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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan masalah yaitu pembelajaran masih 

sangat kurang terhadap penggunaan media yang berbentuk audio visual. Tenaga 

pendidik juga mempengaruhi minat belajar peserta didik, ketika seorang pendidik 

mampu mengambil hati peserta didik minat belajar peserta didik juga akan meningkat 

sehingga peserta didik lebih cepat memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. 

Meskipun kurikulum 2013 diterapkan diberbagai sekolah, namun belum sepenuhnya 

dapat diterapkan bahkan masih banyak yang menggunakan kurikulum lama, yang 

hakikatnya masih menggunakan metode ceramah. Seorang pendidik seharusnya 

mempunyai media yang menarik untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Peserta didik akan lebih semangat dan mudah memahami sesuatu jika proses 

pembelajaran menggunakan media karena dapat melihat langsung kejadian yang 

sebenarnya dan akan sangat mendukung materi yang akan disampaikan. 

Penelitian ini menggunakan metode R&D dengan model 4D dengan beberapa 

tahapan yaitu pendefinisian (define), tahap perancangan  (design), tahap validasi ( 

validitas), dan tahap peyebaran (disseminate). Validasi kelayakan dilakukan dengan dua 

ahli media, dua ahli materi dan dua pendidik. Uji lapangan terdiri dari uji skala kecil 

dengan lima belas peserta didik dan uji skala besar 30 peserta didik. Penelitian ini 

dilakukan di MIN 6 Bandar Lampung dan SD N 1 Margoyoso Tanggamus. 

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media 

sparkol videoscibe pada mata pelajaran PJOK memperoleh nilai rata-rata ahli media 

91%, ahli materi 95% dan rata-rata pendidik 95%. Sedangkan penilaian peserta didik 

pada tahap uji skala kecil 96% dan uji skala besar 93%, hal ini menunjukkan media 

sparkol videoscribe layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran, Sparkol Videoscribe 
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ABSTRACT 

 

 The background of this research is based on the problem, namely learning is 

still very lacking in the use of media in the form of audio-visual. Educators also affect 

students' interest in learning, when an educator is able to win the hearts of students, 

students' interest in learning will also increase so that students understand more quickly 

what is conveyed by the educator. Although the 2013 curriculum was implemented in 

various schools, it has not been fully implemented and even many still use the old 

curriculum, which in essence still uses the lecture method. An educator should have 

interesting media to increase student interest in learning. Students will be more 

enthusiastic and easy to understand something if the learning process uses media 

because they can see directly the actual events and will greatly support the material to 

be delivered. 

 This study uses the R&D method with a 4D model with several stages, namely 

definition, design stage, validation stage (validity), and dissemination stage. Feasibility 

validation was carried out with two media experts, two material experts and two 

educators. The field test consisted of a small-scale test with fifteen students and a large-

scale test with 30 students. This research was conducted at MIN 6 Bandar Lampung and 

SD N 1 Margoyoso Tanggamus. 

 Based on these stages, it can be concluded that the media sparkol videoscibe in 

PJOK subjects obtained an average value of 91% media experts, 95% material experts 

and 95% educators on average. While the assessment of students at the small-scale test 

stage was 96% and the large-scale test is 93%, this shows that the sparkol videoscribe 

media is  feasible to use in the learning process. 

 

Keywords: Learning Media, Sparkol Videoscribe 
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MOTTO 

 

ُ لَهُ بِِه طَِزيقًا إِلًَ اْلَجٌَّةِ   َوَهْي َسلََك طَِزيقًا يَْلتَِوُس فِيِه ِعْلًوا َسهََّل َّللاَّ

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan 

baginya jalan menuju syurga”
1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Langkah awal untuk memahami judul skripsi ini tentunya untuk menghindari 

kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang 

menjadi judul skripsi ini. Adapun judul yang dimaksud adalah Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Kelas IV SD/MI. Adapun uraian pengertian beberapa istilah 

yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut : 

Pengembangan adalah suatu proses yang diterapkan guna pengembangan dan 

validasi produk pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan dalam 

judul ini adalah pengembangan suatu produk menjadi lebih baik dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik.
2
 

Media pembelajaran adalah manusia,materi dan kejadian dapat membangun 

kondisi peserta didik  memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media yang 

dimaksud ialah pendidik, buku dan lingkungan sekolah sebagai sumber pengetahuan. 

Jadi media pembelajaran yang dimaksud dalam judul ini adalah sebuah alat bantu 

pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran, serta meningkatkan perhatian 

peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik.
3
 

Sparkol Videoscribe merupakan whiteboard animation video atau sering 

disebut dengan sketsa video, doodle video, video scribing atau ekspaliner videos, 

namun kebanyakan Sparkol videoscribe merupakan sebuah media pembelajaran video 

animasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang disusun menjadi sebuah video utuh.
4
 

PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan 

untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan 

berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, 

aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, 

olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional.
5
 Jadi yang penulis maksud dalam proposal 

tentang Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada Mata 

Pelajaran PJOK Kelas IV SD/MI adalah mengembangkan media pembelajaran 

menggunakan sparkol videoscribe untuk menghasilkan media pembelajaran yang 

menarik bagi peserta didik pada pembelajaran PJOK. 

                                                             
2
Kurniawan, Asep, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 

h.27. 
3Arsyad,Azhar, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali pers, 2017), h.3. 
4Aan Subhan Pamungkas, Ihsanudin,dkk. “Video Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe; 

Inovasi pada Perkuliahan Sejarah Matematika”, Jurnal Pendidikan Matematika 2, No. 2 (Juli 2018), h.130. 
5Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Vol. 17 No. 2(Desember 2018), h. 78. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dengan demikian 

akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi 

dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan sebagai suatu usaha yang sistematis 

berencana dan berkelanjutan tentu berupaya optimal untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan.
6
 Pendidikan dapat diperoleh individu melalui lembaga formal maupun non 

formal dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan guna membentuk karakter serta 

mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik. 

Perubahan pribadi peserta didik dapat terjadi apabila terlaksananya proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran membentuk sebuah interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik yang berusaha membangun intelektual dan kepribadian. 

Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peserta 

didik, pendidik, sarana prasarana, serta lingkungan. Apabila faktor tersebut dapat saling 

mendukung dengan baik maka proses pembelajaran akan meningkatkan mutu 

pendidikan. Mutu pendidikan yang baik akan membuat pendidik mencapai tujuan 

sesuai Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

bahwa: “Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

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

bertanggung jawab”. 

Dari pengertian tersebut berarti bahwa pendidikan merupakan tempat atau 

wadah proses pembelajaran. Bagi seorang pendidik sangat diharapkan untuk memiliki 

wawasan yang luas serta bisa menyampaikan materi pada proses pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran yang mudah dimengerti dan dipahami oleh seluruh 

peserta didik. Perkembangan media pembelajaran yang mampu mengolah, mengemas, 

menampilkan, dan menyebarkan media pembelajaran sehingga proses pembelajaran 

akan lebih menarik, proses pembelajaran juga dijelaskan dalam surat Al-Alaq (1-5) 

yang berbunyi: 

َي ِهْي َعلٍَق, ٱْقَزْأ َوَربَُّك ٱْْلَْكَزم, ٱلَِّذي  ًَسَٰ ٱْقَزْأ بِٱْسِن َربَِّك ٱلَِّذي َخلَق, َخلََق ٱْْلِ

َي َها لَْن يَْعلَنْ  ًَسَٰ  َعلََّن بِٱْلقَلَِن,  َعلََّن ٱْْلِ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang Menciptakan, dia 

Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmu lah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahui. 

 

                                                             
6Astri Aprilia Rani,“Analisis Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Di 

Kelas IV SDN 1 Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek”, Jurnal Pendidikan SD, Vol. 05 No 1 

(2019). 
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Berdasarkan ayat Al-Quran diatas menjelaskan tentang materi pendidikan hal 

ini dapat dilihat pada ayat 1 dan 3 yang menjelaskan tentang materi membaca. Dalam 

surat tersebut pada ayat 4 dan 5 dijelaskan bahwa pendidikan pertama adalah Allah 

SWT. Allah mengajar manusia menulis menggunakan pena. Dia memberikan 

pengetahuan kepada manusia tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya. 

Kemudian kata insan (manusia) pada ayat 5 dimaksudkan kepada peserta didik, yaitu 

semua manusia merupakan pengajar tanpa batas waktu dan tempat. Pada ayat 1 dan 5 

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah agar manusia mempunyai pengetahuan 

sehingga dapat beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari ayat tersebut 

dapat diketahui bahwa Allah mengajarkan kita untuk bisa membaca dan menulis, dari 

membaca dan menulis kita menjadi paham apa yang belum kita ketahui. 

Pada jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah merupakan tahapan dimana 

perkembangan kognitif peserta didik berada ditahap berfikir konkret, pada masa berfikir 

konkrit peserta didik memiliki sistem kognisi tersusun rapi yang mendasari pola 

pikirnya terhadapa hal yang abstrak. Ketertarikan peserta didik terhadap hal yang baru 

dan menyenangkan membuat tingkat SD/MI menjadi sangat kompleks dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Penting untuk pendidik memaparkan materi 

pembelajaran secara menarik ke dalam bahan ajar atau media pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran berguna untuk meningkatkan 

kemauan, minat, dan pengaruh psikologi bagi peserta didik. Melalui media 

pembelajaran proses belajar dapat terlaksana secara tersusun dan menyenangkan sebab 

materi petunjuk pelaksanaan suatu hal serta membuat daya tarik terhadap materi yang 

disampaikan.
7
 

Dalam proses KBM di butuhkan media yang mudah dipahami oleh peserta 

didik. Pemahaman materi pembelajaran tersebut dapat di jadikan modal kedunia kerja 

atau kejenjang yang lebih tinggi, dengan adanya suatu media yang dapat meningkatkan 

sistem kerja alat indra yang akan meningkatkan pemahaman peserta didik. Media 

tersebut dapat berupa cetak, audio, visual, dan audio visual. Perkembangan belajar telah 

membawa pengaruh terhadap pembelajaran. Keseluruhan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan 

kamauan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan terkendali.  

Tokoh penting dalam pencapaian dan pengendalian tujuan dari pembelajaraan 

adalah seorang pendidik. Permasalahan yang harus segera dicari solusi dan menjadi 

prioritas adalah salah satunya masalah kualitas pendidikan, khususnya kualitas 

pembelajaran melalui media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis komputer 

dengan bantuan program software. Media video dan media televisi memiliki empat 

fungsi yaitu diantaranya komersil, alat hiburan, penyampai informasi, dan sebagai 

                                                             
7Haris Budiman, “Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan,” Jurnal 

Pendidikan Islam AL-Tadzkiyyah, Vol. 8 No 1(2017), h.75-83. 
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sarana edukasi. Mengacu pada fungsi di atas sehingga dapat membuat inovasi baru 

dalam dunia pendidikan.  

Berdasarkan hasil dari pra penelitian di MIN 6 Bandar Lampung dan SD N 1 

Margoyoso Tanggamus tentang penerapan media pembelajaran khususnya media 

pembelajaran PJOK berbasis sparkol videoscribe pada pokok bahasan permainan bola 

besar, penulis melakukan wawancara langsung kepada bapak Habiburrahman, dan ibu 

Susiati mengatakan bahwa dalam penggunaan media pembelajaran untuk di MIN 6 

Bandar Lampung masih sangat kurang terhadap penggunaan media yang berbentuk 

audio visual. Tenaga pendidik juga sangat mempengaruhi minat belajar peserta didik, 

ketika seorang pendidik mampu mengambil hati peserta didik minat belajar peserta 

didik juga akan meningkat sehingga peserta didik lebih cepat memahami apa yang 

disampaikan oleh pendidik. Meskipun kurikulum 2013 diterapkan diberbagai sekolah, 

namun belum sepenuhnya dapat diterapkan bahkan masih banyak yang menggunakan 

kurikulum lama, yang hakikatnya masih menggunakan metode ceramah.
8
 Seorang 

pendidik seharusnya mempunyai media yang menarik untuk meningkatkan minat 

belajar peserta didik. Peserta didik akan lebih semangat dan mudah memahami sesuatu 

jika proses pembelajaran menggunakan media karena dapat melihat langsung kejadian 

yang sebenarnya dan akan sangat mendukung materi yang akan disampaikan. 

