidah Ifrianti, “Membangun Kompetensi Pedagogik Dan Keterampilan
Dasar Mengajar Bagi Mahasiswa Melalui Lesson Study”, Vol. 5 No. 1 (2018), p. 1,
https://doi.org/10.24042/terampil.v5i1.2748.

3
meningkatkan pengetahuan mereka. Sederhananya, setiap orang
memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36 AlQur'an:

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak
mempunyai
pengetahuan
tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan
jawabnya.
Kandungan ayat ini sebagai upaya mengajak manusia
selalu berbuat kebaikan. Manusia menurut Islam ialah makhluk
hidup yang dilahirkan ke dunia dalam kondisi seperti selembar
kertas putih yang belum ternoda juga tanpa goresan, namun Allah
telah memberikan kemampuan jasmani dan rohani kepada
manusia untuk mempelajari dan mengembangkan potensi
tersebutuntuk kepentingan manusia itu sendiri. Proses
memperoleh pengetahuan melalui proses mendengar, melihat lalu
mempertimbangkan. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia salah satunya yakni melalui pendidikan.
Dalam proses pembelajaran akan ada 3 aspek yang diukur
yakni aspek kognitif, afektif, psikomotorik selain itu aktivitas
belajar selalu berkaitan dengan adanya interaksi antara pendidik
dengan peserta didik. Pendidik dan peserta didik harus
berinteraksi dengan baik untuk meminimalisir kekeliruan
penyampaian materi pembelajaran. Dalam aktivitas pembelajaran
juga harus didukung oleh media pembelajaran supaya
pembelajaran tetap bisa berjalan secara dinamis dan efisien.

4
Media ialah alat perantara antara pemberi ke penerima
pesan sebagai.6 Media juga didefinisikan sebagai pembawa pesan
antara sumber pesan dan penerima yang dituju contohnya televisi,
video, film, foto, dan sejenisnya ialah media. Media pembelajaran
juga dapat diartikan sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan
belajar mengajar. Dengan menggunakan media sebagai
komponen penting dalam proses pendidikan, kita dapat
menghindari gangguan, kekhawatiran, dan kebingungan di
kalangan siswa dalam proses belajar.
Perkembangan teknologi pada masa ini begitu pesat, dan
harus sejalan dengan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia,
sehingga tujuan pembangunan yang tepat juga seperti ilmu
pengetahuan dan teknologi.7 Penggunaan teknologi, khususnya di
bidang multimedia seperti komputer, sangat luar biasa, semua
orang percaya bahwa multimedia mungkin sudah terintegrasi
dalam kehidupan seseorang. Ada beberapa sektor kehidupan yang
sudah memanfaatkan serta mengunakan multimedia salah satunya
sektor pendidikan8. Dengan kemajuan teknologi, pendidik
diharapkan dapat berinovasi dalam proses pembelajaran agar
pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik, fleksibel, dan
mudah dipahami, yakni dengan memanfaatkan beragam program
yang mampu menghasilkan media pembelajaran, salah satunya
ialah Media Autoplay Studio. Salah satu media pembelajaran
berbasis komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media
pembelajaran ialah Autoplay Media Studio.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di MIN 2
Lampung Selatan dan SD Negeri 1 Margamulya Lampung
Selatan, selama pembelajaran berlangsung ditemukan sejumlah
hambatan yang membuat siswa kurang antusias mengikuti
6

Cecep Kustandi, Daddy Darmawan, Pengembangan Media Pembelajaran,
(Jakarta: Kencana , 2019), h. 4.
7
Nurul Hidayah, “Analisis Kesiapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Sebagai Calon Pendidik Profesional”, Jurnal Pendidikan Dan
Pembelajaran Dasar. Vol. 5, No. 1, (Juni 2018 ) h. 143.
8
Sohibun dan Filza Yulina Ade, Pengembangan Media Pembelajaran
Berbasis Virtual Class Berbantuan Google Drive. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu
Tarbiyah, Vol.02 No.2 (Desember 2017), h.122.

