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ABSTRAK 

Penelitian ini  dilatarbelakagi penggunaan media pembelajaran di sekolah masih 

sangat kurang terhadap penggunaan media yang berbentuk audio visual. Meskipun 

kurikulum 2013 diterapkan di sekolah, namun belum sepenuhnya dapat diterapkan 

bahkan masih banyak yang memakai kurikulum lama, yang hakikatnya masih memakai 

metode ceramah. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses 

perkembangan media pembelajaran sparkol videoscribe pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam pokok bahasan Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad SAW kelas IV MI, 

mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran sparkol videoscribe pada 

pembelajaran SKI materi Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad SAW, serta untuk mengetahui 

respon pendidik dan peserta didik terhadap media sparkol videoscribe.  

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yang 

mengacu pada tahapan 4D dengan beberapa tahapan yaitu tahapan pendefinisian 

(define), tahapan perancangan (design), tahapan validasi (validitas), dan tahapan 

penyebaran (disseminate). Instrument pengumpulan data dilakukan dengan digunakan 

beberapa kuesioner yang diberikan kepada ahli media dan ahli materi untuk menguji 

kelayakan media serta kuesioner respon pendidik dan peserta didik untuk menguji 

kemenaraikan media sparkol videoscribe pada mata pelajaran SKI kelas IV MI. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk berupa video pembelajaran 

sangat baik dan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini didasarkan 

melalui skor penilaian yang diperoleh dari ahli materi mencapai persentase 95%, dari 

ahli media mencapai persentase 91%. Uji coba skala besar memperoleh penilaian 

persentase 93% dan uji coba sekala kecil memperoleh penilaian persentase 96%. 

Sehingga dapat disimpulkan media pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe pada 

materi SKI Pokok bahasan Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad SAW sangat baik atau sangat 

layak untuk digunakan sebagai media 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. 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. 

The purpose of this study was to learn how sparkol videoscribe learning materials were 

created for the subjects of Islamic Cultural History and Isra' Mi'raj Prophet Muhammad 

SAW class IV MI, to determine whether such materials were feasible for use in SKI 

learning materials for Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, and to assess how educators 

and students reacted to the sparkol videoscribe materials. 

 

The research and development (R&D) method  was used in this study, and it 

relates to the 4D stage with its various stages, including the definition stage, the design 

stage, the validation stage (validity), and the dissemination stage. A variety of surveys 

given to media experts and material specialists were used as the tool for gathering data, 

together with responses from educators and students to a questionnaire designed to 

gauge how appealing the media sparkol videoscribe in SKI class IV MI subjects were. 

 

The findings of this study show that the learning video product is excellent and 

suitable for use as a teaching tool. Based on assessment ratings from media experts who 

reached a percentage of 91 percent and from material experts who reached a percentage 

of 95 percent, this is the case. Small-scale studies receive a 96 percent rating, whereas 

large-scale trials receive a 93 percent grade. Therefore, it can be said that the 

educational medium is based on the SKI content and Sparkol Videoscribe. Prophet 

Muhammad SAW's teachings on Isra' Miraj are excellent or highly practical as a 

teaching tool. 

 

Keywords: Learning Media, Sparkol Videoscribe 
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MOTTO 

 

Artinya: „ Sesungguhnya dia {Allah) mengajarkan kepada kita apa yang tidak 

diketahuinya”. (QS. AL-Alaq:5)1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa 

kata yang menjadi judul skripsiini. Adapun judul skripsi yang dimaksutkan adalah  

Pengmbangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung. 

Hal ini dilakukan dengan maksut agar tercapaianya persepsi yang sama antara peneliti 

dan pembaca, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan 

dengan judul secara singkat dengan sebagai berikut: Pengembangan adalah suatu proses 

yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral 

dengan melakukan inovasi terhadap pemecahan permasalahan tertentu. Hal ini 

bertujuan untuk mengembangkan dan menggali  lebih dalam sebuah teori yang dimiliki 

oleh ilmu tertentu.
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 ialah sebuah media pembelajaran video animasi yang terdiri dari rangkaian 

gambar yang disusun menjadi sebuah video utuh.
4
 

Sejarah kebudayaan islam adalah sebuah catatan yang lengkap tentang segala 

sesuatu yang terjadi pada masa lalu untuk kebaikan hidup manusia di masa yang akan 

datang. Jadi yang penulis maksud dalam proposal tentang Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada Mata Pelajaran SKI Kelas IVMI 

adalah mengembangkan media pembelajaran menggunakan sparkol videoscribe untuk 

menghasilkan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik pada pembelajaran 

SKI. 