Hal ini dilihat dari pengamatan pada saat proses pembelajaran dimulai guru 

hanya memberikan media untuk peserta didik berupa gambar yang ada sesuai dengan 

materi yang disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan guru menjelaskan dengan 

metode ceramah yang dibantu dengan media papan tulis yang ada di kelas. Setelah guru 

menerangkan guru langsung memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan 

latihan soal-soal. Hal ini yang sering membuat bosan siswa dalam proses pembelajaran 

PJOK. Penggunaan media pembelajaran visual di MIN 6 Bandar Lampung membuat 

proses pembelajaran kurang efektif, masih banyak siswa yang mengobrol di dalam 

kelas saat proses pembelajaran dimulai, siswa merasa bosan dan kesulitan jika belajar 

hanya dengan menggunakan media pembelajaran berupa gambar. 

MIN 6 Bandar Lampung dalam penggunaan TIK memang sudah diterapkan 

dalam proses pembelajaran, namun dalam mata pelajaran PJOK siswa masih 

menggunakan media berupa gambar-gambar, sarana dan prasarana yang ada sudah 

memadai untuk menunjang proses pembelajaran menggunakan media, terutama media 

yang berbasis elektronik. Namun dalam pemanfaatanya pendidik belum 

memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan adanya multimedia 

(software) dalam proses pembelajaran menjadi sangat bermanfaat.
9
 Multimedia tersebut 

bertujuan untuk membuat waktu belajar siswa lebih efisien, dan efektif, mempermudah 

pemahaman materi yang membutuhkan kejelasan suara, menarik untuk diperhatikan 

dan pengguaannya mudah baik secara operasional. Siswa lebih sering mendapatkan 

                                                             
8Wawancara Guru Mata Pelajaran PJOK MIN 6 Bandar Lampung, 21 September 2021. 
9Sri Gusty, et. Al. Belajar Mandiri Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid 19 (Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2020), h.2. 
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media pembelajaran hanya berupa gambar-gambar, jarang mendapatkan media 

pembelajaran software yang mempermudah siswa belajar mandiri. Hal ini perlu 

diperhatikan siswa selalu merasa senang dengan media pembelajaran yang dianggap 

baru. Adanya multimedia software dalam proses pembelajaran menjadi sangat 

bermanfaat. 

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

menawarkan media pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe. Sparkol Videoscribe 

merupakan whitebord animation video atau sering disebut dengan sketch videos, doodle 

videos, video scribing, atau expaliner video, namun kebanyakan kita nyaman 

menyebutnya dengan whiteboard animation (animasi papan tulis). Papan tulis ini 

digunakan untuk menggambarkan narasi atau skrip dan media ini dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diadakan penelitian yang berjudul 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada Mata Pelajaran 

PJOK Kelas IV SD/MI. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran yang berbasis sparkol videoscribe masih 

jarang sekali dilakukan oleh pendidik SD/MI pada mata pelajaran PJOK. 

2. Kurangnya  media pembelajaran berbasis audio visual yang mendukung dalam 

pembelajaran.  

3. Sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk menunjang proses 

pembelajaran menggunakan media, terutama media yang berbasis elektronik. 

Namun dalam pemanfaatanya, pendidik belum memaksimalkan penggunaan 

sarana dan prasarana tersebut. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe pada mata 

pelajaran PJOK kelas IV SD/MI. 

2.  pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe yang terfokus pada materi 

permainan bola besar.  

3. Penilaian kelayakan produk dilakukan oleh ahli materi,ahli bahasa, ahli media. 

Kemudian diuji coba skala besar dan skala kecil pada peserta didik untuk 

mengetahui kemenarikan produk yang dikembangkan. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe 

dan menarik untuk peserta didik kelas IV SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan media berbasis Sparkol Videoscribe pada mata pelajaran 

PJOK kelas IV SD/MI menurut para ahli? 

3. Bagaimana respon peserta didik dan pendidik terhadap media pembelajaran 

berbasis Sparkol Videoscribe pada mata pelajaran PJOK kelas IV SD/MI? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses mengembangkan media pembelajaran berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran PJOK kelas IV SD/MI. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe 

pada mata pelajaran PJOK kelas IV SD/MI menurut para ahli. 

3. Untuk mengetahui respon peserta didik dan pendidik terhadap media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran PJOK kelas IV 

SD/MI. 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis secara keilmuan pada 

pengembangan.Manfaat yang diberikan adalah ilmu pengembangan media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran PJOK yang 

menarik bagi peserta didik. Selain itu, bermanfaat juga untuk tambahan wacana 

keilmuan tentang keragaman hal yang dapatdilibatkandalam pengembangan 

komponen pendidikan dan pengembangan media pembelajaran PJOK bagi 

peserta didik. Berkaitan  dengan penelitian dan pengembangan penelitian ini 

bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti serupa lainnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman langsung dalam pengembangan media pembelajaran 

PJOK di MIN 6 Bandar Lampung 

b. Bagi Pendidik dan Peserta Didik 

Sebagai sarana dan referensi dalam penggunaan media pembelajaran dan 

penelitian ini menjadi tolak ukur pengguna media dalam pembelajaran 

PJOK. 
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H. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan media 

pembelajaran ini adalah :  

1. Media pembelajaran yang dikembangkan berbasis sparkol videoscribe, 

kemudian dapat dipakai menggunakan bantuan komputer, laptop dan 

handphone. 

2. Media pembelajaran yang dikembangkan memuat materi mata pelajaran 

PJOK kelas IV SD/MI. 

3. Media pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan KI dan KD yang 

ada di mata pelajaran PJOK kelas IV SD/MI. 

4. Media pembelajaran yang dikembangkan memuat materi, dan animasi. 

 

I. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian pengembangan ini meliputi : 

a. Media pembelajaran pada pembelajaran  mampu membuat peserta didik 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Peserta didik dapat belajar dengan mandiri. 

c. Item-item dalam angket validasi mencerminkan penilaian produk secara 

komprehensif, menyatakan layak dan tidaknya produk untuk digunakan. 