5
pembelajaran. Selain itu selama proses pembelajaran hanya
mengandalkan media buku cetak membuat pembelajaran kurang
efektif. Maka sebagai upaya mencapai suatu indikator
pembelajaran dalam matapelajaran PJOK untuk membuat
pembelajaran menjadi efektif, kreatif, dan memotivasi agar siswa
antusias menerima materi makadisini dikembangkan media
pembelajaran berbasis autoplay media studio.
Autoplay Media Studio ialah program untuk membuat
perangkat lunak multimedia dengan memasukkan beragam
bentuk media seperti gambar, suara, video, teks, dan flash ke
dalam presentasi Anda.Dengan aplikasi ini kita dapat membuat
tampilan autorun presentation yang didalamnya ada tomboltombol panggil yang berfungsi untuk menampilkan beragam file
seperti: video, foto, Ms.Word, flash dan beraneka ragam file
lainnya meskipun bukan seorang pembuat program yang handal
namun tetep bisa memanfaatkanAutoplay Media Studio untuk
membuat media pembelajaran interaktif. Dengan sedikit
imajinasi, siapa pun dapat menggunakan perangkat lunak ini
untuk menghasilkan proyek yang terlihat profesional. Media
pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio belum pernah
diterapkan di dalam kelas. Oleh karena itu penulis berkeinginan
untuk menggunakan Autoplay Media Studio untuk membuat
media pembelajaran di kelas yang sebelumnya hanya
mengandalkan buku tulis.9
Tujuan dari pembelajaran PJOK untuk mencapai kebugaran
jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis,
keterampilan sosial, penalaran, kestabilan emosi, tindakan moral,
aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih.
dikembangkan
untuk
memenuhi
tujuan
pendidikan
nasional.Pendidikan jasmani, olahraga, dan pendidikan kesehatan
di sekolah memainkan peran penting dalam memungkinkan siswa
9
Khairun Nisa, Mustika Wati, dan Andi Ichsan Mahardika, “Pengembangan
Media Pembelajaran Berbantuan Aplikasi Autoplay Media Studio Pada Pokok
Bahasan Fluida Dinamis Di Sma, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin”, Vol 01 No. 01, 2017, h. 48.
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untuk terlibat secara aktif dalam beragam pengalaman belajar
melalui kegiatan fisik, olahraga, dan kesehatan yang dipilih
dengan cermat dan direncanakan secara sistematis.10 Materi PJOK
di sekolah memainkan peran penting dalam memungkinkan siswa
untuk berpartisipasi secara langsung dalam berbagai pengalaman
belajar melalui kegiatan fisik, olahraga, dan kesehatan yang
direncanakan dengan cermat. Mata pelajaran PJOK bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar
sehingga membutuhkan media pembelajaran yang cocok seperti
Autoplay Media Studio. Dimana media ini di desain semenarik
mungkin dan di lengkapi fitur-fitur video, gambar dan audio
sehingga peserta didik dapat lebih antusias dalam pembelajaran.
Dalam pengembangan media pembelajaran ini materi yang
dianggap cocok adalah aktivitas kebugaran jasmani pada
matapelajaran PJOK kelas IV SD/MI. Hal ini dikarenakan materi
ini sesuai dengan kondisi pada saat ini dimana dunia sedang
mengalami virus yang sangat berbahaya yaitu virus corona atau
COVID-19. Sehingga peserta didik dapat lebih paham dan
mengerti pentingnya menerapkan aktivitas kebugaran jasmani
secara nyata. Manfaat dari kebugaran jasmani adalah
meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani, tidak mudah
sakit atau tertular penyakit, meningkatkan semangat belajar dan
menurunkan absensi karena saki.
Berdasarkan analisis kebutuhan yang di lakukan bahwa
media pembelajaran yang digunakan berupa media cetak. Namun
tanpa diimbangi dengan media audiovisual yang menarik seperti
slideshare, video animasi pembelajaran . Sehingga hal ini kurang
efektif dan menarik bagi peserta didik dalam proses pemahaman
pembelajaran. Maka dari itu diperlukanlah suatu
media
pembelajaran yang dapat mempermudah pemahaman peserta didik
dalam pembelajaran PJOK pada masa pandemi Covid-19 saat ini.
10
A. Taufik, Gigih, dan Amroz Khamidi, Analisis Minat Belajar dan Motivasi
Belajar Siswa Terhadap Pembelajaran Daring PJOK Selama Pandemi Corona Virus
Dicase(Covid-19) Di MAN 1 Lamongan, Jurnal Education And Davelopment, Vol. 9,
No 1 (Februari 2021). h. 225.
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Berdasarkan penjabaran yang tertera di atas jadi diperlukannya
suatu media pembelajaran yang dapat mempermudah pemahaman
peserta didik pada mata pelajaran PJOK dalam suatu media
pembelajaran berbasis Auotplay Media Studio. Mediaini terdapat
banyak sekali icon-icon animasi yang dapat membuat peserta didik
lebih tertarik dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran.
Berdasarkan apa yang telah dipapar kan diatas maka untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar diperlukan media
pembelajaran dengan desain terbarukan supaya keefektifan
pembelajaran semakin baik dengan cara mengoptimalkan dan
mendesain semenarik mungkin sebuah media agar terjadi
peningkatan kreativitas peserta didik disekolah dasar selain itu
perlu diperhatikan pemilihan media yang dapat membuat peserta
didik lebih antusias mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu
peneliti akan mengembangkan suatu media pembelajaran yang
menarik agar peserta didik merasa senang, antusias dan
memahami materi pembelajaran pada saat berlangsung. Dengan
judul penelitian“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis
Autoplay Media Studio Mata Pelajaran Pjok Kelas IV SD/M”.

C. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diulas di atas, peneliti
mengidentifikasi beberapa masalah yang terungkap dalam
penelitian ini, antara lain sebagai berikut.
1. Kurangnya antusias peserta didik dalam proses pembelajaran.
2. Media yang dipakai hanya buku cetak
3. Kurang menariknya media pembelajaran yang ada selama ini
dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik.

D. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti
membatasi masalah penelitian pada:
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1. Pengembangan media pembelajaran berbasis autoplay media
studio.
2. Media pembelajaran berbasis autoplay media studio
pembelajaran yang dikembangkanfokus pada materi Aktivitas
Kebugaran Jasmani.
3. Penelitian dilaksanakan di kelasIV SD / MI.

E. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah
yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah pada penelitian
ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis
autoplay media studio untuk peserta didik kelas IV SD/MI?
2. Bagaimana kelayakan media berbasis Autoplay Media Studio
pada matapelajaran PJOK kelas IV SD/MI?
3. Bagaimana respon peserta didik dan pendidik terhadap media
pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio pada mata
pelajaran PJOK kelas IV SD/MI?

F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai
berikut :
1. Untuk
mengetahui
proses
mengembangkan
media
pembelajaran berbasis autoplay media studio pada mata
pelajaran PJOK kelas IV SD/MI.
2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis
autoplay media studio pada mata pelajaran PJOK kelas IV
SD/MI menurut para ahli.
3. Untuk mengetahui respon peserta didik dan pendidik terhadap
media pembelajaran berbasis autoplay media studio pada mata
pelajaran PJOK kelas IV SD/MI.
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G. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengharapkan
dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagaiberikut:
1. Bagi penelti menambah pengalaman dalam mengembangkan
media pembelajaran.
2. Bagi pendidik dapat menjadi media pembelajaran yang
interaktif dalam kegiatan belajar mengajar agar memberikan
ketertarikan dan memudahhkan peserta didik dalam belajar.
3. Bagi peserta didik dapat membantuproses pembelajaran dan
mempermudah pemahaman materidalam pembelajaran
4. Bagi peneliti lain penelitian ini diharapkan menjadi salah satu
rujukan yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengembangan Model
Jenis penelitian yang digunakan ialah Research and
Development (R&D) merupakan jenis penelitian yang bertujuan
membuat pembaharuan, dilatarbelakangi oleh metode campuran,
menggunakan konsep gabungan, menggunakan konsep multi
disiplin dan interdisiplin per periode berkelanjutan, terstruktur
dan terukur. R&D mempunyai sasaran yaitu untuk
mengembangkan dan menguji kemanfaatan yang dikembangkan,
produk pada umumnya berwujud hasil teknologi software, bahan
ajar, organisasi, media, dan sebagainya.11 Menurut Sugiyono
Research and Development (R&D) merupakan metode penelitian
yang terstruktur, bertujuan untuk mencari, memperbaiki,
merumuskan, menghasilkan, menguji keefektifan produk, model,
cara/strategi, prosedur tertentu yang lebih unggul, efisien, efektif,
serta bermakna.12
Dalam mengembangkan media ajar diperlukan model
pengembangan untuk memilih produknya. Pemanfaatan model
pengembangan media ajar yang sesuai dengan teori akan
menjamin mutu media ajar. Model-model tersebut diataranya
adalah: model ADDIE, ASSURE, Borg and Gall, Dick and Carey,
serta Hanafin dan Peck. Beberapa model tersebut tentu memiliki
ciri-ciri masing-masing yang perlu dipahami.
1. Model Pengembangan ADDIE
Model ADDIE ialah proses pengajaran yang dipakai baik
secara konvensional oleh pengembang diklat. Fungsi model
ADDIE yakni menjadi acuan dalam membangun perangkat dan
11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Yogyakarta:
Alfabeta, 2019), h. 396.
12
NurulHidayah,RifkyKhumairoUlva,―PengembanganMediaPembelajaranBerbasis
KomikPadaMata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah
Roworejo Negerikatom Pesawaran‖, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol.
4, No. 1, (Juni 2017), h. 41.
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infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan dapat
mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Kelebihan dari model
pengembangan ADDIE yakni evaluasi di setiap tahapan yang
dapat meminimalisir tingkat kesalahan ataupun kekurangan
produk pada tahap akhir model ini. Model pengembangan ini
memiliki beberapa tahapan yakni analisis (analyze), desain
(design),
pengembangan
(development),
implementasi
(implementation) dan evaluasi (evaluation). Model ADDIE
mempunyai aktivitas ealuasi tahapan kegiatan pengembangan di
setiaptahapnya.13
a.

Analisis
Langkah analisis ialah langkah awal yang dilaksanakan
dalam mengembangkan bahan ajar. Ada beberapa analisis
yang dilaksanakan sebagai berikut :
1)

Analisis kebutuhan

Dalam melakukan analisis kebutuhan ini, untuk
menetapkan kemampuan- kemampuan ataupun kompetensi
yang perlu dipelajari agar hasil belajar mengalami
peningkatan.
2)

