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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  

BERBASIS SPARKOL VIDEOSCRIBE PADA MATA PELAJARAN 

AKIDAH AKHLAK DI MTSN 02 RAMAN UTARA 

 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 

OLEH 

YUNITA MUNANDAR 
 

Penelitian ini didasarkan oleh kemajuan teknologi pada dunia pendidikan 

yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya ketertarikan peserta didik 

dalam memabaca buku pelajaran akidah akhlak berupa buku paket dan LKS 

membuat peserta didik malas untuk mempelajari pelajaran akidah akhlak. 

Penelitia ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan media pembelajaran berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak, (2) mengetahui kelayakan 

media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak dan (3) mengetahui respon guru dan peserta didik pada media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada matapelajaran akidah akhlak.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development  

(RND). Langkah yang digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) Potensi dan 

masalah, (2) Pengumpulan informasi, (3) Desain produk, (4) Validasi desain, (5) 

Revisi desain, (6) Uji coba produk, (7) Revisi produk. Instrumen yang digunakan 

yaitu berupa angket yang menggunakan Skala Likert untuk mengetahui kelayakan 

dan respon kemenarikan produk yang dihasilnkan. Analisis data instrumen non tes 

pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. 

Hasil penelitian: (1) Mengahasilkan media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak, (2) Kelayakan media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak 

menurut para ahli sangat layak. Hasil validasi ahli materi mendapatkan rata-rata 

skor persentase 88%, ahli media mendapatkan rata-rata skor persentase 91%, (3) 

Respon guru dan peserta didik terhadap Menghasilkan media pembelajaran 

berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak sangat menarik. 

Hasil Uji telaah pakar mendapatkan rata-rata skor 94%, hasil uji coba kelompok 

kecil mendapatkan rata-rata skor 89% dan uji coba lapangan mendapatkan rata-

rata skor 97%.  
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MOTTO 

 

              

        

Artinya: “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) 

Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat 

Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab 

dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”. 

(Qs. Al-Baqarah: 151). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dengan 

mewujudkan suasana belajar berupa proses pembelajaran yang diadakan 

oleh lembaga formal berupa sekolah.
1
 Aspek yang paling menunjang 

dalam penyampaian pembelajaran adalah aspek metode pembelajaran dan 

alat bantu pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai 

faktor external yang mempengaruhi proses pembelajaran dikelas baik dari 

pengajar maupun pembelajar.
2
 

Kehidupan manusia mengalami perkembangan dalam berbagai 

bidang salah satunya yaitu bidang pendidikan yang menuntut manusia 

untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan dirinya. Pendidikan 

merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Pendidikan menjadikan manusia mencapai kesejahteraan hidupnya serta 

dapat mengembangkan beberapa aspek yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

                                                             
1
 Tri Sutrisno dan Yuda Anggara Agung, Pengembangan Media VidioScribe Berbasis E-

Learning pada Mata Pelajaran Komunikasi dan Interfnace Di SMK Sunan Dradjat Lamongan , 

Jurnal Pendidikan Tenik Elektro, Vol. 5 No. 3 ( 2016 ),h.1069. 
2
 Wahyudin, Sutikno,Keefektifan Media Pembelajaran Bermutu Multimedia dengan 

Metode Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswa, Jurnal Pendidikan 

Fisika Indonesia,( Januari 2010 ), h. 58. 



 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, harus selaras 

dengan peningkatan mutu SDM agar arah perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat menuju sasaran yang tepat. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, akan mampu 

terbentuknya karakter peserta didik yang kuat dan kokoh untuk 

mengahadapi tantangan masa depan.
3
 Agar tujuan pendidikan tersebut 

dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan sinergitas komponen-

komponen terkait, antara lain: kurikulum, metode pembelajaran, sistem, 

alat praktikum, media pembelajaran yang representatif dan sebagainya. 

Pentingnya pendidikan terdapat dalam Al-Qur‟an surat al-alaq, 

disamping sebagai ayat pertama juga sebagai penobatan Nabi Muhammad 

SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia 

untuk menyampaikan risalah - Nya. 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Al-Alaq 1-5  

                           

                               

    

Artinya : “(1) Bacalah dengan ( menyebut ) nama Tuhanmu yang 

menciptakan, (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

(3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) Yang mengajar 

(manusia ) dengan perantara kalam, (5) Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak di ketahuinya.“(QS. Al-Alaq: 1-5) 

                                                             
3
 Sohibun, Filza Yulina Ade, Pengembangan Media Pembelajara Berbasis Virtual Class 

Berbantuan Google Drive, Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol 2, Edisi 2 (2017), h. 

122. 



 

 

 

  Surat Al-Alaq ayat 1-5, menerapkan bahwa Allah menciptakan 

manusia dari benda yag hina dan memuliakan dengan mengajar membaca, 

menulis, dan memberinya pengetahuan. Dengan kata lain, bahwa manusia 

mulia dihadapan Allah SWT, apabila memiliki pengetahuan, dan 

pengetahuan bisa dimiliki dengan jalan yang belajar. Allah SWT 

menyuruh manusia untuk belajar dan berfikir. Iqra yang berarti bacalah, 

telitilah, dalamilah, katahuilah ciri-ciri sesuatu baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis yang mewarnai kehidupan manusia dan mengharuskan 

umtuk mencarinya yang tidak terbatas pada usia, tempat, jarak, waktu dan 

keadaan.
4
 

  Pembelajaran dalam dunia pendidikan membutuhkan perantara 

yaitu media pembelajaran. Pemakaian media dalam proses pembelajaran 

dapat meningkatkan keinginan, minat belajar, motivasi, rangsangan 

kegiatan belajar bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa.
5
 Sejalan dengan uraian ini, Yunus mengungkapkan sebagai berikut: 

 ِا ًنهآ َاْغَظُم َتَا ّثْيَّرا ْلَحَى ا ِس َوِاْحَمِن ِلْلَفْهم َفمَا َرا َء َكَمْن َسِمع

Maksudnya : “Bahwasanya media pembelajaran paling besar pengaruh 

nya bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman. Orang yang 

mendengarkan saja tidaklah sama tingkat pemahamanya dalam dan  

                                                             
4
 Haris Budiman, Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan, Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 Edisi 1 (2017), h. 38 
5
 Hamalik,  “ Media Pendidikan “, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 1986)dikutipoleh 

Azhar Arsyad. “Media Pembelajaran” (Ed.1, Cet 14, Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h.15. 



 

 

bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang 

melihat, atau melihat dan mendengarnya”.
6
 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Levie dan  Lents (1982) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran , khuususnya media visual, yaitu  (a) fungsi atensi,     

(b) fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, (d) fungsi kompensentoris.  

Media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran 

sangat beragam sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Media 

pembelajaran diantaranya visual, audio, dan audio visual.  

 Keberhasilan pembelajaran tersebut dapat ditinjau dari proses 

pembelajaran yang dirancang dan dijalankan secara professional oleh 

pendidik.
7
 Pendidik dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan 

Komuniksi, khususnya computer dan internet dalam membantu Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM). 

Proses KBM membutuhkan bahan ajar yang mudah dipahami oleh 

peserta didik. Pemahaman materi pembelajaran tersebut dapat menjadi 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, 

                                                             
6
 AzharArsyad, “Media Pembelajaran” (Ed.1, Cet 14, Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h.20, 

mengutipYunus,attarbiyyahwatta’liim(Matbaah: Padang Panjang, 1942). 
7
 Ikbal Rachmat, “Mengenal Komunikasi Multimedia dan Sistem Operasi Komputer 

Macintosh” Jurnal Komunikologi, Vol. 9 No. 1 (Maret 2012), h. 44. 



 

 

dan audio visual.
8
 Perkembangan belajar telah membawa pengaruh terhadap 

pembelajaran.  

Menurut  Omar  Hamalik pembelajaran adalah suatu kombinasi  yang  

tersusun meliputi unsur–unsur manusiawi,  material, fasilitas, 

perlengkapan, prosedur  yang saling mempemgaruhi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Pada prinsipnya,  perkembangan tidak hanya 

terbatas pada  event–event  yang  dilakukan oleh seorang guru, tetapi 

mencakup semua  events  yang  mempunyai pengaruh langsungpada  

proses belajar  yang  meliputikejadian-kejadian yang diturunkan dari 

bahan–bahan cetak, gambar, program radio, elevisi, flim, slide, 

maupun kombinasi dari bahan–bahan tersebut.
9
 

 

Interaksi antara pendidik dan peserta didik tidak hanya dilakukan 

melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan 

media-media tersebut. Media merupakan segala bentuk saluran dan proses 

transmisi informasi. Media tersebut digunakan sebagai teknologi untuk 

menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan melalui rangsangan 

indra tertentu. Asosiasi Nationa l Education of American (NEA) menyatakan 

media dalam lingkup pendidikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, 

dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrument yang menunjang 

pembelajaran.
10

 

Keseluruhan pendapat tersebut dapat disimpulkan media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

                                                             
8
 Dilla Oktavianingrum, “Pengembangan Media Audio Visual Sparkol Dalam 

Pembelajaran Mengelola Rapat Pertemuan Di LPP IPMI Kusuma Bangsa Surakarta”. Jurnal 

Perpuskaan.uns. (2016), h. 3. 
9
 Yusuf, Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta, Kencana 

Prenadamedia Group, 2008), h.4. 
10

 Yusufhadi Miarso, “ Menyemai Benih Teknologi Pendidikan “, (Jakarta: Prenada 
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sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai da terkendali.  

Pendidik menjadi tokoh penting dalam pencapaian dan 

pengendalian tujuan dari pembelajaran. salah satu permasalahan yang 

menjadi prioritas untuk segera dicari solusinya adalah masalah kualitas 

pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran melalui media pembelajaran. 

Media pembelajaran berbasis komputer dengan bantuan program software.  

Media pembelajaran berupa media persentasi yang paling canggih 

adalah media yang dapat menyampaikan lima bentuk informasi berupa 

gambar, garis, suara, simbol, dan gerakan. Media yang mencakup lima 

informasi tersebut ialah gambar hidup (film), dan televisi (Video), tidak 

semua jenis film dan televisi dapat menyampaikan semua jenis 

informasi.
11

 Media video dan televisi memiliki empat fungsi yaitu 

komersial, alat hiburan, penyampaian informasi, edukasi. Mengacu pada 

fungsi tersebut sehingga membuat inovasi baru pada dunia pendidikan.  

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada sekolahan 

yaitu MTSN 02 Raman Utara, tentang penerapan media pembelajaran 

khususnya media pembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak  di MTSN 02 Raman utara Lampung Timur, 

penulis melakukan wawacara langsung kepada Bapak Tanseriyadi,  S. Ag 

mengatakan bahwa dalam penggunanan media pembelajaran untuk 
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disekolah MTSN 02 Raman Utara masih sangat kurang terhadap 

penggunaan media yang berbentuk audio visual. Tenanga pendidik juga 

sangat mempengaruhi minat belajar siswa, ketika sesorang pendidik 

mampu mengambil hati peserta didiknya maka minat belajar peserta didik 

juga akan meningkat sehingga peserta didik lebih cepat memahami apa 

yang disampaiakan oleh pendidik. Meskipun kurikulum 2013 sudah 

diterapkan diberbagai sekolah, namun belum sepenuhnya dapat 

diterapkan bahkan masih banyak yang menggunakan kurikulum lama, 

yang hakikatnya masih menggunakan metode ceramah.
12

 Seorang 

pendidik seharusnya mempunya media yang menarik untuk meningkatkan 

minat belajar peserta didik. Peserta didik akan lebih semangat dan mudah 

memahami sesuatu jika proses belajar menggunakan media karena dapat 

melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya dan akan sangat 

mendukung materi yang akan disampaikan.  

Hal ini dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan kepada 

siswa–siswi MTSN 02 Raman Utara Lampung Timur bahwa dalam 

proses belajar mengajar siswa mengharapkan adanya media pembelajaran 

yang baru yang diberikan oleh seorang guru, keterbatasan media 

pembelajaran yang diberikan seorang guru terhadap siswa membuat siswa 

sering kali bermalasan, karena siswa hanya terpaku kepada bahan ajar 
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yang berupa buku paket maupun LKS.  

Pada saat proses pembelajaran dimulai guru hanya memberikan 

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

sesui dengan materi yang disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan 

guru menjelaskan dengan metode ceramah yang dibantu dengan madia 

papan tulis, keterbatasan media pembelajarann guru hanya memanfaatkan 

media papan tulis yang ada dikelas. Setelah guru menerangkan guru 

langsung memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan latihan 

soal-soal yang ada dibuku LKS. Hal ini yag sering membuat siswa 

menjadi bosan terhadap mata pelajara Akidah Akhlak. 

Penggunaan buku paket dan LKS di MTSN 02 Raman Utara 

membuat proses pembelajaran kurang efektif, masih banyak siswa yang 

ngobrol didalam kelas saat proses pembelajaran dimulai, dan siswa 

bermalas-malasan untuk membaca buku paket dan LKS yang diberikan 

oleh sekolah, siswa merasa bosan terhadap media pembelajaran yang 

hanya sebatas buku paket dan LKS. Sehingga siswa akan merasa 

kesulitan jika belajar hanya menggunakan buku paket dan LKS. 

MTSN 02 Raman Utara dalam penggunaan TIK memang sudah 

diterapkan dalam proses pembelajaran, namun dalam mata pelajaran 

Akidah Akhlak siswa masih menggunakan buku cetak dan LKS, hal ini 

dikarenakan 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 guru harus melakukan jadwal terlebih dahulu dalam 

peminjaman LCD. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya tabrakan 

dalam hal peminjaman LCD dengan guru mata pelajaran lain. 

Dengan adanya multimedia (software) dalam proses belajar 

menjadi sangat bermanfaat. Multimedia tersebut bertujuan untuk 

membuat waktu belajar lebih efesien, dan efektif, mempermudah 

pemahaman materi yang membutuhkan kejelasan suara, menarik untuk 

diperhatikan dan penggunaannya mudah baik secara oprasional. 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 multimedia software dalam proses pembelajaran menjadi sangat 

bermanfaat. 