 

                                                             
2Kurniawan, 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 Matematika2, No. 2 (uli 2018), h. 130. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai suatu usaha yang sistematis berencana dan berkelanjutan 

tentu berupaya optimal untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
5
Pendidikan ialah satu 

diantara proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan 

diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dengan seperti itu akan menimbulkan 

perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi dalam kehidupan 

masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh individu melalui lembaga formal maupun non 

formal dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan guna membentuk karakter serta 

mengarahkan peserta didik melakukan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. 

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.Perubahan pribadi peserta didik dapat terjadi apabila 

terlaksananya proses pembelajaran. Apabila faktor itu 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 pasa 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, capak, 

kreatif, mandiri, dan mendjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.
6
 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah tempat atau 

wadah proses pembelajaran. Bagi seorang pendidik sangat diharapkan untuk memiliki 

wawasan yang luas serta bisa menyampaikan materi pada proses pembelajaran dengan 

memakai media pembelajran 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 هِ  ًَسَٰ ْي َعلٍَق, ٱْقَزْأ َوَربَُّك ٱْْلَْكَزم, ٱْقَزْأ بِٱْسِن َربَِّك ٱلَِّذي َخلَق, َخلََق ٱْْلِ

َي َها لَْن يَْعلَنْ ٱلَِّذى ًَ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 

                                                             
5Astri 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 . 

 6Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 1. 
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perantara kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahui. 

 

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
 

Kegiatan belajar mengajar di butuhkan bahan ajar 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.  

Pendidik adalah tokoh penting dalam pencapaian dan pengendalian tujuan dari 

pembelajaraan. Permasalahan yang harus segera dicari solusi dan menjadi prioritas 

adalah salah satunya masalah kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran 

                                                             
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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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 sarana edukasi. 

Mengacu pada fungsi di atas sehingga dapat membuat inovasi baru dalam dunia 

pendidikan. 

Berdasarkan hasil dari pra penelitian di MIN III Bandar Lampung tentang 

penerapan media pembelajaran khususnya media pembelajaran SKI berbasis sparkol 

videoscribe pada pokok bahasan isra‟ mi‟raj nabi muhammad SAW, penulis melakukan 

wawancara langsung kepada Bapak Aldion, mengatakan bahwa dalam penggunaan 

media pembelajaran untuk di sekolah MIN III 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 sepat memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Meskipun kurikulum 

2013 diterapkan diberbagai sekolah, namun belum sepenuhnya dapat diterapkan bahkan 

masih banyak yang memakai kurikulum lama, yang hkikatnya masih memakai 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 memakai media sebab dapat 

melihat langsung kejadian yang sebenarnya dan akan sangat mendukung materi yang 

akan disampaikan. 

Berdasarkan pengamatan pada saat proses pembelajaran dimulai guru hanya 

memberikan waktu lima menit untuk siswa membaca materi yang ada di buku LKS 

sesuai dengan materi yang disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan guru 

menjabarkan dengan metode ceramah yang dibantu dengan media papan tulis yang ada 

di kelas. Sesudah guru menerangkan guru langsung memberiakan tugas kepada siswa 

untuk mengerjakan latihan soal-soal yang ada dibuku LKS. Hal ini yang sering 

membuat bosan siswa dalam proses pembelajaran SKI. Penggunaan buku paket dan 

LKS di MIN III Bandar Lampung membuat proses pembelajaran kurang efektif, masih 

banyak siswa yang mengobrol di dalam kelas saat proses pembelajaran dimulai, dan 

siswa bermalas-malasan untuk membaca buku paket dan LKS yang diberika oleh 

sekolah, siswa merasa bosan dan kesulitan jika belajar hanya dengan memakai buku 

paket dan LKS. 

MIN III Bandar Lampung dalam penggunaan Tik memang sudag diterapkan 

dalam proses pembelajaran, namun dalam mata pelajaran SKI siswa masih memakai 

buku cetak dan LKS, hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang kurang 

lengkap untuk menunjang proses pembelajaran. Kurangnya sarana LCd disekolah 

membuat guru kesulitan dalam menerapkan media pembelajaran dikelas, selain itu juga 

guru harus melakukan jadwal terlebih dahulu dalam peminjaman LCD Hal ini 

                                                             
8 Wawancara Guru Mata Pelajaran SKI MIN 3 Bandar Lampung, 18 Februari 2021 
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disebabkan agar tidak terjadinya tabrakan dalam peminjaman LCD dengan guru mata 

pelajaran lain. 