Analisis pesertadidik

Analisis berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan
perkembangannya untuk mengetahui karakteristik peserta
didik. Tujuanya menganalisis kemampuan siswa yang
berbeda-beda.
3) Analisis fakta, konsep, prinsip dan prosedur materi
pembelajaran
Pelaksanaan analisis ini dengan metode studi pustaka.
Tujuan dari analisis fakta, konsep, prinsip dan prosedur materi
pembelajaran ialah untuk melakukan identifikasi tahapantahapan awal pelajaran yang akan diajarkan serta didesain
secara sistematik. Untuk menyusun rumusan tujuan
13
Benny Agus Pribadi dan Dewi A Padmo Putri, Pengembangan Bahan Ajar,
(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,2019) h. 121.
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pembelajaran juga bisa menggunakan analisis ini sebagai
analisis dasar.14
b. Desain
Tahapan desain mencakup sejumlah
pengembangan bahan ajar diantaranya yakni:

perencanaan

1) Penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran dengan
mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk
menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta,
konsep, prinsip dan prosedur, alokasi waktu pembelajaran,
indikator dan instrument penilaian siswa.
2) Mendesain pola belajar ataupun aktivitaspembelajaran.
3) Memilih kompetensi bahanajar.
4) Mendesain perangkat pembelajaran berdasarkan setiap
kompetensi matapelajaran.
5) Mendesain materi pembelajaran
mengevaluasi pembelajaran.

serta

alat

untuk

c. Devloment (Pengembangan)
Pengembangan dalam model ADDIE berisi kegiatan
realisasi rancangan produk dalam hal ini ialah bahan ajar.
Langkah pengembangan dalam penelitian ini meliputi kegiatan
membuat dan memodifikasi bahan ajar. Dalam melakukan
pengembangan ini ada dua tujuan yang perlu dicapai
antaralain:
1) Memproduksi ataupun merevisi bahan ajar yang akan
dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah
dirumuskan.
2) Memilih bahan ajar terbaik yang akan dipakai untuk
14

RahmatArofahHariCahyadi,―PengembanganBahanAjarBerbasisADDIEMo
del‖,IslamicEducation Journal, Vol. 3, (Juni 2019), h.36.
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mencapai tujuan pembelajaran.
d. Implementasi
Dalam tahap ini untuk penerapan rancangan materi ajar
yang sudah dikembangkan di kelas. Materi yang telah
dikembangkan disampaikan sesuai dengan pembelajaran.
setelah diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran
kemudian dilaksanakan evaluasi awal untuk memberikan
umpan balik pada penerapan pengembangan bahan ajar
berikutnya. Tujuan utama dalam langkah implementasi antara
lain:
1) Membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2) Menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi
persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam
prosespembelajaran.
3) Memastikan bahwa pada akhir pembelajaran, kemampuan
peserta didik meningkat.
e. Evaluasi
Evaluasi ialah langkah terakhir dari model ADDIE.
Evaluasi ialah proses untuk melihat apakah bahan ajar yang
telah disusun telah berhasil ataupun sesuai dengan harapan
awal ataupun tidak. Evaluasi dapat dilaksanakan secara
formatif maupun sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan
setiap selesai dilaksanakan tiap langkah dalam prosedur
pengembngan model ADDIE. Sedangkan evaluasi sumatif
dilaksanakan diakhir ketika seluruh langkah telah
dilaksanakan. Selanjutnya dapat dilaksanakan revisi jika
diperlukan.15

B. Media Pembelajaran
15

Ibid,. h. 37.
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1. Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan salah satu variabel yang
menentukan keberhasilan pembelajaran dalam penciptaan
lingkungan belajar yang kondusif. Kata medium berasal dari
kata latin medius, yang berarti "tengah", "perantara", atau
"pengantar". sehingga, media dapat dilihat sebagai pembawa
pesan antara sumber pesan dan penerima yang dituju.16
Selanjutnya Menurut Santya Media pembelajaran ialah
segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menyalurkan pesan
(bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian
minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatanbelajar
untuk mencapai tujuan belajar. 17
Media pembelajaran sangat penting untuk efektivitas
proses dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga dalam memilih
media harus sesuai dengan tujuan, sumber, teknik, penilaian,
dan tingkat keterampilan siswa agar dapat melaksanakan
pembelajaran secara efektif. Oleh sebab itu guru perlu memiliki
pengetahuan mengenai keragaman dan jenis media agar bisa
menyeleksi kesesuaian media dengan materi sebelum
melaksanakan pemilihan dan penentuan media, dan akhirnya,
menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan
media dalam proses pembelajaran berusaha untuk
membangkitkan minat siswa dalam belajar, membangun
antusisme belajar, menciptakan rasa ingin tahu tentang apa yang
mereka lihat, dan mendorong mereka untuk terlibat dalam
aktivitas pembelajaran. Hal ini yang mempengaruhi psikologis
dalam diri peserta didik sehingga dengan memakai media ketika
pembelajaran berlangsung mampu memunculkan suasana tidak
membosankan dalam belajar serta membua kegiatan belajar
16
17

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.3.