Buku cetak memiliki kelemahan dalam proses pembuatannya 

yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu buku cetak dapat 

membosankan dan mematikan minat membaca peserta didik, selain itu 

buku cetak akan lebih mudah sobek.
13

 Selain itu, minat peserta didik 

terhadap buku cetak maupun LKS menjadi kurang sehingga peserta didik 
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malas untuk mempelajari mata pelajaran Akidah Akhlak khususnya pada 

materi Iman Kepada Rosul. Untuk meningkatkan minat peserta didik 

dalam belajar diperlukan pembaharuan terkait media pebelajaran yang 

digunakan, yakni berupa media yang menarik. Gerlach & Ely mengatakan 

bahwa apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa untuk 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat–alat untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal.  

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti menawarwarkan media pembelajaran Sparkol Videoscribe. 

Sparkol Videoscribe merupakan whitebord animation vidio atau sering 

disebut dengan sketch vidios, doodle vidios, video scribing, atau 

explainer vidios, namun kebanyakan kita nyaman menyebutkan dengan 

whitebord animation  (animasi papan tulis). Papan tulis ini digunakan 

untuk menggambarkan narasi atau skrip dan media ini dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Masalah yang dihadapi oleh siswa saat ini dijadikan potensi oleh 

peneliti dengan mencari informasi melalui internet berikut dengan cara 

penggunaannya. Potensi tersebut berupa media pembelajaran berbasis 

Sparkol Videoscribe. Kompetensi keterampilan dalam melaksanakan 



 

 

tugas akhir maka peneliti mengembangkan materi Akidah Akhlak. Kelak 

siswa siswi mampu menggunakan media pembelajaran yang baik serta 

mampu menerima pembelajaran secara efektif dan menjadi generasi yang 

berkualitas. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diadakan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Sparkol Videoscribe Pada Mata pelajaran Akidah Akhlak Materi Di 

MTSN 02 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur“. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut maka 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Siswa sering menerima buku paket pada mata pelajaran Akidah Akhlak, 

tetapi siswa belum paham mengenai materi pembelajaran yang 

disampaikan. 

2. Buku cetak dan LKS kurang diminati oleh peserta didik, buku LKS yang 

tidak terlalu tebal masih kurangnya minat baca siswa terhadap mata 

pelajaran Akidah Akhlak. 

3. Rasa keiingintahuan siswa terhadap kebaruan penggunaan media 

pembelajaran, tetapi kurangnya pengetahuan guru terhadap media 

pembelajara yang menyebabkan pembelajaran harus terbatas pada buku 

paket dan LKS. 

4. Masih sulit ditemukan media pembelajatan berbasis Sparkol 



 

 

Videoscribe, dikarenakan kurangnya literatur yang membahas mengenai 

media pembelajaran Sparkol Videoscribe. 

C. Batasan Masalah 

1. Media pmbelajaran Akidah Akhlak yang dikembangkan berupa 

sparkol videoscribe. 

2. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa video. 

3. Materi yang disajikan hanya pokok bahasan Iman Kepada Rosul. 

4. Pengujian produk dibuat hanya meliputi penilaian kulaitas video yang 

tidak diuji cobakan dengan pengaruh terhadap prestasi belajar.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran  Akidah Akhlak 

berbasis Sparkol Vidioscribe? 

2. Bagaimana kelayakan dari media pembelajaran Aqidah Akhlak 

berbasis Sparkol Vidioscrbe? 

3. Bagaimana respon  guru dan respon siswa pada media pembelajaran 

Akidah Akhlak berbasis Sparkol VidioScribe? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengahsilkan produk berupa media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 



 

 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

3. Mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap kelayakan 

media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan media 

Sparkol Vidioscribe sebagai dalam pembelajaran berbentuk video alan 

terciptanya pembelajaran yang efektif karena media persentasi yang paling 

canggih adalah media yang menyampaikan lima bentuk informasi berupa: 

gambar, simbol, suara, garis dan gerakan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman langsung dalam pengembangan media 

pembelajaran di MTSN 02 Raman Utara.  

b. Bagi Pendidik dan Peserta Didik 

 Sebagai sarana dan referensi dalam penggunaan media pembelajaran 

dan penelitian ini menjadi tolok ukur penggunaan media dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Konsep Pengembangan Media 

1. Pengertian Reserch and Development 

Secara sederhana penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai 

metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan 

produk unggulan yang didahului dengan penelitian pendahuluan sebelum 

produk dikembangkan.
14

 

Menurut Gay, Mills, dan Airasian (2009:18) dalam bidang pendidikan 

tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau 

menguji teori, tetapi untuk mengembangan produk–produk yang efektif untuk 

digunakan disekolah-sekolah. Produk-produk yang dihasilakan oleh penelitan 

dan pengembangan mencakup: materi pelatihan guru, materi ajar, seperangkat 

tujuan prilaku, materi media, dan sistem-sistem management.
15

 

“Ada beberapa istilah tentang penelitian dan pengembangan. Borg and 

gall (1998) menggunakan nama Research and Development/R&D 

yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian dan pengembangan. 

Richey dan Kelin (2009), menggunakan nama Design and 

Development Research yang dapat diterjemahkan menjadi 

Perancangan Dan Penelitian Pengembangan. Thiaragajan (1974) 
menggunakan model 4D yang merupakan singkatan dari Define, 

Design, Development and Dissemination (1974). Dick and Carry 

(1996) menggunakan istilah ADDIE (Analysis. Design, Development, 
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Implementation, Evaluation), dan Development Research, yang dapat 

diterjemahkan menjadi penelitian pengembangan.”
16

 

 

Richey and Kelin (2010) dalam bidang pembelajaran menyatakan 

bahwa penelitian dan pengembangan sebelunya dinamakan perencanaan 

dan penelitian pengembangan yang merupakan kajian sistematis tentang 

bagaimana membuat rancangan produk, mengembangan rancangan 

tersebut, dan mengevaluasinya.
17

 

Borg & Gall (2003) menjelaskan bahwa penelitian dan 

pengembangan dalam pendidikan adalah model pengembangan berbasis 

industri yang melalui beberapa tahapan dengan tujuan menghasilkan suatu 

produk pembelajaran yang memenuhi  standarisasi tertentu, yaitu efektif, 

efisien dan berkualitas.
18

 

“Research & Development bertanggung jawab dalam 

pengembangan produk dan pengawasan kualitas guna memenuhi 

kebutuhan pelanggan, sesuai dengan kemampuan produksi dan menjamin 

kualitas produk yang dihasilkan”.
19
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2. Langkah – langkah Penelitian  

a. Borg and Gall (1989) 

Borg and Gall mengemukakan terdapat 10 langkah penelitian dan 

pengembangan yang harus dilakukan, sepert gambar berikut .
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Konsep Pengembangan Media Borg and gall 
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b. Thiagarajan 

Thiagarajan (1974) mengemukakan bahwa, langkah–langkah 

penelitian dan pengembangan disingat dengan 4D, yang merupakan 

perpanjangan dari Define, design, development, and dissemination.
22

 

 

 

Gambar 2.2 

Langkah-langkah Penelitian dan pengembangan Thiangarajan 
23

 

 

c. Robert Maribe Branch (2009) 

Robert maribe branch (2009) mengembangkan instructional design 

(design pembelajaran) dengan pendekatan ADDIE, yang merupakan 

perpanjangan dari Analysis, Design, Development, Implementation, And 

Evaluation.
24

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ADDIE 
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B. Kerangka Teoritik 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti „tengah„, „perantara„, atau „pengantar„. Dalam bahasa arab media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. 
25

 

Media atau bahan juga dapat diartikan sebagai perangkat lunak       

(software) bersisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan 

dengan mempergunakan peralatan. Sedangkan pembelajaran merupakan 

suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru dan peserta 

didik dan komponen lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
26

 

Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan dari kunikator menuju komunikan. Proses belajar 

mengajar hekekatnya adalah proses komunikasi penyampaia pesan dari 

pengantar ke penerima. Pesan berupa isi / ajaran yang dituangkan kedalam 

simbol komunikasi baik verbal maupun non verbal.
27

 

 

                                                             
25

 Azhar Arsyad,  Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3. 
26

 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cetakan ke – 2 h. 16 
27

 Daryanto,  Media Pembelajaran, (Yogyakatrta: Gava Media, 2013), cetakan ke-3, h.5. 



 

 

  Media berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti antara. Makna 

tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk 

membawa suatu informasi dan suatu sumber kepada penerima. Sejumlah 

pakar membuat pembatasan tentang media, diantaranya yang dikemukakan 

oleh Association Of Education and Communiacation Technology (AECT) 

Amerika. Menurut AECT, media adalah segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi. Apabila dikaitkan 

dengan kegiatan pembelajaran maka media dapat diartikan sebgai alat 

komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa 

informasi dari pengajar ke peserta didik. Hal yang sama dinyatakan juga 

oleh Briggs (1970) yang menyatakan bahwa media adalah segala bentuk 

fisik yang dapat menyampaikan pesan serta merangsang peserta didik 

untuk belajar.
28

 

Dari beberapa pengertian diatas pada dasarnya mempunyai 

persamaan dalam mendefinisikan media pembelajaran, yaitu sebagai 

perantara pesan dari pengirim ke penerima agar penerima mempunyai 

motivasi untuk belajar sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil 

belajar yang lebih memuaskan, sedangkan bentuknya bisa bentuk cetak 

maupun non cetak.
29
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Berdasarkan Undang–undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

terenca  untuk mewujudkan suaana belajar dan proses pembelajaran agar 

pesert didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
30

 

 Penerapan pembelajaran dilingkungan pendidikan, pendidik harus 

menciptakan susana belajar yang menarik perhatian dengan memanfaatkan 

media pembelajaran yang kreatif, inovatif, variatif, sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung dengan mengoptimalkan proses dan berorientasi pada 

prestasi belajar. 

Pelaksanaan tugas sebagai pendidik, guru perlu dilandasi langkah-

langkah  dengan  sumber  ajaran  agama,  sesuai  firman  Allah  SWT 

dalam Surah An-Nahl ayat 44, yaitu: 

                              

      

 

Artinya:“Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan”. 
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Pembelajaran adalah suatu susunan kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
31

 

   Media pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang 

dapat menyalurkan pesan sehingga dapat mengatasi gaya belajar, minat 

intelegensi, keterbatasan gaya indera, cacat tubuh, atau hambatan jarak 

geografis, jarak waktu dan lain-lain.
32

 

  Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan 

pembelajaran. secara etimologis, media berasal dari bahasa latin, 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”  yang berarti “tengah, 

perantara, dan pengantar”. Istilah perantara atau pengantar ini menurut 

Brovee (1977), digunakan karena fungsi media sebagai (receiver) 

pesan.
33

 

  Selain pengertian di atas, ada juga yang berpendapat bahwa media 

pembelajaran meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). Hardware adalah alat-alat yang dapat mengatar pesan seperti 

Over Head Projector, radio, televis dan sebagainya. Sedangkan software 

adalah isi program yang mengandung pesan seperti informasi yang 

terdapat pada transparansi atau buku dan bahan-bahan cetakan lainnya, 
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cerita yang terkandung dalam filmatau materi yang disuguhkan dalam 

bentuk bagan, diagram, dan sebagainya.
34

 

Masalah penerapan media pembelajaran, pendidik harus 

memperhatikan perkembangan jiwa keagamaan peserta didik, karena 

faktor inilah yang justru menjadi sasaran media pembelajaran. Tanpa 

memperhatikan serta memahami perkembangan jiwa anak atau tingkat 

daya fikir peserta didik, pendidik akan sulit untuk dapat mencapai sukses. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An – Nahl ayat 125, yaitu:

                

         



Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk”. 

 

Dengan demikian, media pembelajaran penyampai pesan disini 

adalah bahasa lisan sebagai pengantar pesan dalam belajar. Belajar 

merupakan aktivitas interaksi aktif individu terhadap lingkungan sehingga 

terjadi perubahan tingkah laku. Pembelajaran adalah penyediaan kondisi 

yang mengakibatkan proses belajar pada peserta didik. Proses 

pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan bantuan seorang pendidik 
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dan dapat dilakukan secara . Hubungan antara interaksi guru, peserta didik, 

dan sumber belajar berupa media pembelajaran yang dapat mensinergiskan 

proses pembelajaran.
35

 

b. Ciri – ciri Media Pembelajaran 

Rudy Bretz mendefinisikan ciri utama dari media menjadi tiga 

unsur pokok yaitu suara, visual, dan gerak. 
36

 Di dalam Al – Qur‟an secara 

tersirat berupa media suara yang ditangkap oleh indera pendengar, media 

visual yang ditangkap oleh media penglihatan, seperti yang tercantum 

dalam QS. An–Nahl ayat 78, yaitu: 

                        

                   

 

Artinya: ”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. 

 

c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Levie & Lents (1982) mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu:
37
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a. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa 

untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan. 

b. Fungsi afektif, media visual terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar. 

c. Fungsi kognitif, media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi. 

d. Fungsi kompensentoris, media pembelajaran yang terlihat dari 

hasil penelitian bahwa media visual memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah membaca. 

Menurut Kemp dan dayton (1985) pentingnya penggunaan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran yakni:
38

 

a. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih tertstandar. 

b. Pembelajaran dapat lebih menarik. 

c. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 

d. Kulitas pemebelajaran dapat lebih ditingkatkan. 

e. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan dimana pun 

diperlukan. 
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f. Sikap posistif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

g. Peran guru dapat mengalami perubahan kearah yang positif.
39

 

B. Sparkol Videoscribe 

a. Pengertian Videoscribe 

Sparkol VideoScribe merupakan Whitebord animation video atau 

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

eksplainer vidios, namun kebanyakan kita nyaman menyebutnya dengan 

whiteboard animation (animasi papan tulis). Animasi papan tulis 

merupakan seorang seniman membuat kertas sketsa gambar dan teks diatas 

papan tulis, atau sejenis kanvas. Papan tulis tersebut digunakan untuk 

menggambarkan narasi atau sebuah skrip. Pelukis tersebut mengolah 

sesuai dari skrip dari awal hingga akhir. 