Dengan adanya multi media (software) dalam proses pembelajaran menjadi 

sangat bermanfaat.
9
 Multimedia itu 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 media pembelajaran hanya berupa LKS dan buku 

paket, 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 multi media 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 ialah whitebord 

animation vidio atau sering disebut dengan sketch vidios, doodle vidios, video scribing, 

atau expaliner vidio, namun kebanyakan kita nyaman menyebutnya dengan whiteboard 

animation (animasi papan tulis). Papan tulis ini dipakai untuk menggambarkan narasi 

atau skrip dan media ini dapat dipakai dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang itu maka diadakan penelitian yang berjudul 

„„Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada Mata 

Pelajaran SKI 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 MI pada mata pelajaran SKI. 

2. Kurangnya media pembelajaran yang praktis, mudah dibawa kemana saja dan 

dapat digunakan kapan saja saat proses pembelajaran. 

3.  Peserta didik merasa kesulitan memahami materi yang diberikan pendidik 

karena kurangnya media pembelajaran. 

4. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran kurang 

bervariasi dan sangat terbatas hanya berupa gambar. 

5.  Peserta didik jarang mendapatkan media pembelajaran berupa softwer yang 

dapat mempermudah dalam memahami materi. 

 

 

                                                             
9Sri Gusty, et. Al. Belajar Mandiri Pembelajaran Daring Di Tengah Pandemi Covid 19, (Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2020), h.2 
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar penelitian dapat terarah dan tidak 

luas jangkauannya maka peneliti membatasi masalah, yaitu: 

1.  Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videscribe Pada Mata  

Pelajaran SKI Kelas IV MI. 

2. pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe yang terfokus pada materi Isra 

Mi‟raj Nabi Muhammad SAW. 

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. 

 

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 MI? 

2. Bagaimana kelayakan media berbasis Sparkol Videoscribe pada mata pelajaran 

SKI kelas IV MI ? 

3. Bagaimana respon peserta didik dan pendidik terhadap media pembelajaran 

berbasis Sparkol Videoscribe pada mata pelajaran SKI kelas IV MI? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurai di atas, maka penelitian 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses mengembangkan media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran SKI kelas IV MI. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada 

mata pelajaran SKI kelas IV MI . 

3. Mengetahui respon peserta didik dan pendidik terhadap media pembelajaran 

berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran SKI kelas IVMI. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, 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 SKI yang 

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

keilmuan tentang keragaman hal yang dapat dilibatkan dalam pengembangan 

komponen pendidikan dan pengembangan media pembelajaran SKI bagi 
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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 serta sebagai sarana memperkaya wawasan tentang media. 

b. Bagi pendidik dan peserta didik Sebagai referensi dan alternatif dalam 

penggunaan media pembelajaran dan penelitian ini dapat memancing 

motivasi dan minat belajar peserta didik. 

 

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 

SKI kelas IV MI. 

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

ada di mata pelajaran SKI kelas IV 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 SKI kelas IV MI. 

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

c. Uji coba produk dilakukan di MIN 3 Bandar Lampung dan MIN 11 Bandar 

Lampung pada peserta didik Kelas IV. 
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J. Penelitian Yang Relevan 

1. Eva Betty Simanjuntak, Astria Hospital. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan media pembelajaran video animasi berbasis sparkol videoscribe, 

untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran video animasi berbasis sparkol 

videoscribe dan mengetahui efektifitas penggunaan Media Pembelajaran Video 

Animasi berbasis Sparkol videoscribe pada Tema 7 Sub Tema 2 Siswa Kelas IV 

SD . Hasil akhir oleh ahli materi adalah 95% atau dalam kategori “Sangat Layak”. 

Selanjutnya hasil akhir dari ahli media adalah 100% termasuk dalam kategori 

“Sangat layak” selanjutnya hasil yang diperoleh dari guru kelas IV sebesar 97% 

dan termasuk dalam kategori “sangat Layak” dan pada saat uji coba produk rata- 

rata perolehan nilai dari siswa adalah 94%. Kemudian berdasarkan hasil pretest 

dan postest diperoleh peningkatan hasil belajar siswa dengan pencapaian KKM
10

.  