Yongki Pratama, Yudha Anggana Agung, Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis Autoplay Pada Mata Pelajaran Menerapkan Konsep
Elektronika Digital Dan Rangkaian Elektronika Komputer Di Smk Negeri 1
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menjadi menyenangkan.18
Media pembelajaran, berdasarkan sejumlah definisi di atas,
ialah alat atau penyampai pesan yang dipakai oleh pendidik
dalam proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat
menyampaikan pesan dan merangsang pemikiran siswa
dianggap
media
pembelajaran.
Penyampaian
materi
pembelajaran yang efektif akan sangat terbantu dengan
penggunaan media yang tepat dalam proses pembelajaran,
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan hasil yang
maksimal. Siswa akan lebih mudah memahami dan
pembelajaran tidak akan membosankan jika menggunakan
media pembelajaran.
2. Jenis Media Pembelajaran
Jenis media pembelajaran secara umum yang biasa
dipaakai pada proses pembelajaran di sekolah:
1) Media berbasis visual
Media visual yaitu visualisasi pesan, informasi, atau konsep
yang ingin disampaikan terhadap peserta didik yang bisa
dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti foto,
gambar/ilustrasi, sketsa/gambar grafis, bagan, chart, dan
gabungan dari dua bentuk atau lebih.
2) Media Grafis
Media grafis termasuk dalam media visual/gambar. Media
grafis bisa mengomunikasikan fakta dan gagasan-gagasan
secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapan
kata-kata dengan gambar. Pengungkapan bisa berupa
diagram,sketsa, atau grafik. Kata-kata dan angka dipergunakan
sebagai judul dan penjelasan kepada grafik, bagan, diagram,
poster, kartun dan komik.

18
Rifky Khumairo Ulya, Nurul Hidayah, Pengembangan Media Pembelajaran
Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan, Jurnal Terampil: Jurnal
Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, p- ISSN 2355-1925, e-ISSN 28580-8915
Volume 4 Normor 1 juni 2017. h. 35.
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3) Media Audio
Media audio bersangkutan dengan indera pendengaran.
Pesan yang hendak disampaikan kemudian dimasukan kedalam
lambung auditif baik secara verbal maupun non verbal. Media
audio ini seperti radio, alat perekam pita magnetic, laboratorium
bahasa, dan media proyeksi diam.
4) Media Audio Visual
Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur
suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai
kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi ke dalam dua
jenis:
a) Audiovisual diam, yang menampilkan suara dan visual
diam, sepertifilmsoundslide.
b) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan
unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, video
cassete danVCD.19
Pada dasarnya semua media dikelompokkan menjadi 4 jenis,
yaitu media visual, media audio, media audiovisual dan
multimedia.
1) Media visual yaitu jenis media yang mengandalkan indra
penglihatan serta dapat dipegang.
2) Media audio merupakan jenis media yang hanya melibatkan
indra pendengaran saja.
3) Media audiovisual adalah jenis media yang melibatkan indra
pendengaran dan penglihatan.
4) Multimedia adalah media yang melibatkan beberapa jenis
media dan peralatan secara terintegritas dalam proses
pembelajaran.20
19

Umar, “Media Pendidikan (Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran)".
Jurnal keislamandan Peradaban, Vol. 5 No. 1 (2018), h. 131-144.
20
Yulia Siska, Pembelajaran IPS SD/MI (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018),
h.320

18
3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran
Levie dan Lentz mengemukakan empat fungsi media, yakni:
1) Peran mendasar atensi media visual ialah untuk menarik dan
memusatkan perhatian siswa pada substansi pelajaran yang
berkaitan dengan makna visual yang disajikan atau
menyertaiteksmateripelajaran. Pada saat pembelajaran baru
dimulai kerapkalikita mengamati ada siswa yang tidak tertarik,
ataupun ada siswa yang tidak menyukai matapelajaran tersebut
sehingga mereka tidak fokus mendengarkan. Gambar dari
media, terutama yang ditampilkan menggunakan proyektor,
dapat membantu siswa rileks dan fokus pada pelajaran di
depanmereka. Sehingga peluang untuk memperoleh dan
memahami konten pelajaran meningkat.
2) Fungsi Afektif Media visual bisa diamati dari seberapa besar
peserta didik menikmati atau memiliki ketertarikan pada teks
yang bergambar. Emosi dan sikap siswa dapat dipengaruhi oleh
gambar atau simbol visual, seperti informasi tentang masalah
sosial atau ras.
3) Fungsi kognitif media visual ditunjukkan oleh temuanstudi
yang menunjukkan bahwasimbolataugambar visual membantu
orang memahami dan menyimpaninformasiataupesan yang ada
pada gambar.
4) Fungsi kompensatoris media pembelajaran dapat ditunjukkan
dalam temuan studi, yang menunjukkan bahwa media visual
yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu
siswa yang kurang pandai untuk kembali bersemangat belajar.
Maksudnya, siswa yang lambat atau kurang mampu menyerap
materi dapat dibantu oleh media pembelajarandalam bentuk
teksatauverba .21