Hasil dari skrip tersebut dapat diedit durasi penampilannya 

sehingga sesuai dengan penyampaian materi. Penampilan Whiteboa 

Aniamtion lebih tepat disebut dengan Time–lapse atau Stop Mation Vidios 

karena penggunaan animasi jarang digunakan.
40
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Fungsi dari Sparkol VideoScribe tidak terbatas untuk sehingga 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

a. Untuk menarik perhatian dari pengunjung Blog dan Website. 

b. Untuk penawaran afilasi. 

c. Untuk mempromosikan jasa online dan ofline. 

d. Untuk media pembelajaran.  

Adapun cara pengoprasian Sparkol VidioScribe adalah sebagai 

berikut : 

a. Download aplikasi Sparkol VideoScribe dari internet. 

b. Lakukan instal Sparkol VideoScribe dilaptop. 

c. Jika sudah terinstal, klik icon Sparkol VidioScribe 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. Lalu klik save tersebut sesuai dengan format yang digunakan. 

h. Simpan video tersebut sesuai dengan format yang diharapkan. 

i. Lakukan share pada bagian kanan atas. 

 

 



 

 

b. Tampilan Sparkol VidioScribe 

Adapun tampilan – tampilan Sparkol VideoScribe adalah sebagai 

berikut: 

a) Tampilan Awal Pembuka 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 

Tampilan Awal Pembuka Sparkol Videoscribe 

 

 

 

b) Tampilan Login ke akun Sparkol Videoscribe 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 

Tampilan Login ke Akun Sparkol Videoscribe 

 



 

 

c) Tampilan Petunjuk Penggunaan Sparkol Videoscribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 

Tampilan Petunjuk Penggunaan Sparkol Videoscribe 

 

 

d) Tampilan halaman Kosong Sparkol Videoscribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 . 7 

Tampilan Halaman Kosong Sparkol VideoScribe 



 

 

 

 

e) Tampilan Memasukan Gambar Sparkol Videoscribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 

Tampilan Memasukan Gambar Sparkol Videoscribe 

 

f) Tampilan Memasukan Suara Videoscribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 

Tampilan Memasukan Suara Sparkol Videoscribe 



 

 

g) Tampilan Memasukan Teks Sparkol Videoscribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 

Tampilan Memasukan Teks Sparkol Videoscribe 

 

 

h) Tampilan Penyimpanan Sparkol Videoscribe 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 

Tampilan Penyimpanan Sparkol Videoscribe 

 

 

 

 



 

 

C. Mata Pelajaran Akidah Akhlak  

1. Pengertian Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Akidah secara bahasa berasal dari bahasa arab “akidah“ yang 

berarti kepercayaan. Adapun secara istilah Akidah sebagaimana 

dikemukakan oleh KH. Thaib Thahir Abdul Mu‟min yaitu “Akidah 

ialah mempercayai segala sesuatu yang diturunkan Allah SWT kepada 

Nabi-nabi-Nya”.
41

 

Beradasarkan pengertian diatas dapat diperjelas bahwa akidah 

akhlak adalah mempercayai dan mengimani terhadap Allah SWT dan 

segala sesuatu yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 

dengan dasar kita suci Al-Qur‟an dan sunah Rosulullah SAW sebagai 

utusan Allah SWT. 

Akhlak berasal dari kata “kholak“ yang berarti prilaku, sedangkan 

yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat berarti 

budi pekerti. Adapun akhlak  merupakan kehendak jiwa manusia yang 

menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa 

memerlukan pertimbngan pikiran terlebih dahulu.
42

 

Kata ini yang diambil dari kalimat yang tercantum dalam firman 

Allah SWT, QS. Al-Qolam ayat 4 yaitu:
43
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Artinya:”dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”. 

 

Akhlak dalam pengertian yang lebih luasa adalah segala kekuatan 

dalam kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak yang membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak yang 

baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak yang jahat)“.
44

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akhlak 

tindak laku dan perbuatan yang baik dan buruk, tingkah dan perbuatan 

yang baik disebut akhlakul karimah, dan ini merupakan produk dari 

akidah dan ibadah. 

 akidah akhlak adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar 

memahami ajaran Islam terutama dalam aspek akidah dan akhlak, 

terampil melakukan ajaran Islam dan melakukan ajaran Islam dalam 

kehdupan sehari-hari sehingga mencerminkan ajaran agama Islam yang 

rahmata lil alamin.
45

 

d. Dasar dan Tujuan Mata Pelajaran Aqidak Akhlak 

1) Dasar Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Dasar mata pelajaran Akidaha akhalak adalah Al-Qur‟an 

Sunnah Rosulullah SAW. Dalam Al-Qur‟an surat Al-Ikhlas ayat 1 

Allah SWT berfirman: 
46
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Artinya:”Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa”. 

 

  Dalam surat Al-Fatihah ayat 5 Allah SWT berfirman: 
47
 

               

Artinya:”Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada 

Engkaulah Kami meminta pertolongan”. 

  

  Selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah SWT berfirman: 
 

                       

                    

    

Artinya:”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-

laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 

 

Berdasarkan ayat Al-Qur‟an diatas, dapat diperjelas bahwa 

Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa, wajib disembah oleh 

sekalian umat manusia dan sebagai tempat meminta pertolongan, 

serta barang siapa yang berbuat baik atas dasar iman kepada Allah 

SWT, maka Allah SWT akan memberikan pahala dan kebaikan 

hidup didunia maupun diakhirat. 
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Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dasar dari mata pelajaran Akidah Akhlak tidak lain adalah Qur‟an 

dan as Sunnah. Karena keduannya yang menjadi pedoman dan 

tuntunan hidup umat Islam dalam segala aktivitasnya tersebut 

dalam usaha melaksanakan mata pelajaran Akidah Akhlak baik 

masalah materi, metode, maupun tujuan dari pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak. 

2. Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Tujuan mata pelajaran akidah akhlak menurut Garis – Garis Besar 

Pengajaran adalah:
48

 

a. Memberikan pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan 

kepada siswa akan hal–hal yang harus diimani, sehingga 

tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya sehari–hari. 

b. Memberikan pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang 

kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan mennjauhi 

akhlak yang buruk, baik dalam hubungan dengan Allah SWT, 

dengan diriya sendiri, dengan sesama manusia maupun dengan 

alam lingkungannya.  

c. Memberikan bekal kepada siswa tentang Akidah dan akhlak 

untuk melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan 
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menengah.
49

 

 

 

3. Fungsi Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Fungsi mata pelajaran akidah akhla bagi anak adalah sebagaimana 

di kemukakan oleh Dirgen Bimbaga Islam, yaitu: 

a. Memperkenalkan ke-Esaan Allah SWT. 

b. Menanamka kecintaan kepada Allah SWT dan Rosul-Nya. 

c. Membiasakan prilaku yang senantiasa patuh pada hukum Agama 

Islam. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami betapa 

pentingnya mata pelajaran Akidah Akhlak bagi anak meluputi pada 

empat pokok yaitu: memperkenalkan ke-Esa-an Allah SWT sebagai 

inti keimanan adalah landasan utama bagi kehidupan beragama Islam. 

Iman sebagai tali ikatan jiwa antara makhluk dengan khaliknya, 

sehingga dalam dirinya selalu ingat kepada Allah SWT sera ada rasa 

hormat, tunduk dan patuh pada segala peraturan Tuhan.  

4. Materi Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII MTSN  

a. Iman Kepada Kitab-kitab Allah SWT 

b. Qona‟ah, Sabar, Tawakal, Ikhtiar, Syukur 

c. Ananiyah, Putus Asa, Ghadap, Tamak 

d. Adap Terhadap Orang Tua dan Guru 
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e. Keteladanan Nabi Yunus Dan Ayuyub AS 

f. Iman Kepada Rosul 

g. Mukzizat dan Kejadian Luar Biasa 

h. Huznuzhan, Tawadhu‟, tasamuh, dan ta‟awun 

i. Hasad, Dendam, Ghibah, Fitnah, Namimah 

j. Adab Bergaul dengan Saudara dan Teman 

k. Keteguhan Iman Sahabat Abu Bakar Ash-shidiq 

C. Iman Kepada Rosul–rosul Allah SWT 

1. Beriman Kepada Rosul-rosul Allah 

Rosul menurut bahasa adalah utusan atau orang yag dikirim untuk 

suatu tugas. Rosul adalah seseorang lelaki yang terpilih untuk 

menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan utuk menyampaiakan 

risalah kepada manusia. 

Iman kepada para nabi dan rosul Allah, merupakan salah satu 

rukun iman. Keimanan seseorang itu tidak sah, sampai ia mengimani 

semua nabi da rosul Allah dan membenarkan bahwa Allah telah 

mengutus mereka untuk menunjukan, membimbing dan mengeluarkan 

menusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Ditambah juga 

keharusan membenarkan bahwa mereka telah meyampaikan apa yang 

Allah turunkan kepada mereka dengan benar dan sempurna, dan 

mereka telah berjihad dengan sebenar-benarnya dijalan Allah. 

Adapun dalil tentang kewajiban iman kepada para rosul, ialah 



 

 

sebagai berikut: 

                      

                   

                    

     

Artinya : Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak 

membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari 

rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami 

taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan 

kepada Engkaulah tempat kembali." 

 

  Iman kepada rosul menyakini bahwa rosul itu benar-benar utusan 

Allah Swt yang ditugaskan untuk membimbing umatnya kejalan yang 

benar agar selamat didunia dan akhirat. 

  Rosul-rosul itu adalah manusia biasa yang berlaku pada mereka 

sifat-sifat kemanusiaan, seperti makan, minum, tidur, sehat, sakit, 

ingat, lupa, hidup, mat. Jadi seseorang tidak dikatakan beriman kalau 

tidak mempercayai rosul-rosul Allah. 

                        

                          



 

 

                          

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan 

kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. 

Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya 
orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.  

   

  Didalam surah an-Nahl ayat 136 juga disebutkan 

                     

      

Artinya: “Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan 

rahmat(Nya) kepadamu; dan Sekiranya kamu kembali kepada 

(kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami 

jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak 

beriman”. 

 
 

  Pengiriman nabi dan rosul kepada umat manusia sangatlah 

diperlukan, karena akal manusia sangatlah terbatas untuk mengetahui 

rahasia kehidupan, baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.. 

  Para rosul Allah diutus untuk mengajarkan begaimana 

mengerjakan ibadah dengan benar dan sesuai pedoman pelaksanaan 

agar manusia tidak merasa teraniaya (dizalimi) di akhirat nanti, maka 

perlu dijelaskan mengenai perbuata baik yang harus dikerjakan dan 

perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. 

2. Sifat-sifat bagi Rosul Allah 

 
Sifat-sifat Bagi Rosul Allah 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sifat–sifat Rosul Allah SWT 

a. Sifat Wajib Rosul 

Yang dimaksud sifat wajib bagi rosul ialah sifat-sifat yang 

pasti dimiliki oleh para rosul. Adapun sifat rosul adalah sebgai 

berikut : 

1) Shiddiq (Jujur) 

Setiap rosul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Apa 

yang telah disampaikan kepada manusia baik berupa wahyu atau 

kabar harus sesuai dengan apa yang telah diterima dari Allah 

SWT tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Allah SWT 

berfirman dalam al-Qur‟an: 

                      

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah”.  
 

2) Amanah (Dapat Dipercya) 

Amanah artinya dipercaya bai lahir atau batin. Sedangkan yang 

Sifat Wajib Rosul 

Allah 

Sifat Jaiz rosul Allah 

Sifat Mustahil Rosul 

Allah 



 

 

dimaksud amanah disini bahwa setiap rosul dalah dapat 

dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Allah SWT 

berfirman Al-Qur‟an Surat  

 

3) Tablig (Menyampaikan) 

Sudah menjadi kewajiban para rosul untuk menyampaikan 

kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu 

yang menyangkut didalamnya hukum agama. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an Surat Al-Ahzab: 

39, yaitu:  

                   

            

Artinya: “ (yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah 

Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut 

kepada seorang(pun) selain kepada Allah. dan cukuplah Allah 

sebagai Pembuat perhitungan. 

 

4) Fatanah (Cerdas) 

Dalam menyampaikan risalah Allah, tentu dibutuhkan 

kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu yang 

tersimpan didalamnya hukum Allah dan risalah yang disampaikan 

bisa diterima bisa diterima dengan baik oleh manusia.  

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-An‟am ayat 

ayat 83, yaitu: 



 

 

                     

              

Artinya: “dan Itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada 

Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang 

Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Bijaksana lagi Maha mengetahui”. 
 

b. Sifat Mustahil bagi Rosul 

Yang dimaksud sifat mustahil bagi rosul adalah sifat-sifat yang 

tidak mungkin dimiliki oleh para rosul. Sifat-sifat mustahil para 

rosul ada empat macam, yaitu kazib,  khiyanah, kitman, baladah. 

a. Kazib (Dusta)  

b. Khianah (Tidak Dapat Dipercaya) 

c. Baladah (Bodoh) 

d. Kitman (Menyembunyikan) 

 

Rosul-rosul Allah adalah manusia-manusia pilihan Allah . 

Maka rosul Allah tidsk mungkin mempunyai sifat mustahil 

sebagaimana manusia biasa. Karena para rosul Allah adalah 

manusia yang ma‟shum (terjaga) 

Ma‟shum mempunyai arti terjaga. Para Rosul Allah sangat 

terjaga daris segala dosa selayaknya manusia biasa. 