2. Dyah Ayu Rahmah, Arwin. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media 

pembelajaran video animasi berbasis sparkol videoscribe siswa kelas V Sekolah 

Dasar yang valid dan praktis. Hal ini juga didukung oleh sekolh yang telah 

memulai saran dan prasarana sehingga mempermudah proses pembelajaran dengan 

media yang dikembangkan. Hasil dari penelitian pengembangan media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe yang dikembangkan melalui tahapan 

validasi aspek materi dan aspek media memperoleh nilai 88,99% menunjukkan 

kategori sangat valid. Sedangkan angker respon peserta didik memperoleh skor 

93,65%, sedangkan angket respon pendidik memperoleh skor 89% dengan kategori 

sangat praktis
11

.  

3. Yuli Ariyati, Feriza Nadiar. Berdasarkan dengan hasil yang diperoleh dari berbagai 

jurnal terhadap proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran dan media 

pembelajaran sparkol videoscribe, menunjukan adanya peningkatan yang 

dijelaskan pada setiap jurnal yang direview. Metode pada penelitian artikel ini 

dilakukan dengan cara studi literature terhadap beberapa hasil penelitian yang 

terdahulu. Data yang diambil merupakan hasil penerapan pembelajaran, hasil 

kelayakan, respon siswa serta hasil belajar siswa dari beberapa jurnal. Kemudian 

dilakukan tinjauan terhadap artikel yang relevan untuk mendapat presentase hasil 

dari perbandingan antara penerapan, kelayakan, respon dan hasil belajar siswa dari 

beberapa jurnal terdahulu. Hasil yang diperoleh dari studi literature ini menunjukan 

pada penerapan presentase yang dicapai dan efektif digunakan, Hasil kelayakan 

media yang diambil data dari jurnal relevan terdahulu menunjukan hasil sangat 

                                                             
10Eva Betty Simanjuntak, Astria Hospital,  Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi 

Berbasis Sparkol Videoscribe Pada Tema 7 Subtema 2 Siswa Kelas IV  Sd Negeri 030355 Parratusan ,  
SEJ (School Education Journal) Vol. 11 No. 3 Desember 2021, h. 269. 

11Dyah Ayu Rahmah, Arwin, Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis 

Sparkol Videoscribe Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Di Kelas V Sekolah Dasar, Journal Of Basic 

Education Studies, Vol. 4 No. 1 2021, h. 1 
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layak, peneltian ini dilakukan oleh Fitri Nurjannah (2017) dengan presentase 95%. 

Respon siswa menyatakan presentase respon belajar siswa meningkat hingga 

86,8% yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu Fitri Nurjannah (2017). 

Sedangkam hasil belajar siswa menunjukan presentase nilai sebesar 84 dari KKM 

66 yang dilaksanakan oleh Miftachul Jannah (2019)
12

. 

4. Neni Firdayanti, Novi Setyasto, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengembangan, menguji kelayakan dan keefektifan media pembelajaran video 

animasi berbantuan sparkol videoscribe dalam pembelajaran IPS materi keragaman 

budaya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and 

Development (R&D). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Manyaran 

01 Semarang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan 

media, analisis tanggapan guru dan siswa, uji normalitas, uji gain, dan uji t. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa video animasi berbantuan sparkol videoscribe 

layak digunakan dalam pembelajaran, berdasarkan penilaian ahli media 92,86% 

(sangat layak), materi 90% (sangat layak), dan bahasa 87,5% (sangat layak). 

Persentase tanggapan guru sebesar 100% dengan kriteria sangat baik dan 

persentase tanggapan siswa sebesar 90% dengan kriteria sangat baik. Video 

animasi berbantuan sparkol videoscribe efektif dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV berdasarkan uji gain nilai pretest dan posttest sebesar 0,462 dengan 

kategori sedang. Uji hipotesis dengan uji paired sampel t-test diperoleh nilai 

signifikasi 2-tailed < α yaitu 0,00 < 0,05 sehingga Ha diterima. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah video animasi berbantuan sparkol videoscribe yang 

dikembangkan layak dan efektif diterapkan dalam pembelajaran siswa kelas IV 

SDN Manyaran 01 Semarang.
13

. 

5.  Khumaida Rahmah, Sony Irianto, Supriatna. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran sparkol videocribe berbasis kompetensi abad 

21, mengetahui kelayakan media sparkol videocribe. Pengembangan ini 

menggunakan metode Research and development dengan model 4D. Hasil 

penelitian ini adalah media pembelajaran ini dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran, meningkatkan hasil belajar,membantu peserta 

didik memahami materi dan menarik perhatian peserta didik sehingga media ini 

layak digunakan dalam proese pembelajaran.
14 

  

 

                                                             
12

Yuli Ariyati, Feriza Nadiar.  Sparkol Videoscribe Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata 