21
Cecep Kustandi, Daddy Darmawan. Pengembangan Media Pembelajaran.
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Sedangkan Nasution pada buku Yulia Siska mengatakan
terdapat lima manfaat dalam penggunaan media pembelajaran,
yaitu:
1) Menambah kegiatan belajar peserta didik
2) Menghemat waktu belajar
3) Menyebabkan hasil belajar siswa menjadi mantap
4) Membantu peserta didik untuk belajar karena dapat
membangkitkan minat atau motivasi peserta didik
5) Memberi pemahaman yang lebih tepat dan jelas.22
Peran media sebagai penyuplai pesan melibatkan peserta didik
tentunya sangatlah penting karena pendidik tentu tidak bisa
berdiri sendiri dalam upaya menciptakan komunikasi yang sesuai
dengan kegiatan pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran
terjadi manakala peserta didik bisa mengoptimalkan penggunaan
seluruh alat indra nya dalam kegiatan belajarnya. Kemampuan
peserta didik dalam melaksanakan hal tersebut tentu sangat
terbatas, maka dari itu peran media sebagai sebuah stimulus dapat
menjadi penopang tambahan untuk menciptakan peserta didik
mampu melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik.
Sentralisasi peran pendidik sebagai penghantar informasi atau
pesan terdapat berbagai permasalahan terutama dalam
memutuskan peserta didik sekaligus ketepatan dalam
penyampaian atau pemberian pesan yang semula akan di
sampaikan, sehingga sering kali terjadi salah penafsiran bagi
peserta didik dari apa yang hendak disampaikan oleh pendidik.
Aktivitas pembelajaran yang efektif terjadi pada saat peserta didik
mampu melibatkan seluruh panca indranya dalam belajar,
sehingga dengan adanya media pembelajaran sangatlah
mendorong dalam memaksimalkan kegiatan proses pembelajaran
di sekolah.
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C. Autoplay Media Studio
1. PengertianAutoplay Media Studio
Dalam pembelajaran para pendidik harus memiliki inovasi
yang tinggi untuk dapat membuat media interaktif dengan
memanfaatkan beragam program yang ada sebagai dampak dari
perkembanganteknologi. Autoplay Media Studioialah salah satu
program yang dapatdimanfaatkanmenjadi media interaktif.
Menurut Wijaya Autoplay Media Studio ialah program
untuk membuat perangkat lunak multimedia dengan
memasukkan beragam bentuk media seperti gambar, suara,
video, teks, dan flash ke dalam presentasi Anda. Dengan
aplikasi ini kita dapat membuat tampilan autorun presentation
yang didalamnya terdapat tombol-tombol panggil yang berguna
untuk menampilkan beragam file seperti: video, foto, Ms.Word,
flash dan beragam macam file lainnya. Autoplay Media Studio
dapat dipakai untuk membuat media pembelajaran interaktif,
walaupun yang menggunakan bukan seorang programmer.
Dengan sedikit imajinasi, siapa pun dapat menggunakan
perangkat lunak ini untuk menghasilkan proyek yang terlihat
profesional. Banyak pengembang perangkat lunak profesional
telah memanfaatkan program ini untuk membuat proyek
multimedia, kursus pelatihan interaktif, dan perangkat lunak
lainnya sebab sangat mudah dipakai untuk menggabungkan
foto, musik, film, flash, dan media lainnya.23
Autoplay memiliki alat yang sangat mudah saat
mempublikasikan file yang dapat dieksekusi. Alat penerbitan
file sederhana yang dapat dipakai untuk mengembangkan media
interaktif. Penggunaan perangkat lunak software autoplay tidak
mengharuskan pengguna untuk memahami skrip pemrograman
yang terlampau sulit. AutoPlay Media Studio ialah alat yang
lebih cepat dan handal untuk memodifikasi elemen multimedia
23

Khairun Nisa, Mustika Wati, dan Andi Ichsan Mahardika, Pengembangan
Media Pembelajaran Berbantuan Aplikasi Autoplay Media Studio Pada Pokok
Bahasan Fluida Dinamis Di Sma, (Jurnal Online), h. 41.
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(video, gambar, efek suara, musik dan animasi flash).
Manipulasi database, penguraian teks, interaksi web, dokumen
portabel (PDF, PowerPoint, Excel, Word), ekstraksi data, dan
visualisasi data. Kehadiran beragam fitur pada perangkat lunak
memungkinkan untuk dipakai sebagai alat bantu belajar selama
aktivitas belajar berlangsung.24
2. Langkah-langkah Penggunaan Autoplay Media Studio
Adapun contoh singkat langkah-langkah penggunaan
Autoplay Media Studio yang peneliti gunakan sebagai
berikut:
a) Membuat produk baru
b) Membuat gambar
c) Membuat label/tulisanpendek
d) Membuat tombo lbutton.
e) Membuat teks paragraph
f) Membuat slide show
g) Membuat flash
h) Membuat pdf
i)

Membuat hyperlink

3. Kelebihan dan kekurangan Autoplay Media Studio
a) KelebihanAutoplay Media Studio ialah:
1) Aplikasi ini tersedia untuk diunduh secara gratis di
internet. Setelah membuat pekerjaan bisa autoplay
secara otomatis (artinya bisa berjalan otomatis setelah
ketika kita memasukkan cd profil). Untuk membuatnya
bisa klik tombol publish (icon berbentuk CD) lalu ikuti
petunjuknya.
2) Fitur-fitur yang lebih mudah dipahami dibandingkan
aplikasi lain (mudah dipahami).
24