 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini meliputi : 

a. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran terfokus pada materi 

mata pelajaran PJOK kelas IV SD/MI. 

b. Uji validasi dilakukan pada ahli media, dan ahli materi. 

c. Uji coba produk dilakukan di MIN 6 Bandar Lampung dan SDN 1 

Margoyoso pada peserta didik Kelas IV. 

 

J. Penelitian Yang Relevan 

Dalam penelitian yang relevan mengenai media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe yakni:  

1.  Deri Firmansah, Dicki Fauzi Firdaus. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran video interaktif dengan menggunakan 

aplikasi sparkol videoscribe pada tema 3 kelas III. Untuk mengetahui 

kelayakan dan respon dari guru dan peserta didik terhadap media pembelajaran 

tersebut Penelitian menggunakan Research & Development. Tahap validasi 

desain melibatkan dua orang ahli materi untuk menilai kelayakan materi dan 

dua orang ahli media untuk menilai kelayakan media dan kebahasaan. Tahap 

uji coba melibatkan 41 orang peserta didik (15 peserta didik uji coba kelompok 

kecil dan 26 peserta didik uji coba kelompok besar) dan 2 orang guru dilibatkan 
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untuk melihat keefektifan video interaktif dengan menggunakan aplikasi 

sparkol videoscribe tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai 

kelayakan oleh ahli materi sangat baik (3,727) dan nilai kelayakan oleh ahli 

media sangat baik (3,6105) sedangkan nilai kelayakan oleh ahli nilai-nilai 

keislaman sangat baik (85,71%). Respon peserta didik sangat menarik (3,4733 

uji coba kelompok kecil dan 3,5692 uji coba lapangan), respon uji coba guru 

sangat menarik (3,7085). Ini menunjukkan bahwa media pembelajaran video 

interaktif dengan menggunkan aplikasi sparkol videoscribe yang dihasilkan 

dalam penelitian ini dianggap layak digunakan dalam pembelajaran tema 3 

kelas III.
10 

2. Munida Qonita Silmi,  Putri Rachmadyanti. Penelitian pengembangan ini 

dirancang dengan tujuan untuk: (1) menghasilkan produk media pembelajaran 

video animasi berbasis sparkol videoscribe untuk materi persiapan 

kemerdekaan RI Kelas V SD. (2) Mengetahui tingkat kelayakan penggunaan 

media ANVIS yang mencangkup tingkat validitas materi dan validitas media 

dari validator, serta tingkat keterterapan media ANVIS. Subjek ujicoba dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya. Model 

pebelitian yang digunakan yakni model Borg and Gall yang dimodifikasi dari 

10 tahapan menjadi 9 tahapan. Hasil penelitian ini berupa validasi dengan 

presesntase 83,3% untuk materi dan 95,6% untuk media dengan kategori Valid, 

serta tingkat kelayakan penggunaan dengan presentase 95,25% dengan kategori 

Dapat diterapkan. Dengan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media 

ANVIS layak untuk digunakan
11

. 
3. Nur Latifah, Najib Hasan, Yola Ananda Fitria. penelitian ini di lakukan di SDN 

Sukamurni 1 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah dasar tahun  

akademik 2019-2020. Objek dalam penelitian akan mengembangkan Media 

Pembelajaran Sparkoll Videoscribe Terhadap Keterampilan Menulis. Metode 

yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan Research and 

Development (R&D). Memakai model dari Borg and Gall yang tersusun dari 

tujuh tahapan yang sudah di batasi, yakni potensi dan masalah, pengumpulan 

data, design product, validasi design, perbaikan design, uji coba product, revisi 

product. Subjek penelitian yakni walikelas beserta peserta didik kelas IV SDN 

Sukamurni 1 dengan instrumen pengumpulan data berbentuk angket/kuesioner 

yang di berikan pada validator ahli kepada Dosen, ahli pakar dan siswa kelas 

IV. Bersumber pada hasil validator ahli pakar dan menghasilkan kriteria layak 

untuk tiap-tiap kriteria yakni 86% dan 80% maka hasil respon siswa dan 

kriteria kelayakan yaitu 96%
12

. 

                                                             
10Deri Firmansah, Dicki Fauzi Firdaus, Pengembangan Media Pembelajaran Video Interaktif 

Berbasis Aplikasi Sparkol Videoscribe Pada Tema 3 Kelas III, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Dasar,Vol.7 No.2 2020, h.1  

11Munida Qonita Silmi,  Putri Rachmadyanti, Pengembangan Media Pembelajaran Video 

Animasi Berbasis Sparkol Videoscribe Tentang Persiapan Kemerdekaan Ri Sd Kelas V, Jurnal Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya Vol. 06 No. 04 2018, h. 486.  
12

Nur Latifah, Najib Hasan, Yola Ananda Fitria Pengembangan Media Pembelajaran Sparkol 

Videoscribe Terhadap Keterampilan Menulis Siswa Kelas VI Sekolah Dasar Negri Sukamurni 1 Kabupaten 

Tengerang, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Vol.6  No.1 2020, h.40   
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4. Indyra Fransisca, Mintohari. Penelitian pengembangan ini dilakukan untuk 

menghasilkan media Videoscribe berbasis sparkol sebagai alternatif untuk 

media pembelajaran IPA materi Tata surya. Dalam mengembangkan media, 

peneliti menggunakan model R & D yang telah dimodifikasi menjadi 9 tahapan 

yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data,desain produk,validasi desain, 

revisi desain, uji coba produk (skala kecil), revisi produk, uji coba pemakaian 

(skala besar) dan revisi produk. Hasilnya adalah media Videoscribe yang layak, 

dilihat dari persentase validasi materi sebesar 90,38%, persentase validasi 

media sebesar 88,33% serta hasil angket siswa pada skala kecil dan skala besar 

berturut-turut sebesar 93,16% dan 95,41%. Berdasarkan hasil post-test dan pre-

test, terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar siswa. pada uji skala kecil 

terdapat peningkatan dari 60,0 menjadi 71,6 sedangkan dalam uji skala besar 

terdapat peningkatan dari 68,8 menjadi 80,8. Hasil dari uji normalitas dan 

homogenitas menunjukkan data berdistribusi normal serta memiliki varian yang 

sama atau bersifat homogen. Dan hasil dari uji hipotesis dengan uji t-test 

menggunakan SPSS versi 25 diperoleh Sig (2 tailed) 0,019 < 0,05 

menyimpulkan bahwa H0 ditolak menujukkan bahwa media mempengaruhi 

hasil belajar siswa dan dikatakan dalam kategori efektif.
13

 