Pelajaran Konstruksi Jalan Jembatan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa,  Jurnal Kajian Pendidikan 

Teknik Bangunan (JKPTB). Vol. 7 No. 1 Tahun 2021, h. 1    
13

Neni Firdayanti, Novi Setyasto, Pengembangan Video Animasi Berbantuan Sparkol 

Videoscribe Materi Keragaman Budaya Di Indonesia, Joyful Learning Journal, Vol.9 No. 3 2020, h.289  
14

Khumaida Rahmah, Sony Irianto, Pengembangan Media Sparkol Videocribe Tematik Berbasis 

Kompetesi Abad 21 Kelas V Sekolah Dasar, Jurnal Educatio FKIP UNMA Vol. 6 No. 2 Desember 2020, h. 

214 
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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 SKI kelas IV 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. 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 

                                                             
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. 
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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 ini dianggap lebih baik dan lebih 

menarik, sebab mengandung unsur jenis media yang pertama dan 

kedua.
18

 

 

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. 

                                                             
18Netriwati, Mai Sri Lena, Media Pembelajaran Matematika (Semarang: Permata Net: 

2017), h.99. 
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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 

 

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.
19

 

Aderson seorang pakar pendidikan mengelompokkan media 

pembelajaran menjadi 10 golongan 

Tabel 2.1 Pengelompokan Media
20

 

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) 

                                                             
19Netriwati, Mai Sri Lena, Media Pembelajar,  h.7. 
20ImasKurniasih, Berlin Sani, Lebih Memahami Konsep dan Proses Pembelajaran; 

Implementasi dan Praktek dalam Kelas (Kata Pena, 2017), h.21. 
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CBI (pembelajaran berbasis komputer) 

 

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.
21

 

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  َجَعَل لَُكُن السَّ تُِكْن ََل تَْعلَُوْىَى َشْيـ ًٔۙا وَّ هَٰ  بُطُْىِى اُهَّ
ْيْۢ ُ اَْخَزَجُكْن هِّ

َوّللّاَٰ

 َواَْلَْفـ َِدةَ ۙ لََعلَُّكْن تَْشُكُزْوىَ 
 

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)”
22

 

 

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. 

                                                             
21Yulia Siska, Pembelajaran IPS SD/MI  (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), h.320. 
22Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an Terjemahnya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah), 

h.276. 
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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.
23

 

 

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.
24

 

 

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.
25

 

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 

                                                             
23Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika; untuk 

Guru, Calon Guru, Orang Tua, dan para Pecinta Matematika (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 7. 
24Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI,  h.318. 
25Kholidin, 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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pembelajaran dengan menyenangkan. Selain itu juga pengguna juga dapat 

melakukan dubbing dan memasukkan suara sesuai kebutuhan untuk membuat 

video.
26

 

 

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
27

 

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. 

 

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: 

                                                             
26Aan Subhan Pamungkas, Ihsanudin,dkk. “Video Pembelajaran Berbasis Sparkol 

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

27Kholidin, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Program Videoscribe 

Sparkol pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI di Sekolah Menengah Atas, Vol. 6, No. 2 (2017), 

h.7. 
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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
28

. 

 

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
29

. 

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.  

 

D. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

1. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Setiap bangsa di dunia mempunyai sejarahnya masingmasing. Sejarah 

ialah pengetahuan tentang seluruh perbuatan manusia pada masa lalu, Masa 

lalu ialah masa yang sudah lewat dari hadapan umat manusia, Segala 

kenangan, dan memori. Secara bahasa, dalam bahasa arab Sejarah berasal dari 

                                                             
28

Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujaun 

Pembelajaran, Yogyakarta: Gava Media, h.70 
29

Yunita 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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kata syajarah yang berarti pohon atau sebatang pohon. Dengan seperti itu 

Sejarah atau Syajarah berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu 

pohon mulai sejak penih pohon itu sampai segala hal yang di hasilkan pohon 

itu. 

Sejarah ialah suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu atau masa 

lampau yang terjadi di dalam kehidupan manusia, akan tetapi hal yang perlu 

di ingat bahwa tidak semua kejadian pada masa lalu bisa dikatakan sejarah 

jika tidak memiliki nilai manfaat untuk masa yang akan datang. 