Ibid, h. 22.
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b) Kekurangan Autoplay Media Studio ialah:

1) Template yang bisa dipilih terlalu sedikit.
2) Pilihan template yang ada terlalu monoton.
3) Kerapkali mengalami kegagalan sistem.25
D. Pendidikan Jamani, Olahraga, dan Kesehatan
Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ialah bagian
penting dari keseluruhan proses pendidikan dengan tujuan
meningkatkan kinerja manusia melalui media kegiatan fisik untuk
mengembangkan kinerja manusia melalui media kegiatan fisik
untuk mengembangkan dab nenelihara tubuh manusia. Menurut
Wang bahwa PJOK memiliki pengaruh yang tak tergantikan pada
pembentukan karakter moral, perkembangan intelektual, estetika
pencapaian dan gaya hidup sehat.26
Menurtu Sumbodo Pendidikan jasmani ialah suatu proses
pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk
meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan
motorik, sikap sportif, kecerdasan emosional, pengetahuan serta
perilaku hidup sehat.27Pendidikan jasmani menurut Sukintaka
ialah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan
lingkungan melalui kegiatan jasmani yang diselenggarakan secara
sistematis untuk menuju Indonesia seutuhnya. Selain itu Patusuri
mengemukakan pendidikan jasmani dan olahraga merupakn
proses pebdidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan
olahraga untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas

26

Muhammad Iqbal Ambudi, M. E. Winarno, dan Wasis Djoko Dwiyoga,
Perncanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran PJOK, Jurnal Pendidikan, Vol. 4, No.1, 9
Januari 2019. h. 110-116.
27
Achmad Jayul, Edi Irwanto, Model Pembelajaran Daring Sebagai Altertaif
Proses Kegiatan Belajar Pendidikan jasmani ditengah Pandemi Covid-19, Jurnal
Pendidikan Kesehatan Rekreasi, Vol 6, No. 2, h 190.
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individu, baik dalam hal fisik, mental dan emosional.28
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti
menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan
kesehatan ialah salah satu matapelajaran yang memperlajari
tentang pendidikan yang mmana di dalam nya terdapat aktivitas
fisik peserta didik yang mampu membangun kecerdasan
emosional, interaksi sosial, mental, pengetahuan serta prilaku
hidup sehat.
Pendidikan jasmani ialah jenis pendidikan yang
menggunakan latihan fisik untuk menghasilkan perbaikan yang
komprehensif dalam sifat fisik, mental, dan emosional individu.
Di SD/MI, PJOK digunakan untuk mengajarkan anak tentang
nilai etika, moral, dan karakter.29Sehingga peserta didik
mempunyai karakter yang baik guna dapat menciptakan generasi
penerus bangsa yang bermanfaat. Pendidikan jasmani juga
memiliki tujuan yakni:
1. Perkembangan organ-organ tubuh untuk mrningkatkan
kesehatan dan kebugaran jasmani
2. Perkembangan Neuro muskuler
3. Perkembangan mental emosional
4. Perkembangan Sosial
5. Perkembangan Intelektual.30

E. Aktivitas Kebugaran Jasmani
Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan suatu
proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain
untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan
keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat
28
Yudesta Erfayliana, Pendidikan Jasmani Dalam Membentuk Etika, Moral,
dan Karakter, Jurnal Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 2
No. 2 (2015), h. 304.
29
.Ibid, h. 305.
30
Ibid, h. 305.
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yang aktif, serta bersikap sportif. Selain itu pendidikan jasmani
dan kesehatan merupakan usaha untuk mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan siswa kearah kehidupan yang
sehat jasmani dan rohani. Usaha tersebut berupa kegiatan yang
diprogramkan secara ilmiah, terarah, dan sistematis yang
disusun oleh lembaga pendidikan yang berkompeten. dengan
demikian upaya pembinaan pendidikan jasmani dan olahraga
peserta didik maupun masyarakat membutuhkan kesabaran agar
dapat berkembang lebih pesat. Pendidikan jasmani dan olahraga
ini diberikan kepada peserta didik dan masyarakat, dengan
tujuan untuk membantu dan memahami mengapa manusia
bergerak dan bagaimana melakukan gerakan secara aman ,
efesien dan efektif.31
Kebugaran jasmani merupakan hal yang sangat penting
bagi kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan atau
pekerjaan sehari-hari. Yang dimaksud dengan kebugaran
jasmani sendiri adalah kesanggupan dan kemampuan untuk
melakukan pekerjaan atau aktivitas tanpa mengalami kelelahan
yang berarti atau berlebihan. Kebugaran jasmani sangat erat
kaitannya dengan kegiatan manusia dalam melakukan pekerjaan
maupun bergerak. Selain itu kebugaran jasmani juga berfungsi
untuk meningkatkan kenerja bagi siapapun, sehingga dapat
melaksanakan
tugas-tugasnya
secara
optimal
untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik. Menurut Mutohir dan
Maksum menyatakan bahwa, “kebugaran jasmani adalah
kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami
kelelahan yang berarti”.
Pernyataan diatas menjelaskan bahwa disadari atau tidak,
sebenarnya kebugaran jasmani itu merupakan salah satu
kebutuhan hidup manusia karena kebugaran jasmani
31

