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ABSTRAK 
 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS SPARKOL 
VIDEOSCRIBE POKOK BAHASAN KINEMATIKA GERAK  

DI PERGURUAN TINGGI 
 

OLEH 
ERLIA DWI PRATIWI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan media 

pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di 
perguruan tinggi dan mengetahui kelayakan dari media pembelajaran fisika berbasis 
sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Research and Development (R&D) 
yang mengadopsi pengembangan dari Borg & Gall.Subjek dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri Lampung dan Universitas 
Muhammadiyah Metro dengan instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa 
angket yang diberikan kepada ahli media, ahli materi, angket respon dosendan 
angket respon mahasiswa untuk mengetahui ketertarikan terhadap media 
pembelajaran yang dikembangkan. Jenis data yang dihasilkan adalah data kualitatif 
yang dianalisis dengan pedoman kriteria penilaian untuk menentukan kualitas 
produk. 

Hasil penelitian ini adalah Menghasilkan produk berupa media pembelajaran 
fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan 
tinggi; mengetahui kelayakan dari kualitas produkyang telah dikembangkan adalah 
sangat layak dengan persentasi 86,70% berdasarkan penilaian ahli media dan 84,26% 
oleh ahli materi dalam kategori sangat layak; Respon dosen dengan persentase 
adalah 93,60% dalam kategori sangat layak dan Respon mahasiswa pada media 
pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak 
dengan persentase 96,00% di perguruan tinggi. 

 
 

Kata Kunci : Pengembangan Media Pembelajaran Fisika,Sparkol Videoscribe, 
Kinematika Gerak, dan Perguruan Tinggi. 
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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 ketahui1(Q.S. Al-Baqarah:151) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2008) hal. 

23 



 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

 
Alhamdullahirobbill’alamin, puji syukur peneliti haturkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta karunia-

Nya. Dengan ketulusan hati peneliti persembahkan karya ilmiah sederhana 

ini kepada: 

1. Kedua orang tuaku Bapak Ismail dan Ibu Umi Sa’diyah, yang telah  

membesarkan, membimbing, memberikan motivasi, selalu mendo’akan anak-

anaknya dan mencurahkan kasih sayang yang tidak mungkin bisa untuk 

membalas jasa-jasanya. 

2. Erlinda Deni Saputri, Erlina Luthfia Nugrahani, Edi Purnomo, M. Reynand 

Edlin AbQori yang senantiasa memberi kecerian, mendoakan dan memberikan 

motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan 

Lampung. Anugrah Jati Tresnan Tiyas yang telah memberi banyak motivasi 

dan terimakasih telah menemaniku sampai saat ini. 

3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 
Peneliti dilahirkan di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, 

Kabupaten Way Kanan, pada 13 Juni 1995 dari pasangan ayahanda Ismail 

dan ibunda Umi Sa’diyah, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. 

Pendidikan Peneliti dimulai dari Taman Kanak-kanak Pertiwi yang 

diselesaikan pada tahun 2000. Melanjutkan sekolah tingkat dasar di SDN 01 

Sukabumi yang diselesaikan pada tahun 2007. Melanjutkan sekolah tingkat 

menengah pertama di SMP Beringin Ratu 2 yang diselesaikan pada tahun 

2010. Melanjutkan sekolah tingkat menengah atas di SMAN 2 Kotabumi, 

Lampung Utara  yang diselesaikan pada tahun 2013. Peneliti aktif dalam 

kegiatan ekstrakulikuler keahlian Biologi selaku Ketua Bidang pada tahun 

2012. 

Peneliti diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Jurusan Pendidikan Fisika pada tahun 2013. Peneliti aktif dalam kegiatan 

Himpunan Mahasiswa Fisika selaku Sekertaris Bidang Advokasi tahun 

2014, dan Ketua Bidang Advokasi pada tahun 2015. Peneliti melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Varia Agung Kecamatan Seputih 

Mataram Lampung Tengah selama 40 hari. Peneliti melaksanakan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMAN 9 Bandar Lampung selama 2 bulan. 

 
 
 
 



 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, 

karena rahmat dan hidayahnya maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

Dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Sparkol 

Videoscribe Pokok Bahasan Kinematika Gerak di Perguruan Tinggi. 

Sholawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad saw, para keluarga, sahabat serta umatnya yang setia pada titah 

dan cintanya. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) jurusan 

Pendidikan Fisika, fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

Atas bantuan dari semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti 

mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

 
1. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dr. Yuberti, 

M.Pd selaku ketua dan Sri Latifah, M.Sc selaku sekertaris program studi 

Pendidikan Fisika. 



 

ix 
 

2. Sri Latifah, M.Sc selaku pembimbing I dan Mukarramah Mustari, M.Pd 

selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, kesabaran, dan 

pengorbanan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terkhusus Bapak 

dan Ibu dosen Pendidikan Fisika yang telah mendidik dan memberikan 

ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu. 

4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas 

Muhammadiyah Metro yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan 

hingga terselesainya skripsi ini. 