Istilah kebudayaan diartikan bermacam-macam pengertian sesuai 

dengan tinjauan para ahli (pakar). Ada yang berpendapat bahwa kebudayaan 

sama dengan peradaban, tetapi ada pula yang mengartikan kebudayaan 

sebagai kesenian.  Kebudayaan berasal dari kata budaya yang berasal dari 

bahasa sanskerta buddhayah jamak dari budhi, artinya akal. Ki Hajar 

Dewantara mengatakan bahwa kebudayaan buah budi manusia hasil 

perjuangan terhadap alam dan zaman (kodrat masyarakat).Menurut Sidi 

Ghazalba kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa yang menyatakan 

diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk 

kesatuan sosial, dalam suatu ruang dan suatu waktu.Dari definisi di atas, dapat 

diikhtisarkan bahwa kebudayaan ialah hasil dari pemikiran manusia atau hasil 

karya manusia yang dapat di lihat dan dirasakan, dengan kata lain manusialah 

yang menciptakan kebudayaan. 

Islam berasal dari bahasa Arab yakni „„Aslama-Yuslimu-Islaman‟‟ yang 

artinya selamat, menurut istilah, Islam ialah agama samawi yang diturunkan 

Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia 

agar kehidupanya membawa rahmat bagi seluruh alam. 

Dari ketiga kata di atas, yakni Sejarah, Kebudayaan, dan Islam dapat di 

simpulkan bahwa Sejarah Kebudayaan Islam ialah sebuah catatan yang 

lengkap tentang segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu untuk kebaikan 

hidup manusia di masa yang akan datang, sebab dengan mempelajari Sejarah 

Kebudayaan Islam kita dapat mengetahui kejadian masa lalu untuk di jadikan 

sebuah pengetahuan dan menjadi sumber motivasi di dalam kehidupan ini. 

2. Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 

Dan yang dimaksud dengan kata Isra‟ dalam kitab-kitab tarikh Islam, 

atau arti yang lazim terpakai ialah pribadi Nabi Muhammad saw pada suatu 

malam hari dalam waktu yang sebentar dari Masjidil Haram di Makkah ke 

Masjidil Aqsha di Palestina. Tentang ini sudah dinyatakan oleh Allah dalam 

firmannya di dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ ayat:1. 
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Kata Isra‟, menurut lughat (arti kata bahasa) Arab, asalnya dari kata 

kerja asrâ-yusrî ( ). Kata ini berasal dari sarâ yasrî( ), artinya berjalan pada 

waktu malam, atau  membawa berjalan diwaktu malam hari. Menurut kata 

sebagian ulama ahli lughat kata asrâ( )berarti untuk berjalan pada akhir 

malam. Dalam al-Qur‟an sendiri dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya 

yang artinya berbunyi: 

Artinya: „„Maka berjalanlah engkau (hai Musa) dengan para hambaku pada 

suatu malam hari …‟‟ (QS. Ad-Dukhan ayat 23) 

Banyak peristiwa-peristiwa penting yang bersejarah yang terjadi pada 

waktu malam hari. Wahyu yang pertama sekali disampaikan kepada Nabi 

Muhammad saw terjadi di waktu malam. Al-Qur‟an turun di malam hari 

(lailatulmubarakah), Lailatul-Qadar yang nilainya beribadah pada malam itu 

lebih daripada beribadah 1000 tahun, Nabi Muhammad saw hijrah dan lain 

sebagainya, semua itu terjadi pada malam hari. 

Adapun arti yang lazim terpakai dalam kitab-kitab tarikh Islam atau 

yang dimaksud kata Mi‟raj itu ialah perjalanan pribadi Nabi Muhammad saw 

naik dari alam bawah (bumi) ke alam atas langit) sampai ketujuh petala langit 

dan selanjutnya sampai ke Sidratul Muntaha, yakni dari Masjidil Aqsha di 

Palestina naik kea lam atas, melalui beberapa lapisan yang bertingkat-tingkat , 

terus menuju ke Baital Makmur dan ke Sidratul Muntaha, ke „Arsy dan 

Kursiy, lalu menerima wahyu dari kehadirat Ilahi, yang mengandung perintah 

shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. 

Sedangkan kata Mi‟raj menurut lughat Arab asal dari kata kerja „araja-

ya‟ruju, ( ) asalnya berarti naik ke  atas tangga. Kata Mi‟raj atau tangga atau 

semacam alat untuk naik dari bawah ke atas. Dalam Al-Qur‟an sendiri 

dinyatakan oleh Allah SWT dengan firman-Nya yang artinya bunyinya: 

 Artinya: (yang datang) dari Allah, yang mempunyai beberapa tangga tempat 

naik.(QS. Al-Ma‟arij: 3). 