Deri Wantona, Ifwandi, Nyak Amira, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan
Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah,
Volume 2, Nomor 4 : 314 – 322 November 2016.
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bersenyawa dengan hidup manusia. kebugaran jasmani yang
dibutuhkan manusia untuk bergerak dan melakukan pekerjaan
setiap individu masing-masing berbeda. Seperti halnya
kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh seorang anak berbeda
dengan yang dibutuhkan oleh orang dewasa, bahkan tingkat
kebutuhannya sangat individual.
Faktor penentu keberhasilan kebugaran jasmani
diperlukan kondisi fisik yang stabil. Adapun unsur dari
komponen kebugaran jasmani tersebut adalah kekuatan, daya
tahan, daya ledak, kelentukan, kecepatan, kelincahan,
koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Dengan
memahami unsur-unsur dari komponen kebugaran jasmani serta
ditambah dengan melakukan latihan kondisi fisik maka
seseorang dapat mempertahankan atau meningkatkan derajat
kesegaran jasmani. Derajat kesegaran jasmani seseorang sangat
menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas
sehari-hari. kian tinggi derajat kesegaran jasmani seseorang kian
tinggi kemampuan kerja fisiknya. Setiawan menatakan bahwa,
“Latihan kondisi fisik amat penting untuk meningkatkan
kesegaran jasmani agar seseorang mencapai hasil kerja yang
lebih produktf.

F. Penelitian Yang Relevan
a. Penelitian yang telah dilakukan oleh Firmansyah pada tahun
2018 , menghasilkan pengembangan media pembelajaran
berbasis autoplay media studio mata pelajaran fiqih kelas x
di man 1 lampung utara layak digunakan sebagai media
pembelajaran.
b. M Bahtiar Rizki, dalam penelitian yang berjudul
pengembangan media pembeajaran Autoplay dan quiz ceator
pada matapelajaran IPS materi penjajahan belanda untuk
kelas V sd/mi di SD AL=faqih baran sukoanyar pakis
malang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan
produk dinyatakan layak oleh validtor dan layak digunakan
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sebagai media pembelajaran.
c. Penelitian yang telah dilakukan ole Lailatul Istiqomah
menghasilkan pengembangan media pembelajaran berbaasis
autoplay untuk meningkatkaan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Al-Quran Hadist kelas IV MIN 2 Kota Malang.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan produk
dinyatakan layak oleh validator dengan hasil analisis
presepsi siswa padauji coba yang di dapatkan nilai87,35%
dikategorikan sangat setuju.
d. Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhamad Anwar
menghasilkan pengembangan media autoplay berbasis
video animasi pada materi kenampakan alam dan sisial
budaya siswa kelas IV SDN Ponggok blitas dinyatakan
layak sebagai media pembelajaran.

G. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir dalam penelitian pengembangan ini
yakni kebutuhan akan adanya Media pembelajaran berbasis
Autoplay Media Studio pada mata pelajaran PJOK kelas IV.
Diketahui pendidik telah menggunakan buku cetak. Namun
mengingat saat ini pembelajaran harus dilakukan secara daring
dan keterbatasan buku cetak maka diperlukan media
pembelajaran yang inovatif untuk mendukung pembelajaran agar
tetap efektif. Maka media pembelajaran yang tepat ialah media
pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio. Media
pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio ini dapat berfungsi
sebagai media pembelajaran agar pembelajaran berjalan efektif
sehingga tidak menciptakan kejenuhan saat
pembelajaran
berlangsung.
Kerangka
berfikir
dalam
Pengembangan
media
pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio pembelajaran yang
sangat tepat. Penggunaan Autoplay Media Studio untuk membuat
media pembelajaran memiliki beberapa keunggulan, antara lain
kemampuan menyajikan materi yang sangat menarik, menyajikan
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informas imateri yang lebih jelas. Oleh karena itu, media
pembelajaran ini merupakan ide yang baik. Karena pembelajaran
media pembelajaran berbasis autoplay media studio sangat
menarik, proses pembelajaran akan lebih mudah dan siswa akan
lebih memahami.
Media Pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio
diharapkan dapat membantu siswa lebih memahami isi materi dan
menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran,
menghilangkan hambatan belajar. Dapat diliat alur kerangka
berfikir peneliti sebagai berikut:
Pra penelitian kesekolah dengan melakukan wawancara

1.
2.

Pendidik membutuhkan media pembelajaran agar peserta didik
antusias dalam pembelajaran dan pembelajaran berjalan efektif.
Belum adanya pengembangan Media Pembelajaran berbasis Autoplay
Media Studio.

Rancangan Produk Awal

Revisi

Uji Coba Produk
Layak

Tidak Layak

Revisi

Hasil akhir Pengembangan media pembelajaran berbasis
Autoplay Media Studio mata pelajaran PJOK kelas IV SD/MI
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