5. Any Krisnawati, Tomi Listiawan & Nanis Hairunisya. Sparkol Videoscribe 

salah satu media pembelajaran yang dapat mendukung pemenuhan hak belajar 

anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan media 

pembelajaran dan kelayakan penggunaan media pembelajaran Sparkol 

Videoscribe di kelas 2 sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti adalah metode penelitian dan pengembangan (research and 

development). Tahapan – tahapannya adalah potensi dan masalah, 

pengumpulan informasi, desain produk, revisi desain,ujicoba produk, dan revisi 

produk. Hasil validasi dari para ahli menyatakan bahwa 96% media 

pembelajaran Sparkol Videoscribe sangat layak digunakan dalam pembelajaran 

di kelas 2 Sekolah Dasar.
14

 

 

                                                             
13

Indyra Fransisca, Mintohari, Pengembangan Media Pembelajaran Video Berbasis Sparkol 

Videoscribe Pada Pelajaran Ipa Dalam Materi Tata Surya Kelas VI SD, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Negeri Surabaya, Vol. 6 No.11 2018, h.191.    
14

Any Krisnawati, Tomi Listiawan & Nanis Hairunisya, Pengembangan Media Sparkol 

Videoscribe Berbasis Problem Based Learning Kelas 2 Di Sd Negeri Tenggong, Jurnal Media Bna Ilmiah 

Vol.15 No.10, h.3.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pengembangan Model 

Penelitian pendidikan merupakan suatu proses atau langkah menemukan 

informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah.
15

 

Pengembangan model penelitian dan pengembangan dalam penelitian adalah jenis 

penelitian dengan pengembangan (Reseach and Develpment/R&D). Borg and Gall 

menyatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan merupakan proses/metode 

yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk.
16

 Sugiyono 

mengemukakan bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, serta menguji keefektifan produk 

tersebut.
17

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat 

berguna untuk kebutuhan pendidikan maupun berguna untuk masyarakat luas. Oleh 

karena itu, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk melihat 

kelayakan media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran PJOK 

kelas IV SD/MI. 

 

B. Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin medius yang berarti perantara, tengah atau 

pengantar. Secara sederhana, media dalam pembelajaran diartikan sebagai peralatan 

grafis, elektronik dan photografis tidak tertulis atau lisan. Media ialah alat yang 

dipakai untuk menangkap memo, serta mengatur kembali informasi baik tertulis 

maupun yang pengantar pesan dalam pembelajaran
18

. Menurut pendapat beberapa 

ahli tentang media adalah sebagai berikut: 

1) Menurut AECT (Assosiation of Education and Communicatin Technology) 

menyebutkan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

2) Menurut NEA (National Education Association) media adalah segal benda 

yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibocorkan beserta 

instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 

3) Erlita Burhanudin yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media 

                                                             
15Yuberti, Antomi Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains 

(Bandar Lampung: Aura, 2017), h.12. 
16Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Bandung: Alfabeta, 2017), h.28. 
17Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h.297. 
18

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 3  
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ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung unsur jenis 

media yang pertama dan kedua.
19

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media dapat diartikan 

sebagai alat pengantar yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran untuk 

menyampaikan informasi atau pesan kepada peserta didik yang mampu 

membangkitkan perasaan peserta didik untuk belajar. Penggunaan media tidak 

hanya dilihat dari kecanggihannya, tetapi dilihat dari fungsi dan keefektifan saat 

digunakan. Media pembelajaran harus mampu menarik minat peserta didik, 

sehingga dalam pembuatan media pembelajaran membutuhkan media yang menarik 

sehingga membuat semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam 

proses pembelajaran diperlukannya media yang mampu membantu mengangkat 

suasana belajar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan 

membantu siswa dalam belajar menjadi lebih mudah dan nyaman. 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima berupa alat-alat atau benda yang 

bersifat fisik, yang mengefektifkan komunikasi dan interaksi pengajar pembelajaran 

dalam proses pembelajaran di kelas. Media pembelajaran sebagai penyalur pesan 

yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran proses pembelajaran akan lebih 

efektif sehingga materi mudah untuk diterima dan dipahami oleh peserta didik. 

 

2. Jenis Media Pembelajaran 

Jenis media pembelajaran secara umum yang biasa dipakai 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 

 

 

                                                             
19Netriwati, Mai Sri Lena, Media Pembelajaran Matematika (Semarang: Permata Net: 2017), 

h.99. 
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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 audio visual merupakan media perantara atau penggunaan materi 

dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun 

kondisi yang dapat membantu siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.
20

 

Aderson seorang pakar pendidikan mengelompokkan media pembelajaran 

menjadi 10 golongan 

Tabel 1 Pengelompokan Media
21

 

No Golongan Media Contoh dalam Pembelajaran 

1 Audio Kaset audio, siaran radio, CD, 

Telepon 

2 Cetak Buku pelajaran, Modul, brosur, 

Leaflet, Gambar 

3 Audio-cetak Kaset audio yang dilengkapi 

bahan tertulis 

4 Proyeksi visual 

diam 

Overhead transparasi (OHT), 

Film bingkai 

5 Proyeksi audio 

visual diam 

Film Bingkai (slide) bersuara 

6 Visual gerak Film bisu 

7 Obyek fisik Benda nyata, model, specimen 

8 Manusia dan 

lingkungan 

Guru, pustakawan, Laboran 

9 Komputer CAI (pembelajaran berbantu 

komputer) 

CBI (pembelajaran berbasis 

komputer) 

 

 

 

 

                                                             
20Netriwati, Mai Sri Lena, Media Pembelajaran, h.7. 
21ImasKurniasih, Berlin Sani, Lebih Memahami Konsep dan Proses Pembelajaran; Implementasi 

dan Praktek dalam Kelas (Kata Pena, 2017), h.21. 
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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 audio visual 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.
22