Sesudah menjadi rasul, Nabi Muhammad Saw. semakin giat 

berdakwah. Semakin giat dakwah beliau makin banyak pula tantangan dan 

ancaman yang datang. Nabi semakin cemas dan khawatir akan keberhasilan 

dakwahnya. Setiap kali Nabi merasa cemas dan khawatir Allah Swt. selalu 

menenangkan hati beliau, dengan menurunkan wahyu-wahyu-Nya. Kala itu 

Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau 

yang selalu membela beliau sudah wafat. Baru saja paman Abu Thalib bin 

Abdul Muthalib meninggal. Tiga hari kemudian istri beliau, yakni Khadijah 
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ra. sudah dipanggil Sang Khaliq. Beliau benar-benar berduka. Kaum 

Muslimin juga merasakan sedih sekali. Reaksi kafir Quraisypun semakin 

keras memusuhi Nabi Saw. Dalam keadaan seperti itu, Allah Swt. mengutus 

Malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Pada malam tanggal 27 Rajab tahun 

621 M Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah 

Jibril mendekati beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, 

yakni isra‟ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan mi‟raj ke langit ketujuh. 

Allah Swt. Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana selalu 

menolong dan menghibur di saat Nabi merasa sedih dan risau. Allah 

bermaksud menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran-Nya. 

Sehingga beliau tak perlu cemas atau risau. Peristiwa yang akan dialami Nabi 

kali ini sangat menakjubkan. Kejadiannya sulit diterima akal biasa. Hanya 

orang beriman yang dapat mempercayainya.
30

 

Isra‟ Mi‟raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 M, yakni 3 tahun 

sebelum hijrah. Berikut perjalanan Isra‟ Nabi Muhammad dari Masjidil 

Harram ke Masjidil Aqsa: 

a. Nabi Muhammad Saw. mengendarai Buraq yang dibawa Malaikat 

Jibril  dari Surga.  

b. Dalam perjalanan, berhenti sejenak dan melaksanakan salat sunnah 2 

rakaat  di Madinah, Jibril menjabarkan kepada Nabi Muhammad Saw. 

bahwa ditempat inilah kelak Nabi Muhammad Saw. berhijrah.  

c. Sesudah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad 

Saw. turun untuk salat sunnah 2 rakaat. Di  Thuur Sina, yakni tempat 

Nabi Musa AS. berbicara langsung dengan Allah Swt.  

d. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Jibril menyuruh Nabi 

Muhammad Saw. berhenti untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat lagi. di 

Baitul Lahm, tempat Nabi Isa AS. Lahir.  

e. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad Saw. mengalami 

peristiwaperistiwa yang sangat bermakna. 

Berikut Perjalanan Mi‟raj dari Masjidil Aqsa ke  langit ketujuh 

(Sidratul Muntaha). Sesudah melalui perjalanan dari langit pertama hingga 

langit ketujuh, Nabi Muhammad Saw. kemudian melanjutkan perjalanan 

tanpa ditemani oleh Malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad Saw. 

menerima perintah salat langsung dari Allah Swt. Sebagaimana sudah kalian 

ketahui bahwa maksud isra‟ dan mi‟raj Nabi Muhammad Saw. ialah agar 

Allah Swt. memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya. 

 

                                                             
30 Kementrian Agama Republik Indonesia, Sejarah Kebudayaan Islam, h. 63 
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1. Bertemu dengan Jin Ifrid.  

2. Rasulullah menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai 

(memanen) hasil tanamannya. Sebagai gambaran bagi orang yang 

berjuang dalam membela agama Allah. Amal mereka dilipatkan 

gandakan sampai 700 kali.  

3. Nabi Muhammad Saw. mencium bau harum. Jibril menjabarkan bahwa 

bau itu ialah bau dari kuburan Mashithah beserta keluarganya yang 

dibunuh oleh Raja Fir‟aun sebab tetap teguh mempertahankan 

keimanannya kepada Allah Swt.  

4. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina.  Nabi 

diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging, dan 

disebelah orangorang itu terdapat daging yang sudah membusuk, 

kemudian orang-orang itu membuang daging yang dibawanya dan 

mengambil daging yang sudah membusuk.  

5. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan riba. Nabi 

diperlihatkan ada orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk 

berjalan.  

6. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan 

membicarakan keburukan orang lain. Nabi diperlihatkan ada orang yang 

memotong lidahnya sendiri, sesudah lidahnya terpotong kemudian 

tersambung kembali, begitu seterusnya berulang-ulang.  