                 



 

 

Artinya: “supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap 

dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta 

menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu 

kepada jalan yang lurus”. (Qs. Al-Fath: 2) 
 

c. Sifat Jaiz Rosul 

Allah telah mengutus para rosul kepada manusia dan 

telah dihiasi dengan sifat kesempurnaan melebihi makhluk 

Allah yang lain, namun mereka tidak akan terlepas dari 

fitrah kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Seorang rosul 

tetaplah sebagai seorang manusa biasa yang berprilaku 

sebagaimana manusia. 

Sifat para rosul ini yang telah membuat mereka melakukan 

aktifitas sebagaimana manusia lainnya yang sudah tentu yang dimaksud 

disini adalah prilaku dan sifat yang tidak mengurangi derajat kerasulan 

mereka dimata manusia. Jadi sifat-sifat ini boleh dilakukan boleh pula 

ditinggalkan, seperti makan, minum, tidur, menikah, istirahat. Sedangkan 

prilaku dan sifat yang merendahkan derajat kerasulan, mereka terpelihara 

da dipelihara oleh Allah dan sudah pasti prilaku dan sifat itu tidak pernah 

dilakukannya. Dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia 

yang lain. 

3. Hikmah Beriman Kepada Rosul Allah SWT 

a. Bertambah iman kepada Allah Swt dengan mengetahui bahwa rosul itu 

benar-benar manusia pilihan-Nya. 



 

 

b. Mau mengamalkan apa yang disampaikan para rosul. 

c. Bersyukur kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan. 

d. Mempercayai tugas0tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada 

umatnya. 

e. Lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan rosul atas 

perjuangan dalam menyampaikan agama Allah Swt kepada umatnya. 

f. Akan selamat dunia dan akhirat dengan bimbingan yang diberikan 

rosul 

g. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki kajian 

serupa dengan hasil yang relevan. Hal tersebut dapat digunkan sebagai 

pedoman awal sebagai kerangka pemikiran guna menambah, 

mengembangkan, dan memperbaiki penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Penelitian Tri Cipto Wardoyo dengan metode penelitian Research 

and Development 4D (Four-D) dengan mengumpulkan dara secra 

kualitatif kemudian dioloah melalui kuantitatif. Penelitan Tri Cipto 

bertujuan untuk menguji keberhasilan belajar menggunakan produk vidio 

animasi sparkol videocribe dengan melihat hasil dan minat belajar 



 

 

siswa.
50

 Hal lain yang dilakukan oleh peneliti dari Tri Cipto adalah 

mengembangkan media pembelajaran berbasis video animasi dengan 

media Sparkol Videoscribe . Hasil dari penelitian ini adalah produk media 

yang dikembangkan layak untuk digunakan dan kelaykan berdasarkan 

hasil validasi ahli materi sebesar 74%, ahli media sebesar 79,41%, hasil 

tes latiha pertama 77,27%, dan hasil tes kedua 89,66% dengan persentase 

kenaikan minat belajar sebesar 20,70%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dilla Oktavianingrum dengan 

bertujuan menguji keefektifan belajar pada materi perkantoran pada 

tingkat perguruan tinggi. Aspek keefektifan belajar melalui media audio 

visual Sparkol Videoscribe dalam pembelajaran perkantoran dalam 

mengelola pertemuan/rapat diinyatakan berhasil dengan nilai rata-rata 

kelas eksperimen 88,00 lebih tinggi dari pada kelas kontrol yaitu 74,93.
51

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Wulandari bertujuan 

untuk mengahsilkan produk media pembelajaran yang memenuhi kriteria 

yang dibutuhkan peserta didik untuk meningkatkan minat belajar siswa di 

SMP pada materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi cahaya 

menggunkan media Sparkol Videoscribe. 
52

 Pembeda dari penelitian 
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 Tri Cipto Tunggu wardoyo, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video 

Aanimasi Pada Mata Pelajaran Mekanika Teknikk Di SMKN 1 Purworejo, (Skripsi Program 

Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h. 79 
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 Dilla Oktavianingrum, Pengembangan Media Audio Visual Sparkol Dalam 

Pembelajran Mengelola Rapat Prtemuan Di LPP IPMI Kusuma Bangsa Surakarta, Jurnal 

Perpustakaan.Uns (2016), h.3. 
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 Dyah Ayu Wulandari, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sparkol 

Videoscribe dalam Meningkatkan Minat Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Terpadu materi 



 

 

 Dyah ayu Wulandari adalah penelitian yang digunakan. Peneliti 

mengembangkan untuk pokok bahasan menyakini sifat-sifat Rosull Allah 

SWT di MTSN 02 Raman Utara Lampung Timur.  

E. Desain Model 

Borg and gall (2003) mengemukakan 10 langkah dalam R & D yang 

dikembangkan oleh staf teacher edukation program at for west laboratory 

for educational reserch and development, dalam mini courses yang 

bertujuan meningkatkan ketrampilan guru pada kelas spesifik.  

1. Research and information collecting 

Penelitian dan pengumpulan informasi, meliputi analisis 

kebutuhan review literature, penelitian dalam skali kecil, dan 

persiapan membuat laporan yang terkini. 

2. Planning  

Melakukan perencanaan, yang meiliputi pendefinisian ketrampilan 

yang harus dipelajari, perumuasan tujuan, penentuan urutan 

pembelajaran, dan uji coba kelayakan. 

3. Develop preliminary form a product 

Mengembangkan produk awal yang meliputi penyiapan materi 

pembelajaran penyusunan buku pegangan, dan instrumen evaluasi. 

4. Preliminary field testing 

Pengujian lapangan awal, pengumpulan data dengan wawancara, 

                                                                                                                                                                       
cahaya Kelas VII di SMPN 1 Kerjo TA 2015/2016, (Skripsi Program Teknologi pendidikan 

Universitas Negeri Surabaya, 2016),  h.8.  



 

 

observasi, kuiseoer , dan hasilnya dianalisis. 

5. Main product revision 

Melakukan revisi produk utama terhadap produk didasrkan pada 

saran pada uji coba. 

6. Main field testing 

Melakukan uji coba lapangan utama, kemudia hasil data dianalisis. 

7. Operasional product revision 

Melakukan revisi terhadap produk yang siap dioperasionalkan, 

berdasarkan saran saran dari uji coba. 

8. Operational field testing 

Melakukan uji coba lapangan operasional, data wawancara, 

observasi, dan kuiseoner dikumpulkan dan dianalisis. 

9. Final product revision 

Revisi produk akhir, berdasarkan saran dari uji lapangan 

10. Dissemination And Implementation 

Bekerjasama dengan penerbit untuk melakukan distribusi secara 

komersial, memonitoring produk yang telah didistribusikan guna 

membantu kendali mutu.
53
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 Sugiyono, Op.Cit, h. 298 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan   

(Research and Development), yaitu serangkaian proses atau langkah-

langkah dalam rangka mengemabangkan suatu produk baru atau 

penyempurnaan produk yang telah ada agar dapat dipertanggung 

jawabkan. 
54

 Tujuan metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dalam menguji keefektifan produk 

tersebut.
55

 Penelitian ini harus menghasilkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada, yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Penelitian ini dilakukan guna mengembangkan media 

pembelajaran berbasis Sparkol videoscribe di MTSN 02 Raman Utara 

Lampung Timur. Media pembelajaran ini juga dapat digunakan oleh guru 

dalam proses penyampaian materi pembelajaran dan dapat pula digunkan 

oleh siswa-siswi dalam proses pembelajaran. 

B. Prosedur Penelitian 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 298 . 
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 Ibid, h. 297. 



 

 

Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari design 

penelitian pengembangan bahan intruksional oleh Borg and Gall. Produk 

yang dihasilkan berupa media pembelajaran berbasis Sparkol videoscribe 

yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun siswa dalam meningkatkan 

proses pembelajaran yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan model 

penelitian dan pengembangan (Research and Development). 

Penelitian dan pengembangan dibutuhkan sepuluh langkah 

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk 

diterapkan dalam lembaga pendidikan. Tahapan penelitian dan 

pengemabngan ini adalah segai berikut: 
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Gambar 3.1  

Metode Research and Development ( R&D ) Model Borg and Gall 
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Penelitian ini menggunakan metode resaerch and development (R&D) dari 

model Borg and Gall yang diadopsi oleh Sugiono. Tahapan penelitian tersebut 

meliputi potensi dan masalah pengumpulan informasi, design produk, validasi 

design, revisi design, uji coba design, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi 

produk, dan produk massal. Pengembangan media pembelajaran berbasis Sparkol 

videoscribe pokok bahasan Mengimani sifat-sifat Rasul Allah SWT. Tetapi 

penulis membatasi tujuh langkah dikarenakan mengingat waktu yang tersedia da 

kesempatan yang terbatas. Prosedur yang dilakaukan penulis seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

 Langkah-langkah penelitian yang digunakan 

 

 Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang menghasilkan atau 

mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji 

Potensi dan 

Masalah  

Pengumpulan data Design Produk 

Uji Coba Produk  Perbaikan Design Validasi Design 

Revisi Produk  



 

 

design, dan uji coba produk dalam penelitian pengembangan ini dibutuhkan tujuh 

langkah pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk 

diterapkan dalam lembaga pendidikan. Beriku tahap–tahap penelitian yang 

peneliti laksanakan: 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan menjadi nilai 

tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara  yang   diharapkan  

dengan  yang   terjadi.
57

  

Hasil pra penelitian yang dilakukan di MTSN 02 Raman Utara 

Lampung Timur menunjukan bahwa mahasiswa sering memperoleh 

bahan ajar berupa buku cetak dan LKS sehinga siswaa cenderung kurang 

tertarik untuk mempelajarinya dan siswa lebih tertarik dengan media 

pembelajaran yang bersifat kebaruan. Hasil wawancara yang dilakukan 

kepada guru mata pelajaran akidah akhlak Bapak Tanseriyadi 

menunjukan bahwa demi peningkatan kualitas pemeblajaran perlu adanya 

media berupa software utnuk membantu dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 
58

 

2. Mengumpulkan Informasi 
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 Ibid, h. 299.  
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 Tanseriyadi, Wawancara Guru Mata pelajaran Akidah Akhlak, dilaksanakan 22 Mei 

2017. 



 

 

Masalah yang ditemukan pada pra penelitian dijadikan sebagai 

potesi bagi peeliti sehingga dikumpulkan berbagai informasi mengenai 

media pemebelajaram software baru. Peneliti mencari informasi 

melaui internet untuk mengetahui penelitian yang menunjang pada 

media pembelajaran berikut cara pengprasian dari media tersebut. Hasil 

dari pegumpulan informasi peneliti mendapatkann suatu media 

pembelajaran baru yaitu Sparkol videoscribe. 

3. Design Produk 

Produk yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini 

berupa video. Peneliti melakuka pembuatan design awal terkait produk 

yang akan dikembangkan yaitu berupa media pembelajaran berbasis 

Sparkol videoscribe pada pokok bahasan Iman Kepada Rasul Allah di 

MTSN 02 Raman Utara Lampung Timur.  

4. Validasi Design 

Validasi design merupakan proses kegiatann untuk menilai apakah 

rancangan produk berupa media secara rasional akan lebih efektif karena 

validasi bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional belum fakta 

lapangan.
59

 

Berdasarkan definisi diatas maka langkah selanjutnya uji validasi 

design yan berkaitan dengan materi, bahasa, design, dan media 
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pembelajaran berbasis Sparkol videoscribe pada pokok bahasan Iman 

Kepada Rasul Allah. Uji validasi ini dilakukan oleh beberapa ahli materi 

dan ahli design guna mengetahi kelebihan dan kekurangan dari produk 

yang dihasilkan. 

5. Revisi Design 

Revisi design bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang 

didapat setelah dilakukan validasi oleh validator pada tahap sebelumnya. 

Kekurangan diketahui dari hasil validasi. Langkah selanjtnya peneliti 

melakukan revisi sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan. 

Revisi produk ini digunkan untuk menghasilkan media pembelajaran 

akidah akhlak berbasis saprkol videoscribe yang lebih baik lagi. 

6. Uji Coba Produk  

Produk yang telah divalidasi kemudian dilanjutkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan informasi 

kemenarikan media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak. Uji coba produk ini dilakukan dengan tiga 

langkah, yaitu ujo coba telah pakar, uji coba kelompok kecil, dan uji coba 

lapangan. 

a. Uji Coba Telaah Pakar  

Uji telaah pakar ini dilakukan ke guru akidah akhlak kelas VIII di 

MTSN 02 Raman Utara. Uji telah pakar ini dimaksudkan untuk 



 

 

mencermati produk yang telah dihasilkan, kemudian guru tersebut 

diminta untuk memberikan saran perbaikan tentang produk tersebut. 

 

b. Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah produk dilihat dan direvisi berdasarkan saran perbaikan 

dari uji telaah pakar, kemudian diuji cobakan kepada kelompok kecil. 

Uji coba kelompok kecil ini dilakukan kepada peserta didik kelas VIII 

A B C  di MTSN 02 Raman Utara berjumlah 15 orang dari masing-

masing kelas diambil 5 perwakilan kelas. Peserta didik diminta untuk 

melihat produk yang telah dihasilkan, kemudian peserta didik diminta 

untuk mengisi lembar angket. 

c. Uji Coba Lapangan 

Setelah diuji cobakan kepada kelompok kecil, kemudian produk 

diuji cobakan kepada sejumlah responden. Uji coba lapangan ini 

dilakukan kepada sejumlah peserta didik kelas VIII A B C di MTSN 

02 Raman Utara. Peserta didik diminta untuk melihat produk yang 

telah dihasilkan, kemudian peserta didik diminta untuk mengisi 

lembar angket.  