 

Sebagai mana Allah telah menjelaskan bahwa berbagai macam objek ilmu dan 

fenomena, Allah telah memberikan sarana yang harus digunakan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah media pembelajaran. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78: 

 

ْوَع َواَْلَْبَصاَر َوا َجَعَل لَُكُن السَّ تُِكْن ََل تَْعلَُوْىَى َشْيـ ًۙا وَّ هَٰ ْىِى اُهَّ
ْيْۢ بُطُ ُ اَْخَزَجُكْن هِّ

َْلَْفـ َِدةَ ۙ لََعلَُّكْن تَْشُكُزْوىَ َوَّللّاَٰ  

 

Artinya : 

 “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu mu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, 

dan hati agar kamu bersyukur (Q.S. An-Nahl (16):78)”
23

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa media pembelajaran tak terlepas dari 

pemanfaat alat indra, seluruh alat indra yang dimiliki merupakan karunia yang patut 

kita syukuri. 

 

3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran: 

1) Dapat memperbesar benda yang bersifat kecil atau tidak terlihat oleh   mata 

(kuman dan lain-lain). 

2) Dapat menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh diluar   jangkauan 

ke hadapan peserta didik. 

3) Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, berlangsung  cepat 

menjadi lebih sederhana dan sistematis. 

4) Menyajikan peristiwa melalui film atau foto sehingga dapat dipelajari oleh 

peserta didik. 

5) Meningkatkan daya tarik materi pelajaran dan perhatian peserta didik.
24

 

 

                                                             
22Yulia Siska, Pembelajaran IPS SD/MI (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), h.320. 
23Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Terjemahnya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah), h.276. 
24Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika; untuk Guru, 

Calon Guru, Orang Tua, dan para Pecinta Matematika (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 7. 
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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 meningkat 

4) Membantu peserta didik untuk belajar karena dapat membangkitkan  minat atau 

motivasi peserta didik  

5) Memberi pemahaman yang lebih tepat dan jelas.
25

 

 

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
26

. 

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 inderanya dalam belajar, 

sehingga dengan adanya media pembelajaran sangatlah mendorong dalam 

memaksimalkan kegiatan proses pembelajaran di sekolah
27

. 

 

C. Media Pembelajaran Videoscribe 

1. Pengertian Videoscribe 

Videoscribe adalah software yang bisa kita gunakan dalam membuat design 

animasi berlatar putih dengan sangat mudah. Software ini dikembangkan pada tahun 

2012 oleh sparkol (salah satu perusahaan yang ada di inggris). Dan tepat setahun 

setelah dirilis dan dipublikasikan, software ini sudah memiliki pengguna sebesar 

100.000 orang lebih. Menurut Darmawan Whiteboard animation adalah dimana 

seorang seniman membaut sketsa gambar dan teks di atas papan tulis atau mungkin 

kertas atau kanvas untuk menggambarkan sebuah skrip tertentu atau narasi.
28

 

                                                             
25Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI, Yogyakarta: Garudhawaca ,  h.318. 
26Ibid, h 318. 
27

Rusydi Ananda, Amiruddin, Inovasi Pendidikan, Medan: CV Widya Pusaka 
28Kholidin, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Program Videoscribe Sparkol 

pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI di Sekolah Menengah Atas, Vol. 6, No. 2 (2017). 
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Sparkol Videoscribe merupakan whiteboard animation vidio atau sering 

disebut dengan sketsa video, doodle video, video scribing atau ekspaliner videos, 

namun kebanyakan Sparkol videoscribe merupakan sebuah media pembelajaran 

video animasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang disusun menjadi sebuah 

video utuh. Menurut Sutrisno videoscribe merupakan saran yang baik untuk 

pengembangan belajar mandiri dirumah maupun di sekolah. Dengan karakteristik 

yang unik, sparkol videoscribe mampu menyajikan konten pembelajaran dengan 

memadukan gambar, suara dan desain yang menarik sehingga peserta didik mampu 

mengikuti proses pembelajaran dengan menyenangkan. Selain itu juga pengguna 

juga dapat melakukan dubbing dan memasukkan suara sesuai kebutuhan untuk 

membuat video.
29

 

 

2. Fungsi Media Pembelajaran Videoscribe 

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya sparkol videoscribe sebagai sarana dan 

prasarana membuat pekerjaan menjadi terbantu dengan penyampaian yang mudah 

dimengerti peserta didik dan mengesankan dan membuat kualitas video menjadi 

menarik. Fungsi dari sparkol videoscribe sebagai berikut: 

a. Untuk menarik perhatian dari pengunjung Blog dan Wibsite 

b. Untuk penawaran Afilasi 

c. Untuk mempromosikan jasa online dan offline 

d. Untuk media pembelajaran
30

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi sparkol videoscribe 

dapat mempermudah pengguna untuk promosi suatu jasa maupun sebagai media 

pembelajaran di sekoalah dengan adanya sparkol videoscribe dapat meringankan 

suatu pekerjaan. Menurut Mayer dalam Air, dkk dalam penelitiannya 

mengemukakan kelebihan sparkol videoscribe dalam proses pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Kondisi terbaik seseorang ketika belajar yaitu pada saat penggunaan kata-kata 

dan gambar disajikan bersamaan.  

b. Seseorang belajar akan lebih baik ketika animasi dan suara disajikan secara 

bersamaan. 

c. Seseorang akan belajar lebih baik ketika bahan ajar disajikan dengan 

sederhana
31

. 

 

 

 

 

                                                             
29Aan Subhan Pamungkas, Ihsanudin,dkk. “Video Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe; 

Inovasi pada Perkuliahan Sejarah Matematika”, Jurnal Pendidikan Matematika 2, No.2 (Juli 2018), h.130. 
30

Kholidin, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Program Videoscribe Sparkol 

pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI di Sekolah Menengah Atas, Vol. 6, No. 2 (2017), h.7. 
31Ibid h.8  
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3. Kelebihan dan Kelemahan Media Videoscribe 

Berdasarkan pendapat diatas mengenai kelebihan sparkol videoscribe dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kelebihannya adalah sparkol videoscribe merupakan 

program aplikasi yang banyak digunakan di sekolah sebagai media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran di kelas agar lebih menarik. Adapun menurut Daryanto, 

beberapa kelemahan media video dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Opposition, pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya 

keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya. 

b. Material, pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat 

menampilkan gambar yang ada di dalamnya. 

c. Budget, untuk membuat video membutuhkan biaya yang tidak sedikit
32

. 