7.Kemudian Nabi juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat 

penjaga neraka. Wajahnya menakutkan, tidak tersenyum dan tidak 

memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikitpun.
31

 

Banyak peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam 

perjalan isra‟ mi‟raj itu. Hal ini ialah peringatan agar manusia jangan sampai 

berbuat dosa, sekecil apapun dosa pasti akan ada balasannya. Manusia 

hendaknya selalu berbuat baik. Sebab sekecil apapun kebaikan akan ada 

pahalanya. Di samping mengalami peristiwa yang menakjubkan diatas, ada 

sesuatu yang lebih utama yang diperoleh Rasulullah ketika mi‟raj yakni: 

Selama perjalanan isra‟ dan mi‟raj Nabi Saw. selalu ditemani dan dipandu 

oleh Jibril AS. Namun ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak 

lagi menemani beliau. Beliau harus naik sendiri untuk menjemput perintah 

langsung Sang Khaliq, yakni perintah salat lima waktu yang wajib 

dilaksanakan oleh beliau dan seluruh Umat Islam.  Sesudah menerima 

perintah itu, Nabi kembali ke Mekah bersama Jibril AS. Nabi tiba kembali di 

tempat, pada malam itu juga. Sebuah perjalanan yang hanya dapat terjadi atas 

qudrat dan iradat-Nya. Subhanallah. 

                                                             
31 Kementrian Agama Republik Indonesia, Sejarah Kebudayaan Islam, h. 66 
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E. Kerangka Berfikir 

Berfikir ialah berbagai kegiatan yang memakai konsep dan lambang 

sebagai pengganti objek dan seristiwa.
32

 Kerangka berfikir ini ialah 

penjabaran sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek 

permasalahan. Satu diantara obyek permasalahan yang ada ialah penggunaan 

media pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan media pembelajaran ialah satu 

diantara metode untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Masalah yang 

sering ditemukan dilapangan, media pembelajaran pada pelajaran SKI masih 

sangat terbatas, pembelajaran cenderung dilakuakan secara konvensional. 

Penyajian materi hanya sekedar cerita naratif dalam teks book, kurang kreatif 

dan pemakaian media masih relativ jarang dipakai. 

Pengembangan media ini bertujuan untuk menciptakan variasi baru 

pada media pembelajaran SKI khususnya pada pokok bahasan isra‟ mi‟raj 

Nabi Muhammad SAW serta dapat meningkatkan semangat belajar siswa 

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran audio visual berupa parkol 

videoscribe ialah satu diantara 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 informativ 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 sejarah kebudayaan islam pokok 

bahasan isra‟ mi‟raj Nabi Muhammad SAW kelas IV MI. 
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 Anita Maulidya, Berpikir dan Problem Solving, Ihya: Jurnal Uinsu, Vol.4 

No.1, 2018,  

h.11 

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. 
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Gambar 2.1 

Kerangka berfikir media pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe 

 

 

Kerangka berfikir dalam pengembangan media pembelajaran berbasis 

sparkol videoscribe ini diawali dari masalah yang ditemukan saat tahap awal 

penelitian di sekolah. Sesudah melakukan wawancara terhadap guru di 

sekolah masalah dapat ditemukan. Berasaskan penuturan tenaga pendidik 

bahwa penggunaan media berbasis saparkol videoscribe hanya sebatas 

memperlihatkan vidio pembelajaran saja. Pemanfaat media berupa aplikasi 

belum diterapkan dan dipakai. 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 memakai media secara nyata dari alam. Jadi sangat minim 

penggunaan media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe terutama 

penggunaan aplikasi di kelas maupun daring.  

Berlandaskan masalah itu peneliti memberikan solusi yakni dengan 

mengembangkan produk berupa media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe,yakni berupa media yang memanfaat android dalam 

pengoprasiannya. Media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe ialah 

campuran beberapa media seperti teks, vidio, gambar, audio, animasi, maupun 

grafik. Sparkol videoscribe menampikan menu-menu utama yang dapat di 

Uji validasi oleh ahli materi dan ahli media 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe 

Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe 

Media pembelajaran berbasis 

Sparkol Videoscribe 
Layak atau siap 
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pilih oleh penggunanya. Keberadaan aplikasi ini diharapkan peserta didik 

dapat terbantu dengan adanya media pembelajaran dan lebih gampang 

menguasai materi yang diajarkan terutama pada materi ira‟ mi‟raj nabi 

muhammad saw. Selain itu dengan adanya media pembelajaran ini pendidik 

dapat memanfaatkannya saat mengajar dikelas untuk dijdikan media yang 

praktis, gampang dibawa kemana saja, dan bisa dibaca peserta didik kapan 

saja.    
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