7. Revisi Produk 

Setelah produk diuji cobakan, langkah selanjutnya, peneliti 

menguji kelayakan media pembelajaran Sparkol videoscribe dan materi 

Akidah Akhlak pokok bahasan Iman Kepada Rasul Allah. Setelah produk 



 

 

direvisi maka produk selesai dan bisa diujicobakan. Adapun tahapan yang 

harus dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Alur Tahap Penellitian 

 

C. Jenis Data 

Jenis data yang peneliti ambil pada tahap validasi beberapa 

validator media meliputi kelayakan dan kesesuaian dari seluruh isi media 

pembelajaran Sparkol videoscribe. Validator materi yaitu meliputi 

penyajian materi dan kebenaran konsep. Data yang berasal dari guru dan 

siswa yaitu keberadaan, fungsi, tampilan, ketertarikan media ataupun 

materi. 

1. Data dari Ahli Media 

Pengumpulan Data melalui Buku, 

Jurnal dan Internet meliputi: 

1. Media Sparkol Videoscribe 

2. Cara pengoprasian media 

Sparkol Videoscribe. 

Desain Produk berupa media 

pembelajaran Aqidah Akhlak , 

berupa: 

1. Pengoprasian Sparkol 

Videoscribe 

2. Materi  yang 

dikembangkan Iman 

Kepada Rosull Allah  

Validasi Ahli oleh: 

1. Ahli Media (Sparkol 

Videoscribe) 

3. Ahli Materi Iman Kepada 

Rosull Allah 

 
Valid Uji Coba Produk 

Revisi Produk Selesai  



 

 

Berupa kualitas produk yang ditinjau dari aspek media yaitu 

kemudahan menggunakan media pembelajaran, kejelasan materi yang 

disajikan, penggunaan bahasa dan format teks , penggunaan kombinasi 

warma, urutan penyajian, tampilan media pembelajaran Vidoescribe. 

2. Data dari Ahli Materi 

Berupa kualitas produk yang ditinjau dari aspek isi materi yaitu 

kesesuaian materi yang disajikan dengan materi yang seharusnya, 

kesejelasan materi yang disampaikan, keruntutan materi, kesesuaian 

desain dengan materi yang disajikan, kemudahan penggunanan, 

kemudahan memahi materi dan penggunaan bahasa yang baik dan 

benar. 

3. Data dari Pendidik dan Peserta didik  

Berupa kualitas produk ditinjau dari persepsi guru dan siswa 

mengenai kemenarikan media pembelajaran berbasis Videoscribe pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan Iman Kepada Rasul 

Allah. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan berupa gambar, atau foto serta video 

proses uji coba produk terhadap media pembelajaran Sparkol 

videoscribe pokok bahasan Iman Kepada Rasul Allah. 

5. Istrumen Pengumpulan Angket 



 

 

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu 

(seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optic 

dan kimia), perkakas, sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan 

sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan.
60

 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran. 

Instrumen memegang peran dalam menentukan mutu suatu pendidikan. 

Karena validitas atau kelebihan data yang diperoleh akan sangat 

ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan, 

disamping prosedur data yang ditempuh.
61

  

Instrumen angket digunakan untuk mengetahui respon seseorang 

terkait sebuah permasalahan. Angket merupakan sebuah pertanyaan yang 

disiisi oleh sesorang (responden) 

D. Teknik Analisis Data 

1. Angket Validasi Ahli 

Nilai akhir suatu butir merupakan persentase nilai rata-rata 

perindikator dari sebuah jawaban validator. Rumus untuk menghitung 

nilai rata-rata perindikator adalah sebagai berikut: 
62
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 Rijal Firdaos, Desain Instrumen Pengukur Afektif, (Bandar Lampung: Anugrah Utama 
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 Rijal Firdaos, “Metode Pengembangan Instrumen Pengukur Kecerdasan Spiritual 

Mahasiswa”, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol. 11 No. 2, (Agustus 2016), h. 380.  
62

 Sugiono,Op.Cit, h.280. 

𝒙 = 
∑𝑿𝒊

𝒏
 

 



 

 

 

Keterangan : 

𝑥   : Nilai rata-rata perindikator 

∑𝑋 : Jumlah total nilai jawaban responden   

n  : Banyaknya responden 

 Dari perhitungan skor masing-masing pernyataan, dicari persetasi 

jawaban keseluruhan responden dengan rumus :
63

 

 

 

Keterangan : 

P  : Persentase 

∑x : Jumlah jawaban responden dalam satu item 

∑xi : Jumlah nilai ideal dalam item 

Kemudian dicari persentasi kriteria validasi. Adapun kriteria 

validasi yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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 Ardian Asyhari dan Helda Silvia, Pengembangan Media Pemebelajaran Berupa 

Buletin dalam Bentuk Buku Saku Untuk peljaran IPA Terpadu, (Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika 

„Al-Biruni 05 (1) ,2016 ), h.7.  

P = 
∑𝒙

∑𝒙𝒊
 x 100% 

 



 

 

 

Interval Kriteria 

0% - 20% Sangat Tidak Layak 

21% - 40% Tidak Layak 

41% - 60% Cukup Layak 

61% - 80 Layak 

81% - 100% Sangat Layak 

Tabel 3.1 

Kriteria Interprestasi Kelayakan 

Pada tabel diatas menunjukan semakin tinggi nilai interpretasi 

maka kelayakan media pembelajaran berbasis Sparkol videoscribe pada 

pokok bahasan Iman Kepada Rasul Allah semakin tinggi. 

2. Angket Respon Guru dan Peserta Didik 

Angket guru dan peserta didik menggunakan skala likert dengan 

keterangan makna sebagai berikut:
64

 

a) Pernyataan positif 

(1) Jawaban “sangat tidak baik“ (STB) diberi nilai 1 

(2) Jawaban “kurang baik“ (KB) diberi nilai 2 

(3) Jawaban “cukup baik“ (CB) diberi nilai 3 

(4) Jawaban “baik“ (B) diberi nilai 4 
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(5) Jawaban “sangat baik“ (SB) diberi nilai 5 

b) Pernyataan negatif 

(1) Jawaban “sangat tidak baik“ (STB) diberi nilai 1 

(2) Jawaban “kurang baik“ (KB) diberi nilai 2 

(3) Jawaban “cukup baik“ (CB) diberi nilai 3 

(4) Jawaban “baik“ (B) diberi nilai 4 

(5) Jawaban “sangat baik“ (SB) diberi nilai 5 

Dari perhitungan skor masing-masing pernyataan, dicari 

presentasejawaban keseluruhan responden dengan rumus : 

 

Keterangan : 

P  : Persentase 

∑x : Jumlah jawaban responden dalam satu item 

∑xi : Jumlah nilai ideal dalam item 

Penentuan kriteria interpretasi skor angket dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Interval Kriteria 

0% - 20% Sangat Tidak Menarik 

21% - 40% Tidak Menarik 

P = 
∑𝒙

∑𝒙𝒊
 x 100% 

 



 

 

41% - 60% Cukup Menarik 

61% - 80 Menarik 

81% - 100% Sangat Menarik 

Tabel 3.2 

Kriteria Interpretasi Kemenarikan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengembangan Media Pembelajaran 

Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan metode Borg and 

Gall yang dilakukan dari tahap 1 sampai tahap 7. 

Pengembangan dan penelitian ini dilakukan di MTSN 02 Raman 

Utara. MTS Raman Utara pada awalnya adalah madrasah tsanawiyah swasta 

yang berdiri pada tahun 1968 yang diberi nama MTS Agama Islam, yang 

dikelola yayasan yang ada yaitu Muhammadiyah cabang Raman Utara 

Kabupaten Lampung Timur, yang diketuai oleh H. Jusma.  

Kepala sekolah pertama adalah Subadin, BA. Pada tahun 1991 MTSN 

Agama Islam diubah menjadi MTS Filial Raman Utara. Usulan tersebut baru 

terealisasi pada tahun 1993 dengan dasar surat Keputusan Menteri Agama. 

No: 244/1993 tanggal 25 Oktober 1993. Jadi pada tahun 1993 resmi menjadi 

MTSN Raman Utara dengan kepala sekolah Bisri, BA. Tepatnya pada tahun 

1996 Bisri, BA diganti oleh kepala sekolah baru yaitu Drs. Yahya Sulaiman 

selama 5 tahun. Kemudian digantikan oleh Drs. Jumari yang menjabat selama 

3 tahun. 



 

 

Terjadinya pergantian kepala sekolah samapai dengan sekarang kepala 

sekolah Bapak Toipi, M.Pd,I. Dari tahun ketahun MTSN 02 Raman Utara 

menjalani kemajuan yang baik bangunan fisik maupun non fisik. Banyak 

sekali prestasi yang diraih oleh siswa siswi MTSN 02 Raman Utara.  

Tujuan umum dari penelitian dan pengembangan ini adalah media 

pembelajaran akidah akhlak berbasis sparkol videoscribe di Mts Raman Utara 

Tujuan khusus dari penelitian dan pengembangan untuk menguji kelayakan 

dan respon siswa pada media pembelajaran akidah akhlak berbasis sparkol 

videoscribe dalam pembelajaran mandiri. Pencapaian tujuan dari penelitian 

dan pengembangan tersebut maka tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi yang ada dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe akidah akhlak pokok 

bahasan Iman Kepada Rasul. Masalah dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah belum adanya penggunaan media pembelajaran 

akidah akhlak berbasis sparkol videoscribe dalam pembelajaran. Media 

pembelajaran yang biasanya digunakan berupa buku paket dan LKS. 

2. Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan informasi dilakukan untuk mengatasi potensi dan 

masalah dari pengembangan yang dilakukan peneliti. Pengumpulan 

informasi diperoleh dari hasil pra penelitian yang dilakukan di MTSN 02 



 

 

Raman Utara. Informasi tersebut didapatkan dari hasil wawancara 

dengan guru akidah akhlak dan melakukan pengamatan dalam proses 

pembelajaran akidah akhlak.  

B. Pengembangan Media 

1. Hasil Analisis Kebutuhan  

Hasil analisis kebutuhan di MTSN 02 Raman Utara yakni 

dibutuhkan media pembelajaran yang layak dan menarik yang dapat 

menjelaskan materi akidah akhlak agar peserta didik lebih tertarik untuk 

mempelajari pelajaran akidah akhlak dengan mudah dan tidak merasa 

bosan dalam menerima materi pembelajaran. 

2. Media Draft 

Setelah mengumpulkan informasi di MTSN 02 Raman Utara, maka 

penulis mendesain suatu produk berupa media pembelajaran berbasis 

sparkol videoscribe. 

Produk awal dibuat menggunakan program utama yaitu aplikasi 

sparkol videoscribe, pembuatan media pembelajaran ini juga 

menggunakan program pendukung seperti program windows movie 

makker. 

media pembelajaran sparkol videoscribe dilengkapi dengan tulisan, 

gambar, video dan audio. Media draft 1 ,merupakan media pembelajaran 

yang telah dibuat namun belum divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. 

 



 

 

Tabel 4.1 

Desain produk awal media pembelajaran akidah akhlak berbasis  

Sparkol Videoscribe draft 1 

 

Desain Media Uraian 

 Desain animasi pembuka media 

pembelajaran akidah akhlak 

berbasis Sparkol videoscribe 

  

Desain cover pembuka pembuka 

media pembelajaran akidah 

akhlak berbasis Sparkol 

videoscribe 

 

Nama penulis yang membuat 

media h pembelajaran akidah 

akhlak berbasis Sparkol 

videoscribe 



 

 

 

Iman menurut bahasa adalah 

seseorang utusan atau orang yang 

dikirim untuk suatu tugas. 

Menurut istilah agama, Rasul 

adalah seseorang lelaki yang 

terpilih untuk menerima 

Wahyu dari Allah dan di 

tugaskan untuk menyampaikan 

risalah kepada manusia. 

 

 Firman Allah Swt: QS. An-Nisa‟: 

136 

 

Artinya: “Wahai orang-orang 

yang beriman, tetaplah beriman 

kepada Allah  dan Rasul-Nya dan 

kepada kitab yang Allah  

turunkan kepada Rasul-Nya serta 

kitab yang Allah  turunkan 

sebelumnya. Barangsiapa yang 

kafir kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

rasul-rasul-Nya, dan hari 

Kemudian, Maka Sesungguhnya 

orang itu telah sesat sejauh-

jauhnya”. 

 



 

 

 Allah mengangkat orang-orang 

yang terpilih untuk menjadi 

Rasul di muka bumi. Tugas 

yang diemban oleh para Rasul 

Allah amatlah berat. Untuk 

suksesnya tugas yang 

dipercayakan Allah ,para Rasul 

didukung oleh sifat-sifat yang 

sangat istimewa diantaranya : 

1. Sifat Wajib Rasul Allah 

2. Sifat Mustahil Rasul Allah 

3. Sifat jaiz Rasul Allah 

 

 Sifat wajib Rasul Allah adalah 

sifat yang haru ada pada diri 

Rasul Allah. Ada empat macam 

sifat wajib Rasul Allah antara 

lain: 

1. Shiddiq (Jujur) 

2. Amanah (Menyampaikan) 

3. Fathonah (Cerdas) 

4. Tabligh (Menyampaikan) 

 

 

 

Sifat mustahil bagi Rasul Allah  

adalah sifat yang yang tidak 

mungkin ada pada diri Rasul 

Allah  atau sifat yang yang 

berlawanan dengan sifat wajib 

bagi Rasul Allah . Adapun 

diantara sifat-sifat Rasul Allah  

yaitu: 

1. Kizb (Bohong) 

2. Khianah (Berkhianat) 



 

 

 

3. Kitman 

(Menyembunyikan) 

4. Baladah (Bodoh) 

 

 

 

Allah  telah mengutus para Rasul  

kepada manusia dan telah dihiasi 

dengan sifat kesempurnaan 

melebihi makhluk Allah  yang 

lain, namun mereka tidak akan 

terlepas dari fitrah kemanusiaan 

yang ada dalam dirinya.  

Sifat para Rasul Allah ini telah 

membuat mereka melakukan 

aktifitas sebagaimana manusia 

lainnya yaitu, prilaku dan sifat 

yang tidak mengurangi dzat 

kerasulan mereka dimata 

manusia. 