Kelemahan penggunaan video dalam proses pembelajaran dapat disimpulkan 

yaitu dapat menimbulkan sifat komunikasi satu arah dan didalam proses penampilan 

video memerlukan peralatan yang kompleks serta pada saat pembuatan video 

memerlukan waktu yang tidak sedikit. 

Adapun cara pengoperasian sparkol videoscribe adalah sebagai berikut: 

a. Download aplikasi sparkol videoscribe dari internet 

b. Lakukan instal sparkol videoscribe 

c. Jika sudah terinstal, klik icon sparkol videoscribe maka akan ada petunjuk 

penggunaannya. 

d. Setelah memahami petunjuk penggunaannya maka klik tanda silang dibagian 

bawah dari petunjuk tersebut. 

e. Tambahkan gambar, tulisan, music, ataupun rekaman melalui ikon yang 

tersedia pada sisi sudut kanan. 

f. Susun project video yang akan digunakan untuk pembelajaran. 

g. lakukan klik save untuk menyimpan video pada ikon di sisi sudut kiri. 

h. Simpan video tersebut sesuai dengan format yang diharapkan
33

. 

Jadi dengan adanya cara penggunaan sparkol videoscribe dapat mengetahui 

cara-cara pembuatan sparkol videoscribe dan dapat mempermudah dalam 

menggunakan sparkol videoscribe dengan petunjuk penggunaan atau cara 

menggunakan sparkol videoscribe yang sudah dipaparkan.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
32

Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujaun 

Pembelajaran, Yogyakarta: Gava Media, h.70. 
33Yunita Munandar,” Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada 

Materi Pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 02 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) hal,40-41.  
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D. Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (PJOK) 

1.Pengertian Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (PJOK) 

PJOK Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara 

keseluruhan. PJOK mengembangkan ranah psikomotor sebagai tujuan utamanya, 

tapi  tidak mengabaikan pengembangan ranah kognitif dan afektif. Dengan kekhasan 

tersebut, PJOK dapat dipergunakan sebagai pembentuk landasan yang kokoh bagi 

anak-anak. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, landasan kokoh yang 

dimaksud adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

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

bertanggung jawab. Selain itu diperlukan agar peserta didik memiliki kondisi 

jasmani, intelektual, dan mental spiritual yang memadai untuk berkembang lebih 

lanjut sesuai dengan potensinya masing-masing
34

. 

PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, 

bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 

keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, 

tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui 

aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara 

sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidkan nasional.
35

 

PJOK berusaha menjadikan manusia yang seutuhnya pada aspek jasmani, 

tidak hanya itu PJOK juga ikut berperan dalam membentuk aspek rohani maupun 

aspek sosial. 

   Pendidikan jasmani ialah suatu upaya menjaga kebugaran di lingkungan 

sekolah. Menurut Harsutik pendidikan jasmani ialah bagian terpadu dari pendidikan 

seluruhnya yang bertujuan meningkatkan individu secara organik, intelektual dan 

emosional melalui aktivitas jasmani.
36

 Menurut Lutan pendidikan jasmani ialah 

media untuk mengajari anak serta merupakan alat untuk melatih anak muda supaya 

dapat menetapkan keputusan terbaik mengenai aktivitas jasmani yang dilaksanakan 

serta sepanjang hidupnya menekuni gaya  hidup sehat. Menurut patusuri pendidikan 

jasmani dan olahraga ialah pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik serta 

olahraga untuk menghasilkan perubahan holistic dalam kualitas individu, baik dalam 

hal fisik, mental, emosional.
37

 

Pendidikan jasmani ialah suatu proses pendidikan serta pembelajaran yang 

meliputi kegiatan jasmani serta penilaianya berdasarkan tiga aspek penilaian yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang sudah direncanakan secara tersusun. Aspek 

kognitif ataupun ranah kognitif ialah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

                                                             
34

Widodo, Dwi Cahyo. Filosofi Penjas 1 (Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, 

Kemdikbud),2019, h. 20.  
35

Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Vol.17 No.2 (Desember 2018), h.78. 
36Yudesta Erfayliana, Pendidikan Jasmani Dalam Membentuk Etika, Moral, Dan Karakter, 

Jurnal Terampil, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015), h. 304. 
37Yudesta Erfayliana, Ibid, h. 304. 
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Kegiatan pendidikan jasmani tidak selalu terkait dengan kegiatan mental, siswa yang 

menjalani pendidikan jasmani harus berkontribusi kepada keilmuannya. Aspek 

Afektif dalam pendidikan di Indonesia menitikberatkan pada perilaku siswa. Nilai 

rata-rata itu diselipkan pada mata pelajaran serta dikembangkan di sekolah dalam 

bentuk 18 nilai karakter bangsa yang dikeluarkan kemendikbud dan tertulis dalam 

kompetensi inti mengenai sikap sosial. Aspek psikomotor bahwasanya kemampuan 

psikomotorik mengikutsertakan gerak adaptif ataupun gerak terlatih dan 

keteramppilan komunikasi berkesinabungan.
38

 

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan ialah salah satu mata pelajaran yang mempelajari 

tentang program pendidikan yang mencakup kegiatan fisik, berupa gerak ataupun 

permainan dan olahraga. 