 



 

 

 

Hikmah iman kepada Rasul 

Allah: 

1. Bertambah imankepada 

Allah Swt dengan 

mengetahui bahwa Rasul 

itu benar-benar manusia 

pilihan-Nya. 

2. Mau mengamalkan apa 

yang disampaikan para 

Rasul. 

3. Bersyukurkepada Allah 

Swt atas segala nikmat 

yang diberikan. 

4. Mempercayai tugas-tugas 

yang dibawanya untuk 

disampaikan kepada 

umatnya. 

5. Lebih mencintai, 

menghormati, atas 

perjuangan dalam 

menyampaikan agama 

Allah Swt, kepada 

umatnya. 

6. Akan selamat didunia dan 

akhirat dengan bimbingan 

yang diberikan rosul. 

7. Memperoleh teladan yang 

baik untuk menjalani 

hidup. 

 

 Soal Latihan: 

1. Sebutkan sifat-sifat yang 

dimiliki Rasul Allah ? 

2. Mengapa Rasul memiliki 

sifat jaiz ? 

3. Bagaimana cara kita 

beriman kepda Rasul 

Allah ? 

4. Jelaskan pengertian Rasul 

? 



 

 

5. Terdapat dalam Qs agar 

manusia mengimani 

Rasul? 

 

Motivasi dalam proses 

pembelajaran 

Tingkatkatkan belajarmu 

sedinimungkin, karena proses 

belajaramu hari ini akan 

membuahkan hasil dikemudian 

hari, karena proses tidak akan 

membohongi hasil “ 

  

 

 

Desain animasi penutup media 

pembelajaran Sparkol videoscribe 

 

 

Persentase indikator pada media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak  draft 1 adalah kelengkapan 

materi 93%, kebenaran konsep 93%, ketepatan pemilihan gambar, video, 

dan animasi 77%, kejelasan penyajian materi 87%, ketepatan penulisan 

redaksi 73%, tingkat kekuatan memotivasi peserta didik untuk belajar 

82%, penjabaran materi 87%, penggunaan bahasa 66%, kelengkapan 

komponen-komponen video 67%, kemenarikan video 73%, keefektifan 



 

 

video 73%. Sehingga diperoleh persentase indikator secara keseluruhan 

79%. Berdasarkan persentase keseluruhan dari ahli materi maka media 

pembelajaran berbasis sparkol viideoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak draft 1 dapat dikategorikan layak. 

Persentase indikator pada desain penyajian pada media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak draft 1 adalah kompatibilitas 93%, reabiitas 87%, usabilitas 87%, 

maintable 80%, visual 75%, video 78%, audio 82%, Sehingga diperoleh 

persentase indikator secara keseluruhan 80%. Berdasarkan persentase 

keseluruhan dari desain penyajian maka media pembelajaran berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak draft 1 dapat 

dikategorikan layak 

4. Draft 2 

Setelah berbagai indikator media pembelajaran  berbasis Sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak divalidasi oleh ahli materi, 

ahli media maka media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak direvisi sesuai dengan saran dari ahli materi dan ahli 

media. 

Adapun saran dan hasil perbaikan dari ketiga ahli dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Data Saran Perbaikan Dari Ahli Materi 

 



 

 

No Indikator Saran Perbaikan Hasil Perbaikan 

1 Kelengkapan Materi - - 

 Kebenaran Konsep - - 

 Ketepatan Pemilihan 

Gambar, Video, Dan 

Animasi 

Berikan gambar 

yang lebih mengarah 

pada beriman kepada 

Rasul Allah 

Telah ditambahkan 

gambar mengenai 

beriman kepada 

Rasul Allah 

 Kejelasan Penyajian 

Materi 

- - 

 Ketepatan Penulisan 

Redaksi 

- - 

 Tingkat Kekuatan 

Memotivasi Peserta 

Didik Untuk Belajar 

  

 Penjabaran Materi Tambahkan soal  Soal telah 

diperbaiki  

 Penggunaan Bahasa Gunakan bahasa 

sesuai dengan EYD 

dan perhatikan 

penulisan 

Tulisan sudah 

diperbaiki sesuai 

dengan EYD 

 Kelengkapan 

Komponen-

Komponen Video 

- - 

 Kemenarikan Video - - 

 Keefektifan Video - - 

 

Setelah media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada 

mata pelajaran akidah akhlak diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan 



 

 

dari ahli materi maka media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe 

pada mata pelajaran akidah akhlak diubah menjadi media pembelajaran  

berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak draft 2. 

Berikut adalah tabel media pembelajaran berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak yang telah diperbaiki 

sesuai dengan saran perbaikan dari ahli materi. 

Tabel 4.3 

Hasil Revisi Oleh Ahli Materi 

 

No Desain Media Awal Desain Media Akhir 

1 

Iman menurut bahasa adalah 

seseorang uusan atau orang 

yang dikirim untuk suatu 

tugas. Menurut istilah agama, 

rosul adalah seseorang lelaki 

yang terpilih untuk menerima 

wahyu dari allah dan 

ditugaskan untuk 

menyampaikan risalah kepada 

manusia.Iman kepada para 

nabi dan rosul allah, 

merupakan salah satu rukun 

iman. Allah telah mengutus 

mereka untuk menunjukan, 

membimbing, dan 

mengeluarkan manusia dari 

kegelapan.Rosul-rosul adalah 

manusia biasa yang berlaku 

pada mereka sifat-sifat 

kemanusiaan, seperti makan, 

minum, tidur, sehat, ingat, 

Iman menurut bahasa adalah 

seseorang utusan atau orang yang 

dikirim untuk suatu tugas. Menurut 

istilah agama, Rasul adalah 

seseorang lelaki yang terpilih 

untuk menerima Wahyu dari Allah 

dan di tugaskan untuk 

menyampaikan risalah kepada 

manusia Iman kepada para Nabi 

dan Rasul Allah, merupakan salah 

satu rukun iman. Allah telah 

mengutus mereka untuk 

menunjukan, membimbing, dan 

mengeluarkan manusia dari 

kegelapan.Rasul-Rasul adalah 

manusia biasa yang berlaku pada 

mereka sifat-sifat kemanusiaan, 

seperti makan, minum, tidur, sehat, 

ingat, lupa, hidup dan mati.  

 



 

 

lupa, hidup mati.  

 

2. 

Amanah berarti bisa dipercaya 

baik lahir atau batin. Setiap 

rosul adalah dapatdipercaya 

dalam setiap ucapan dan 

perbuatan. 

Firman Allah QS. Asy-syuara‟: 

143 

           

Artinya: “Sesungguhnya aku 

adalah seorang Rasul 

kepercayaan (yang diutus) 

kepadamu, 

 

 

Amanah berarti bias dipercaya baik 

lahir atau batin. Setiap Rasul 

adalah dapat dipercaya dalam 

setiap ucapan dan perbuatan. 

Firman Allah QS. Asy-Syuara‟: 

143 

     

Artinya: “Sesungguhnya aku 

adalah seorang Rasul kepercayaan 

(yang diutus) kepadamu, 

 

3. 

Sifat mustahil bagi rosul allah 

adalah sifat yang yang tidak 

mungkin ada pada diri rosul 

allah atau sifat yang yang 

berlawanan dengan sifat wajib 

bagi rosul allah. Adapun 

diantara sifat-sifat rosul allah 

yaitu: 

Kizb ( Bohong ) 

Khianah ( Tidak Dipercaya 

Kitman ( Menyembunyikan ) 

Sifat mustahil bagi Rasul Allah  

adalah sifat yang yang tidak 

mungkin ada pada diri Rasul Allah  

atau sifat yang yang berlawanan 

dengan sifat wajib bagi Rasul 

Allah . Adapun diantara sifat-sifat 

Rasul Allah  yaitu: 

Kizbu ( Bohong ) 

Khiyanah ( Tidak Dipercaya 

Kitman ( Menyembunyikan ) 

Baladah ( Bodoh ) 



 

 

Baladah ( Bodoh ) 

Rosul Allah adalah manusia-

manusia pilihan Allah. Maka 

dari itu para rosul Allah tidak 

mungkin mempunyai sifat 

mustahil sebagaimana manusia 

biasa, karena para rosul adalah 

manusia yang ma‟sum 

(terjaga). Para rosul sangat 

terjaga dari segala dosa 

selayaknya manusia biasa.  

 

 

Rasul Allah adalah manusia-

manusia pilihan Allah . Maka dari 

itu para Rasul Allah tidak mungkin 

mempunyai sifat mustahil 

sebagaimana manusia biasa, karena 

para Rasul adalah manusia yang 

ma‟sum (terjaga). Para Rasul 

sangat terjaga dari segala dosa 

selayaknya manusia biasa.  

 

4. 

Hikmah iman kepada Rosul: 

1. Bertamabah iman kepada 

Allah Swt dengan 

mengetahui bahwa rosul 

itu benar-benar manusia 

pilihan-Nya. 

2. Mau mengamalkan apa 

yang disampaika para 

rosul. 

3. Bersyukur kepada Allah 

Swt atas segala nikmay 

yang diberikan. 

4. Mempercayai tugas-tugas 

yang dibwanya untuk 

disampaikan kepada 

umatnya. 

5. Akan selamat didunia dan 

akhirat dengan bimbingan 

yang diberikan rosul. 

6. Memperoleh teladan yang 

baik untuk menjalani 

hidup. 

 

Hikmah iman kepada Rasul: 

1. Bertambah iman kepada Allah 

Swt dengan mengetahui 

bahwa Rasul itu benar-benar 

manusia pilihan-Nya. 

2. Mau mengamalkan apa yang 

di sampaikan para Rasul. 

3. Bersyukurkepada Allah Swt 

atas segala nikmat yang 

diberikan. 

4. Mempercayai tugas-tugas 

yang di bawanya untuk 

disampaikan kepada umatnya. 

5. Akan selamat didunia dan 

akhirat dengan bimbingan 

yang diberikan rosul. 

6. Memperoleh teladan yang 

baik untuk menjalani hidup. 

 

 



 

 

5.  

Latihan Soal: 

1. Jelaskan pengertian rosul  

2. Bagaimana cara kita 

beriman kepada rosul ? 

3. Mengapa rosul memiliki 

sifat jaiz ? 

4. Sebutkan sifat-sifat rosul 

Allah ? 

5. Mengapa kita harus 

beriman kepada rosul Allah 

 

Latihan Soal: 

1. Jelaskan pengertian Rasul ? 

2. Bagaimana cara kita beriman 

kepadaRasul ? 

3. Mengapa Rasul memiliki sifat 

jaiz ? 

4. Sebutkan sifat-sifat Rasul Allah 

terdahulu ? 

5. Apa yang dimaksud sifat wajib 

Rasul Allah ? 

6. Apa yang dimaksud sifat 

mustahil  Rasul Allah ? 

7. Apa yang dimaksud sifat jaiz 

Rasul Allah ? 

8. Mengapa kita harus beriman 

kepada Rasul Allah ? 

 

6. 

Motivasi 

“ Tingkatkatkan 

Belajarmu sedini 

mungkin, karena proses 

pembelajaranmu hari ini 

akan membuahkan hasil 

dikemudian hari, karena 

proses tidak akan 

membohongi hasil “ 

 

Motivasi 

“ Tingkatkatkan 

belajarmu sedinimungkin, 

karena proses belajaramu 

hari ini akan 

membuahkan hasil 

dikemudian hari, karena 

proses tidak akan 

membohongi hasil “ 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Validasi Desain Draft 1 Oleh Ahli Materi 

Aspek ∑M 
∑M 

Ideal 
Persentase 

Kriteria 

Kelayakan 



 

 

Kelengkapan 

Materi 

28 30 93 Sangat Layak 

Kebenaran 

Konsep 

14 15 93 Sangat Layak 

Ketepatan 

Pemilihan 

Gambar, Video, 

dan animasi 

81 105 77 Layak 

Kejelasan 

Penyajian Materi 

13 15 87 Sangat Layak 

Ketepatan 

Penulisan/ 

Redaksi 

11 15 73 Layak 

Tingkat Kekuatan 

Memotivasi 

Peserta Didik 

Untuk Belajar  

49 60 82  

Sangat Layak 

Penjabaran 

Materi 

26 30 87 Sangat Layak 

Penggunaan 

Bahasa 

30 45 66 Layak 

Kelengkapan 

komponen-

komponen video 

10 15 67 Layak 

Kemenarikan 

Video 

11 15 73 Layak 

Keefektifan 

Video 

11 15 73 Layak 

Jumlah Total 284 360 79 Layak 



 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Validasi Desain Draft 2 Oleh Ahli Materi 

Aspek ∑M 
∑M 

Ideal 
Persentase 

Kriteria 

Kelayakan 

Kelengkapan 

Materi 

30 30 100 Sangat Layak 

Kebenaran 

Konsep 

14 15 93 Sangat Layak 

Ketepatan 

Pemilihan 

Gambar, Video, 

dan animasi 

88 105 84 Sangat Layak 

Kejelasan 

Penyajian Materi 

14 15 93 Sangat Layak 

Ketepatan 

Penulisan/ 

Redaksi 

12 15 80 Layak 

Tingkat Kekuatan 

Memotivasi 

Peserta Didik 

Untuk Belajar  

55 60 92  

Sangat Layak 

Penjabaran 

Materi 

30 30 100 Sangat Layak 

Penggunaan 36 45 80 Layak 



 

 

Bahasa 

Kelengkapan 

komponen-

komponen video 

12 15 80 Layak 

Kemenarikan 

Video 

13 15 87 Sangat Layak 

Keefektifan 

Video 

13 15 87 Sangat Layak 

Jumlah Total 317 360 88 Layak 

 

Persentase indikator pada media pembelajaran  berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak  draft 1 adalah kelengkapan 

materi 93%, kebenaran konsep 93%, ketepatan pemilihan gambar, video, 

dan animasi 77%, kejelasan penyajian materi 87%, ketepatan penulisan 

redaksi 73%, tingkat kekuatan memotivasi peserta didik untuk belajar 

82%, penjabaran materi 87%, penggunaan bahasa 66%, kelengkapan 

komponen-komponen video 67%, kemenarikan video 73%, keefektifan 

video 73%. Sehingga diperoleh persentase indikator secara keseluruhan 

79%. Berdasarkan persentase keseluruhan dari ahli materi maka media 

pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak draft 1 dapat dikategorikan layak. 