 

2. Hakikat dan Tujuan Pembelajaran PJOK 

a. Hakikat Pembelajaran PJOK 

Pada hakikatnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ialah 

proses yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistic 

dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik,mental, dan emosi.
39

 Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, 

daripada hanya menggangapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik 

dan mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani ialah suatu bidang kajian 

yang sangat luas. Titik perhatiannya ialah peningkatan gerak manusia. Istilah 

pendidikan jasmani pada bidang yang amat luas serta lebih abstrak, sebagai satu 

proses pembentukan kualitas pikiran dan juga tubuh. Pendidikan jasmani 

menyebabkan perbaikan dalam pikiran dan tubuh yang mempengaruhi seluruh 

aspek kehidupan harian seseorang. Pendekatan holistic dalam jiwa termasuk pula 

penekanan pada ketiga domain kependidikan yaitu psikomotorik, kognitif, dan 

afektif. Pembelajaran dalam pendidikan jasmani meliputi 3 aspek : 

a. Aspek Kognitif 

Meliputi konsep gerak, arti sehat, memecahkan masalah, dan kritis      

cerdas. 

    b. Aspek afektif  

  Meliputi gerak, kemampuan fisik, dan perbaikan fungsi oran tubuh. 

    c. Aspek psikomotor 

  Meliputi menyukai kegiatan fisik, merasa nyaman dengan diri sendiri, 

ingin terlibat dalam pergaulan sosial, dan percaya diri.
40

 

                                                             
38Achmad Jayul, Dan Edi Irwanto, Model Pembelajaran Daring Sebagai Alternatif Proses  

Kegiatan Belajar Pendidikan Jasmani Ditengah Pandemi Covid-19, Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi, 

Vol. 6, No. 2 (Juni 2020), h. 195. 
39Agustanul Akmal, Analisis Muatan Materi Senam Pada Bahan Ajar PJOK Sekolah Dasar 

Negeri Di Kota Bengkulu, Jurnal Kinestetik, Vol. 2, No. 1 (2018), h. 11. 
40Yudesta Erfayliana, “Pendidikan Jasmani Dalam Membentuk Etika, Moral, Dan Karakter”, 

Jurnal Terampil, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015), h. 306. 
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b. Tujuan Pembelajaran PJOK 

Pendidikan jasmani juga memiliki tujuan yaitu: 

1. Perkembangan organ-organ tubuh untuk meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani 

2. Perkembangan neuro muskuler 

3. Perkembanggan mental emosional 

4. Perkembangan sosial 

5. Perkembangan intlektual
41

 

Tujuan akhir olahraga dan pendidikan jasmani terletak dalam perannya 

sebagai wadah   untuk peserta didik dapat mengembangkan aspek pembelajaran 

jasmani yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Berfikir merupakan berbagai kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang 

sebagai pengganti objek dan peristiwa.
42

 Kerangka berfikir ini merupakan penjelasan 

sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Salah satu obyek 

permasalahan yang ada adalah penggunaan media pembelajaran di sekolah. 

Pemanfaatan media pembelajaran merupakan salah satu metode untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran. Masalah yang sering ditemukan dilapangan, media pembelajaran 

pada pelajaran PJOK masih sangat terbatas, pembelajaran cenderung dilakukan secara 

konvensional. Penyajian materi hanya sekedar cerita naratif dalam teks book, kurang 

kreatif dan pemakaian media masih relatif jarang digunakan. 

Pengembangan media ini bertujuan untuk menciptakan variasi baru pada media 

pembelajaran PJOK serta dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran audio visual berupa sparkol videoscribe adalah 

salah satu pemilihan media pembelajaran yang cocok dalam pendidikan. Sebagai media 

pembelajaran, media audio visual berbasis sparkol videoscribe ini memiliki kelebihan 

diantaranya mampu menyajikan materi yang lebih menarik, mudah dan sederhana, 

dapat menyajikan informasi yang lebih informatif dengan ilustrasi audio maupun visual. 

Peneliti sangat penting untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran 

khususnya pada pelajaran PJOK kelas IV SD/MI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

Ibid, h. 305. 
42Anita Maulidya, Berpikir dan Problem Solving, Ihya: Jurnal Uinsu, Vol.4 No.1, 2018, h.11. 
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Gambar 1. 

Kerangka berfikir media pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji validasi oleh ahli materi dan ahli media 

1. Penggunaan pembelajaran berbasis sparkol videoscribe kurang    

maksimal dan hanya sebatas menunjukkan video pembelajaran. 

2.   kurangnya media pembelajaran yang praktis, mudah dibawa kemana 

saja, dan bisa dibaca kapan saja saat pembelajaran daring. 

3.  kurangnya media pembelajaran berbasi sparkol videoscribe yang 

mendukung dalam pembelajaran daring. 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe 

Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe 

Media pembelajaran berbasis 

Sparkol Videoscribe 
Layak atau siap 
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Kerangka berfikir dalam pengembangan media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe ini diawali dari masalah yang ditemukan saat tahap awal penelitian di 

sekolah. Setelah melakukan wawancara terhadap guru di sekolah masalah dapat 

ditemukan. Berdasarkan penuturan tenaga pendidik bahwa penggunaan media berbasis 

sparkol videoscribe hanya sebatas memperlihatkan video pembelajaran saja. 

Pemanfaatan media berupa aplikasi belum diterapkan dan digunakan. Selain itu, 

kurangnya media yang praktis, yang dapat dibawa kemana-mana, dan dapat dibaca 

kapan saja terutama saat pembelajaran daring. Saat pembelajaran dikelas juga peserta 

didik kadang lupa saat diperintahkan untuk membawa media yang akan dipelajari hari 

itu. Mereka biasanya menggunakan media secara nyata dari alam. Jadi sangat minim 

penggunaan media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe terutama penggunaan 

aplikasi di kelas maupun daring.  

Berlandaskan masalah tersebut peneliti memberikan solusi yakni dengan 

mengembangkan produk berupa media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe, 

yakni berupa media yang memanfaat android dalam pengoperasiannya. Media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe merupakan campuran beberapa media 

seperti teks, video, gambar, audio, animasi, maupun grafik. Sparkol videoscribe 

menampilkan menu-menu utama yang dapat dipilih oleh penggunanya. Keberadaan 

aplikasi ini diharapkan peserta didik dapat terbantu dengan adanya media pembelajaran 

dan lebih gampang menguasai materi yang diajarkan terutama pada materi renang gaya 

bebas. Selain itu dengan adanya media pembelajaran ini pendidik dapat 

memanfaatkannya saat mengajar dikelas untuk dijadikan media yang praktis, mudah 

dibawa kemana saja, dan bisa dibaca peserta didik kapan saja.   
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