Karena persentase yang diperoleh belum mencapai kriteria sangat 

layak maka produk direvisi sesuai saran perbaikan dari ahli materi. 

Persentase indikator pada media pembelajaran berbasis sparkol 



 

 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak  draft 2 adalah kelengkapan 

materi 100%, kebenaran konsep 93%, ketepatan pemilihan gambar, video, 

dan animasi 84%, kejelasan penyajian materi 93%, ketepatan penulisan 

redaksi 80%, tingkat kekuatan memotivasi peserta didik untuk belajar 

92%, penjabaran materi 100%, penggunaan bahasa 80%, kelengkapan 

komponen-komponen video 80%, kemenarikan video 87%, keefektifan 

video 87%. Sehingga diperoleh persentase indikator secara keseluruhan 

88%. Berdasarkan persentase keseluruhan dari ahli materi maka media 

pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak draft 2 dapat dikategorikan sangat layak. 

Setelah produk direvisi oleh ahli materi, selanjutnya produk 

divalidasi oleh ahli media. Berikut adalah data saran perbaikan dari ahli 

media: 

Diagram 4.1 

Diagram hasil Validasi Ahli Materi 

 



 

 

 

 

Pada diagram diatas, terlihat bahwa validasi materi pembelajaran 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak draft 2 setelah 

produk direvisi sesuai dengan saran dan perbaikan dari ahli media 

mendapatkan skor lebih tinggi dari validasi produk awal yakni media 

pembelajaran sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak. 

Tabel 4.6 

Data Saran Perbaikan Dari Ahli Media 

No Indikator Saran Perbaikan Hasil Perbaikan 

1 Visual  Gunakan warna huruf 

yang kontras dengan latar 

belakang. 

 

Warna huruf sudah 

diperbaikai sesuai 

dengan warna latar 

belakang. 

2 Video Tambahkan gambar islami 

sesuai dengan sub pokok 

Gambar sudah 

ditambahkan sesuai 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
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70%
80%
90%

100%

Draft 1

Draft 2



 

 

bahasan dengan sub pokok 

bahasan 

 

Setelah media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada 

mata pelajaran akidah akhlak diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan 

oleh ahli media maka media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe 

pada mata pelajaran akidah akhlak draft 1 diubah menjadi media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak draft 2. 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Validasi Desain Draft 1 Oleh Ahli Media 

 

Indikator ∑D ∑D 

Ideal 

Persentase Kriteria 

Kelayakan 

Kompatibilitas 14 15 93 Sangat Layak 

Reabilitas 13 15 87 Sangat Layak 

Usabilitas 13 15 87 Sangat Layak 

Maintable 24 30 80 Layak 

Visual 45 60 75 Layak 

Video 47 60 78 Layak 

Audio 37 45 82 Sangat Layak 



 

 

Jumlah Total 193 240 80 Layak 

 

 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Validasi Desain Draft 2 Oleh Ahli Media 

 

Indikator ∑D ∑D 

Ideal 

Persentase Kriteria 

Kelayakan 

Kompatibilitas 15 15 100 Sangat Layak 

Reabilitas 14 15 93 Sangat Layak 

Usabilitas 15 15 100 Sangat Layak 

Maintable 25 30 83 Sangat Layak 

Visual 50 60 83 Sangat Layak 

Video 58 60 97 Sangat Layak 

Audio 41 45 91 Sangat Layak 

Jumlah Total 218 240 91 Sangat Layak 

 

Persentase indikator teknik penyajian pada media pembelajaran  

berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah draft 1 yaitu, 

kompatibilitas 93%, reabilitas 87%, usabilitas 87%, maintable 80%, visual 



 

 

75%, video 78%, audio 82%. Sehingga diperoleh pesentase keseluruhan 

adalah 80%. Berdasarkan persentase keseluruhan dari ahli media maka 

media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran 

akidah draft 1dapat dikategorikan layak. 

Karena persentase yang diperoleh belum mencapai kriteria sangat 

layak maka produk direvisi sesuai dengan saran perbaikan dari ahli media. 

media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran 

akidah draft 2 yaitu, kompatibilitas 100%, reabilitas 93%, usabilitas 100%, 

maintable 83%, visual 83%, video 97%, audio 91%. Sehingga diperoleh 

pesentase keseluruhan adalah 91%. Berdasarkan persentase keseluruhan 

dari ahli media maka media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe 

pada mata pelajaran akidah akhlak draft 2 dapat dikategorikan sangat 

layak. 

Berikut adalah diagram hasil validasi oleh ahli media pada media 

pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak: 

Diagram 4.2 

Diagram hasil Validasi Ahli Media 



 

 

 

 

Pada diagram diatas, terlihat bahwa validasi media pembelajaran 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak draft 2 setelah 

produk direvisi sesuai dengan saran dan perbaikan dari ahli media 

mendapatkan skor lebih tinggi dari validasi produk awal yakni media 

pembelajaran sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak. 

C. Uji Coba Produk 

1. Uji Telaah Pakar 

Penilaian kemenarikan media pembelajaran sparkol videoscribe 

pada mata pelajaran akidah akhlak dilakukan oleh dua guru mata 

pelajara akidah akhlak di MTSN 02 Raman Utara yaitu dengan 

mengisi angket tanggapan terhadap media pembelajaran. Hasil 

rekapitulasi penilaian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Rekapitulasi Angket Uji Telaah Pakar 

 Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak 
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No Pernyataan ∑Guru 

1 Desain pada cover video menarik sehingga 

menambah minat saya untuk belajar 

10 

2 Komposisi warna yang digunakan pada 

video sudah tepat 

8 

3 Animasi yang disajikan sesuai dengan materi 

yang disampaikan 

8 

4 Gambar yang disajikan sesuai dengan materi 

yang disampaikan  

10 

5 Video yang disajikan dapat membantu saya 

memahami dan menguasai konsep 

10 

6 Animasi yan disajikan meningkatkan 

keefektifan saya dalam pembelajaran 

9 

7 Teks atau tulisan pada video ini mudah 

dibaca 

8 

8 Gaya penyajian video ini tidak 

membosankan 

10 

9 Materi yang disajikan pada video mudah 

dipahami 

10 

10 Istilah keislaman yang digunakan pada video 

jelas 

9 

11 Contoh yang deberikan jelas  9 

12 Latihan soal yang disajikan jelas sesuai 

dengan materi yang disampaikan 

9 

13 Saya dapat memperoleh pengetahuan baru 

setelah saya mengikuti serangkaian kegiatan 

dalam video  

9 

14 Video ini membantu saya dalam belajar 

mandiri 

10 

15 Saya dapat dengan mudah memahami 

kalimat yang digunakan didalam video ini 

10 

16 Kalimat yang digunakan untuk menjelaskan 

tidak menimbulkan penafsiran yang salah  

9 

17 Lambang dan simbol yang yang digunakan 

dalam video jelas 

9 



 

 

18 Ukuran dan model huruf yang digunakan 

pada video tepat 

9 

19 Video yang disajikan mampu memotivasi 

saya untuk mencari referensi lebih lanjut 

10 

20 Video yag disajikan dapat membantu saya 

lebih interaktif lagi dalam belajar 

10 

21 Video yang disajikan tidak memberikan efek 

bosan/ jenuh 

10 

22 Kegiatan mengamati pada video dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu saya pada 

materi 

10 

23 Kegiatan menanya pada video membentuk 

kemampuan saya untuk berfikir kritis 

terhadap materi 

8 

24 Kegiatan mencoba pada video membuat saya 

lebih berperan secara aktif dalam 

pembelajaran 

9 

25 Kualitas suara pada video jelas 10 

26 Backsound tidak mengganggu konsentrasi 

saya dalam memahami materi 

10 

27 Video yang disajikan dapat menyampaikan 

konsep pengetahuan yang kompleks secara 

visual dan dinamis 

8 

28 Animasi yang disajikan dapat 

menyampaikan konsep pengetahuan yang 

kompleks secara visual dan dinamis 

10 

29 Evaluasi yang disajikan pada video dapat 

membuat saya menajadi lebih semangat 

dalam mengejakan soal 

10 

30 Tampilan video secara keseluruhan menarik, 

sehigga dapat meningkatkan minat baca 

10 

Jumlah Skor Total 281 

Skor Ideal 300 

Persentasi 94% 



 

 

Kriteria Validasi Sangat 

Menarik 

 

Pada tabel 4.9 memberikan informasi hasil rekapitulasi angket 

guru mata pelajaran akidah akhlak. Hasil yang diperoleh melalui uji 

telaah pakar yaitu jumalah skor total 281 darijumlah skor ideal 300. 

Data tersebut kemudian dikan dan memperoleh persentase 94%. 

Sehingga media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe memenuhi 

kriteria sangat menarik.  

2. Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah melakukan uji coba produk oleh guru mata pelajaran 

akidah akhlak, peneliti melakukan uji coba produk terhadap peserta 

didik MTSN 02 Raman Utara. Uji coba kelompok kecil dilakukan 

dengan 15 peserta didik. Tujuan dilakukan uji coba produk ini untuk 

mendapatkan tanggapan siswa terhadap media pembelajaran  berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak. Langkah awal 

dalam uji coba produk kepada peserta didik adalah dengan 

menayangkan sebuah video yang mana siswa melihat tayangan yang 

berisikan materi pembelajaran pada pokok bahasan Iman Kepada 

Rasul, selanjutnya yaitu dengan menyebarkan angket respon peserta 

didik terhadap produk.  

 Hasil rekapitulasi angket uji coba kelompok kecil dapat dilihat 

pada tabel berikut: 



 

 

Tabel 4.10 

Hasil Rekapitulasi Angket  

Uji Coba Kelompok Kecil 

 

No Pernyataan ∑Guru 

1 Desain pada cover video menarik sehingga 

menambah minat saya untuk belajar 

72 

2 Komposisi warna yang digunakan pada 

video sudah tepat 

59 

3 Animasi yang disajikan sesuai dengan materi 

yang disampaikan 

63 

4 Gambar yang disajikan sesuai dengan materi 

yang disampaikan  

66 

5 Video yang disajikan dapat membantu saya 

memahami dan menguasai konsep 

69 

6 Animasi yan disajikan meningkatkan 

keefektifan saya dalam pembelajaran 

66 

7 Teks atau tulisan pada video ini mudah 

dibaca 

61 

8 Gaya penyajian video ini tidak 

membosankan 

68 

9 Materi yang disajikan pada video mudah 

dipahami 

66 

10 Istilah keislaman yang digunakan pada video 

jelas 

64 

11 Contoh yang deberikan jelas  67 

12 Latihan soal yang disajikan jelas sesuai 

dengan materi yang disampaikan 

64 

13 Saya dapat memperoleh pengetahuan baru 

setelah saya mengikuti serangkaian kegiatan 

dalam video  

71 

14 Video ini membantu saya dalam belajar 

mandiri 

66 

15 Saya dapat dengan mudah memahami 

kalimat yang digunakan didalam video ini 

65 



 

 

16 Kalimat yang digunakan untuk menjelaskan 

tidak menimbulkan penafsiran yang salah  

61 

17 Lambang dan simbol yang yang digunakan 

dalam video jelas 

69 

18 Ukuran dan model huruf yang digunakan 

pada video tepat 

65 

19 Video yang disajikan mampu memotivasi 

saya untuk mencari referensi lebih lanjut 

66 

20 Video yag disajikan dapat membantu saya 

lebih interaktif lagi dalam belajar 

69 

21 Video yang disajikan tidak memberikan efek 

bosan/ jenuh 

67 

22 Kegiatan mengamati pada video dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu saya pada 

materi 

66 

23 Kegiatan menanya pada video membentuk 

kemampuan saya untuk berfikir kritis 

terhadap materi 

63 

24 Kegiatan mencoba pada video membuat saya 

lebih berperan secara aktif dalam 

pembelajaran 

69 

25 Kualitas suara pada video jelas 69 

26 Backsound tidak mengganggu konsentrasi 

saya dalam memahami materi 

69 

27 Video yang disajikan dapat menyampaikan 

konsep pengetahuan yang kompleks secara 

visual dan dinamis 

69 

28 Animasi yang disajikan dapat 

menyampaikan konsep pengetahuan yang 

kompleks secara visual dan dinamis 

70 

29 Evaluasi yang disajikan pada video dapat 

membuat saya menajadi lebih semangat 

dalam mengejakan soal 

68 

30 Tampilan video secara keseluruhan menarik, 

sehigga dapat meningkatkan minat baca 

75 



 

 

Jumlah Skor Total 2002 

Skor Ideal 2250 

Persentasi 89% 

Kriteria Validasi Sangat 

Menarik 

 

Tabel 4.10 berisikan informasi hasil rekapitulasi angket uji coba 

kelompok kecil pada peserta didik yang mempelajari materi Iman 

Kepada Rasul pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VIII A B C di 

MTSN 02 Raman Utara. Hasil yang diperoleh jumlah skor total 2002 

dari skor ideal 2250. Data tersebut kemudian dikan dan memperoleh 

hasil persentase 89%. Sehingga media pembelajaran  berbasis sparkol 

videoscribe memenuhi kriteria sangat menarik. 

3. Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan dengan 75 peserta didik kelas VIII A 

B C yang mempelajari mata pelajaran akidah akhlak materi Iman 

Kepada Rasul di MTSN 02 Raman Utara. Hasil rekapitulasi angket uji 

coba lapangan dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.11 

Hasil Rekapitulasi Angket 

Uji Coba Lapangan 

 

No Pernyataan ∑Guru 



 

 

1 Desain pada cover video menarik 

sehingga menambah minat saya untuk 

belajar 

335 

2 Komposisi warna yang digunakan pada 

video sudah tepat 

320 

3 Animasi yang disajikan sesuai dengan 

materi yang disampaikan 

341 

4 Gambar yang disajikan sesuai dengan 

materi yang disampaikan  

292 

5 Video yang disajikan dapat membantu 

saya memahami dan menguasai konsep 

342 

6 Animasi yan disajikan meningkatkan 

keefektifan saya dalam pembelajaran 

328 

7 Teks atau tulisan pada video ini mudah 

dibaca 

333 

8 Gaya penyajian video ini tidak 

membosankan 

333 

9 Materi yang disajikan pada video mudah 

dipahami 

354 

10 Istilah keislaman yang digunakan pada 

video jelas 

348 

11 Contoh yang deberikan jelas  333 

12 Latihan soal yang disajikan jelas sesuai 

dengan materi yang disampaikan 

317 

13 Saya dapat memperoleh pengetahuan baru 

setelah saya mengikuti serangkaian 

kegiatan dalam video  

337 

14 Video ini membantu saya dalam belajar 

mandiri 

335 

15 Saya dapat dengan mudah memahami 

kalimat yang digunakan didalam video ini 

336 

16 Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan tidak menimbulkan 

penafsiran yang salah  

332 

17 Lambang dan simbol yang yang 

digunakan dalam video jelas 

331 



 

 

18 Ukuran dan model huruf yang digunakan 

pada video tepat 

333 

19 Video yang disajikan mampu memotivasi 

saya untuk mencari referensi lebih lanjut 

334 

20 Video yag disajikan dapat membantu saya 

lebih interaktif lagi dalam belajar 

338 

21 Video yang disajikan tidak memberikan 

efek bosan/ jenuh 

330 

22 Kegiatan mengamati pada video dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu saya pada 

materi 

333 

23 Kegiatan menanya pada video membentuk 

kemampuan saya untuk berfikir kritis 

terhadap materi 

328 

24 Kegiatan mencoba pada video membuat 

saya lebih berperan secara aktif dalam 

pembelajaran 

340 

25 Kualitas suara pada video jelas 320 

26 Backsound tidak mengganggu konsentrasi 

saya dalam memahami materi 

348 

27 Video yang disajikan dapat 

menyampaikan konsep pengetahuan yang 

kompleks secara visual dan dinamis 

337 

28 Animasi yang disajikan dapat 

menyampaikan konsep pengetahuan yang 

kompleks secara visual dan dinamis 

336 

29 Evaluasi yang disajikan pada video dapat 

membuat saya menajadi lebih semangat 

dalam mengejakan soal 

349 

30 Tampilan video secara keseluruhan 

menarik, sehigga dapat meningkatkan 

minat baca 

344 

Jumlah Skor Total 10.017 

Skor Ideal 11.250 



 

 

Persentasi 97% 

Kriteria Validasi Sangat Menarik 

 

Tabel 4.11 berisikan informasi hasil rekapitulasi angket uji coba 

kelompok kecil pada peserta didik yang mempelajari materi Iman 

Kepada Rasul pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VIII A B C di 

MTSN 02 Raman Utara. Hasil yang diperoleh jumlah skor total 10.017 

dari skor ideal 11.250. Data tersebut kemudian dikan dan memperoleh 

hasil persentase 97%. Sehingga media pembelajaran  berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak memenuhi kriteria 

sangat menarik. 

4. Media Final  

Hasil pernbaikan pada revisi adalah produk akhir dari media 

pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak sesuai dengan saran dan perbaikan sesuai dengan masukan uji 

coba lapangan, karena tidak ada saran dan perbaikan dari uji coba 

lapangan maka media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada 

mata pelajaran akidah akhlak final yaitu media pembelajaran  berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak pada materi 

Iman Kepada Rasul adalah media draft 2 yang telah divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli media.  



 

 

D. Pembahasan 

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui media 

pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak yaitu dengan menganilis kebutuhan yakni berasal dari potensi dan 

masalah yang ada di sekolah, mengumpulkan informasi, mendesain 

produk, validasi produk, revisi produk, uji coba produk dan revisi produk 

sesuai dengan saran perbaikan hasil uji coba produk. 

Hasil analisis kebutuhan di MTSN 02 Raman Utara yaitu 

dibutuhkannya media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak merasa 

bosan terhadap mata pelajaran akidah akhlak dengan tujuan menarik 

peserta didik agar lebih tertarik untuk mempelajari mata pelajaran akidah 

akhlak. 

Informasi diperoleh di MTSN 02 Raman Utara dengan 

melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran akidah akhlak 

serta melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran akidah 

akhlak di kelas VIII B maka penulis mencari referensi mengenai media 

pembelajaran yang tepat digunakan untuk proses pembelajaran. 

Setelah mengumpulkan informasi di MTSN 02 Raman Utara, 

maka penulis mendesain produk berupa media pembelajaran  berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak. Produk dibuat 

dengan menggunakan program aplikasi sparkol videoscribe, selain itu 

juga menggunakan program pendukung seperti  



 

 

 windows movie makker. Media pembelajaran  berbasis sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak dilengkapi dengan 

tulisan, gambar, animasi, video, audio.  

Media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak yang telah dibuat dan menjadi produk awal 

pengembangan, selanjutnya divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. 

Pada pengembangan media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe 

pada mata pelajaran akidah akhlak divalidasi oleh 6 dosen UIN Raden 

Intan Lampung yaitu, 3 dosen ahli materi dan 3 dosen ahli media yaitu 

yaitu ahli materi Bapak Drs. Amiruddin, M. Pd,I, Bapak Drs. Yosep 

Aspat Alamsyah, M. Ag, dan Bapak Dr. Akhmansyah, MA  dan ahli 

media oleh Bapak Indra Gunawan, MT, Ibu Farida, S. Kom, MMSI, 

dan bapak Riki Irawan, M.Sn. 

Selain memberikan skor atau nilai validator juga memberikan 

saran dan perbaikan pada media pembelajaran  berbasis Sparkol 

videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak. Saran dan perbaikan 

dari validator dapat dijadikan sebagai acuan penulis untuk merevisi 

produk. 

Uji coba produk dilakukan melalui tiga tahap yaitu, uji coba 

telaah pakar yang dilakukan oleh 2 guru akidah akhlak yaitu bapak 

Melan Ferdiansyah, S. Pd,I dan Ibu Ika Nur Rahmah di MTSN 02 

Raman Utara, uji coba kelompok kecil dilakukan dengan 15 peserta 



 

 

didik kelas VIII A B C, dan uji coba lapangan dilakukan dengan 75 

peserta didik kelas VIII A B C di MTS 02 Raman Utara. 

Media pembelajaran berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak yang telah diuji coba kemudian di revisi 

berdasarkan saran dan perbaikan dari uji coba lapangan. Karena tidak 

ada saran dan perbaikan dari uji coba lapangan maka media 

pembelajaran yang diuji cobakan menjadi media pembelajaran  

berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak.  

Manfaat dikembangkannya media pembelajaran berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak yaitu: 

a. Media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak dapat memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi pembelajaran. 

b. Media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak membantu meningkatkan minat 

baca peserta didik melalui video. 

c. Media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak dapat digunakan kapan saja dan 

dimana saja.  

d. Media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak tidak membosankan karena 

mengandung tulisan, gambar, audio dan video yang dapat 



 

 

menarik ketertarikan peserta didik dalam mempelajari 

akidah akhlak. 

Produk hasil pengembangan media pembelajaran berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak memiliki 

bebrapa kekurangan yaitu dalam proses export yang membutuhkan 

waktu sedikit lama.  

 

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran  

berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak telah selesai 

dilaksanakan sesuai dengan hasil penelitian dan pengembangan dan dapat 

diambil kesimpulan sebagai beriku: 

1. Hasil penelitian dan pengembangan berupa media pembelajaran  berbasis 

sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak pada pokok 

bahasan Iman Kepada Rasul dikemas dan dikembangkan dengan metode 

Research and Development atau R&D dari beberapa tahapan yang 

mengikuti Borg and Gall antara lain tahap potensi dan masalah, 

pengumpuln data/ informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, 

uji coba produk, dan revisi produk akhir. Media pembelajaran Saprkol 

Videoscribe  menggunakan berbagai aplikasi seperti program aplikasi 

sparkol videoscribe dan windows movie makker. Pengembangan media 

pembelajaran Sparkol Videoscribe berbentuk video dengan pokok bahsan 

Iman Kepada Rasul yang terdiri dari pengertian iman kepada Rasul, 

pembagian sifat-sifat Rasul dan hikmah beriman kepada Rasul dan 

dilengkapi dengan contoh soal. 



 

 

Hasil Akhir media pembelajaran  berbasis Sparkol Videoscribe  pada mata 

pelajaran akidah akhlak di MTSN 02 Raman Utara Kabupaten Lampung 

Timur antara lain: diperoleh dari validator ahli materi yang terdiri dari 

Bapak Drs. Amiruddin, M. Pd,I, Bapak Drs. Yosep Aspat Alamsyah, M. 

Ag, dan Bapak Dr. Akhmansyah, MA  dan ahli media oleh Bapak Indra 

Gunawan, MT, Ibu Farida, S. Kom, MMSI, dan bapak Riki Irawan, M.Sn.   

2. Kelayakan media pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata 

pelajaran akidah akhlak menurut para ahli yaitu sangat layak. Hasil 

validasi ahli materi mendapatkan skor persentase 88%, ahli media 

mendapatkan skor persentase 91%. Seluruh hasil rekapitulasi angket pada 

tahap validasi produk memiliki kriteria sangat layak. 

3. Respon guru dan peserta didik terhadap kemenarikan media pembelajaran  

berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah akhlak sanagat 

menarik. Hasil Uji telaah pakar mendapatkan skor persentase 94%, hasil 

uji coba kelompok kecil mendapatkan skor 89% dan uji coba lapangan 

mendapatkan skor persentase 97%.  Seluruh hasil rekapitulasi angket pada 

tahap ujo coba produk memiliki kriteria sangat menarik. 

B. Saran  

Berdarakan hasi penelitian dan pengembangan media media 

pembelajaran  berbasis sparkol videoscribe pada mata pelajaran akidah 

akhlak, maka diajukan saran dari penulis sebagai berikut: 



 

 

1. Kepada Guru Akidah Akhlak 

a. Guru akidah akhlak hendaknya menggunakan media pembelajaran 

yang lebik menarik agar peserta didik lebih tertarik untuk 

mempelajarinya dan tidak merasa bosan terhadap proses 

pembelajaran.   

b. Guru akidah akhlak hendaknya dapat mengikuti perkembanagan TIK 

dalam pendidikan agar mempermudah proses pembelajaran akidah 

akhlak dan menjadikan materi akidah akhlak diterima dengan baik 

oleh peserta didik. 

2. Kepada Peneliti Selanjutnya 

a. Kembangkan media sprkol videoscribe pada versi smartphone atau 

android. 

b. Kembangkan media sparkol videoscribe dengan materi yang belum 

dikembangkan. 
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LAMPIRAN I 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

1. Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 

2. Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Media 

3. Lembar Observasi 

4. Instrumen Angket Validasi Ahli Media 

5. Instrumen Angket Validasi Ahli Materi 

6. Instrumen Angket Uji Telah Pakar 

7. Instrumen Angket Peserta Didik 

 

  



 

 

Lampiran 1.1 Kisi-Kisi Angket Validasi Ahli Materi 

KISI-KISI ANGKET VALIDASI AHLI MATERI 

NO Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Item 

Jumlah 

Item 

1 

Kelayakan Isi 

Kelengkapan materi 1,2 2 

Kebenaran konsep 3 1 

Ketepatan pemilihan 

gambar, video, dan animasi 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

8 

2 

Kelayakan 

Penyajian 

Kejelasan penyajian materi 12 1 

Ketrampilan penulisan 13 3 

Tingkat kekuatan peserta 

didik untuk belajar  

14, 15, 16, 

17 

4 

Penjabaran materi 18, 19 2 

Penggunaan bahasa 20, 21, 22 3 

Kelengkapan Komponen 

Video 

23 1 

3 Aspek 

Keterlaksanaan 

Kemenarikan video 24 1 

Keefektifan video 25 1 

Jumlah 25 

 

 



 

 

Lampiran 1.2 Kisi-Kisi Angket Validasi Ahli Media 

KISI-KISI ANGKET VALIDASI AHLI MEDIA 

No Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Item 

Jumlah 

Item 

1 
Aspek Perangkat 

Software 

Kompatibilitas 1 1 

Reabilitas 2 1 

Usabilitas 3 1 

Maintable 4, 5 2 

2 
Aspek Komunikasi, 

Audio& Visual 

Visual 4, 7, 8, 9 4 

Video 10, 11, 12, 

13 

4 

Audio 14, 15, 16 3 

JUMLAH 16 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 1.3 Kisi-Kisi Observasi 

KISI-KISI OBSERVASI 

No Aspek Keterangan 

1 Peggunaan Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran buku 

LKS dan paket 

b. Media pemeblajaran 

menggunakan komputer 

2 Media Berbasis Komputer 

a. Penggunaan saat proses 

pembelajaran  

b. Penguasaan media oleh 

seorang pendidik kepada 

peserta didik  

3 

Sikap peserta didik dalam proses 

pembelajaraan daat menggunakan 

media pembalejaran 

a. Ketertarikan peserta didik 

terhadap media 

pembelajaran  

b. Menariknya penggunaan 

media 

4 
Penguasaan materi Iman Kepada 

Rasul 

a. Penjelasan materi 

pembelajaran saat 

menggunakan media 

pembelajaran 

b. Pemahaman peserta didik 

saat terhadap materi yang 

disampaikan 

 

 