5. Sahabat-sahabatku Asep Dwi Purwoto, Riki Kundowo, Ananda Jaya, Rizka 

Gati Utami, Nova Febriya, Rizqi Haryani S. Siska Selviani, Siti Ratmanah, 

Anis Marlina, dan Miftakhul Ulum yang telah memberi motivasi juga 

semangat dalam segala kebaikan. Teman-teman Pendidikan Fisikaangkatan 

2013 yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu. 

6. Kelompok KKN 113 Varia Agung (Fadil, Ria, Teteh, Anggita, Reza, 

Teres, Neni, Iis, Restu, Ana, Abdullah, dan Eka) Kelompok PPL SMAN 9 

Bandar Lampung (Munik, Pak Fai, Pak El, Aeni, Indri, Khanifa, Sofeh, 

Annisa, Vandi, Ana, dan Mbak Zia. Terimakasih atas kebersamaan dan 

keceriaan ketika kita bersama yang mengajarkan arti kehidupan yang 

sebenarnya. 

7. Semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih 

banyak atas semuanya. 



 

x 
 

8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

tempatku tercinta dalam menempuh studi dan menimba ilmu pengatahuan. 

 
Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas amal dan kebaikan atas semua 

bantuan dan partisipasi semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti 

menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti. Untuk itu segala 

saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya semoga 

skripsi ini berguna bagi diri peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin 

 

Bandar Lampung,    Maret 2017 

 

 

Erlia Dwi Pratiwi 
NPM. 1311090082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 
Halaman 

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................  i 

ABSTRAK ...........................................................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ...........................................................................  iii 

Halaman Pengesahan ..........................................................................................  iv 

MOTTO ...............................................................................................................  v 

PESEMBAHAN ..................................................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR .........................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................  xv 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................  1 

B. Identifikasi Masalah ..................................................................................  6 

C. Batasan Masalah........................................................................................  7 

D. Rumusan Masalah .....................................................................................  7 

E. Manfaat Penelitian ....................................................................................  8 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Pengembangan Model ..................................................................  9 

B. Acuan Teoritik ..........................................................................................  13 

C. Penelitian Relevan .....................................................................................  38 

D. Desain Model ............................................................................................  40 

 



 

xii 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian ......................................................................................  42 

B. Tempatdan Waktu Penelitian ....................................................................  42 

C. Karakteristik Sasaran Penelitian ...............................................................  42 

D. Pendekatan Metode Penelitian ..................................................................  44 

E. Prosedur Penelitian dan Pengembangan ...................................................  45 

 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian .........................................................................................  58 

B. Kelayakan Model ......................................................................................  61 

C. Efektivitas Model ......................................................................................  72 

D. Pembahasan ...............................................................................................  78 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ...............................................................................................  83 

B. Saran ..........................................................................................................  84 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 2.1 Taksonomi Fungsi Media Pembelajaran ..........................................  16 

Tabel 2.2 Persamaan Gerak Berdasarkan Sumbu ............................................  33 

Tabel 2.3 Persamaan Gerak Vertical ................................................................  33 

Tabel 2.4 Persamaan Gerak Dua Dimensi .......................................................  34 

Tabel 2.5 Persamaan Gerak Parabola...............................................................  35 

Tabel 3.1 Skor Pernyataan Positif Dan Negative .............................................  53 

Tabel 3.2 Interpretasi Skor Kuesioner Respon Mahasiswa .............................  54 

Tabel 3.3 Kriteria Validasi Analisis Rata-Rata Perindikaror ...........................  56 

Tabel 3.4 Skor Respon Mahasiswa ..................................................................  56 

Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Media................................................................  66 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Materi ...............................................................  69 

Tabel 4.3 Data Kritik Dan Saran Para Ahli......................................................  72 

Tabel 4.4 Hasil Respon Dosen Pada Media Pembelajaran ..............................  74 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 2.1 Tampilan Awal Pembuka Sparkol Videoscribe ................................  22 

Gambar 2.2 Tampilan Login Keakun Sparkol Videoscribe ..................................  22 

Gambar 2.3 Tampilan Petunjuk Penggunaan Sparkol Videoscribe ......................  23 

Gambar 2.4 Tampilan Halaman Kosong Sparkol Videoscribe .............................  23 

Gambar 2.5 Tampilan Memasukkan Gambar Sparkol Videoscribe......................  24 

Gambar 2.6 Tampilan Memasukan Teks Sparkol Videoscribe .............................  25 

Gambar 2.7 Tampilan Penyimpanan Sparkol Videoscribe ...................................  25 

Gambar 2.8 Posisi Benda Dalam 3 Koordinat ......................................................  27 

Gambar 2.9 Vektor Perpindahan Posisi ................................................................  28 

Gambar 2.10 Kurva Parabola ................................................................................  34 

Gambar 2.11 Gerak Melingkar .............................................................................  36 

Gambar 2.12 Lintasan Lingkaran ..........................................................................  37 

Gambar 3.1 Metode ResearchAnd Dovelopment (R&D)Model Borg AndGall .... 44 

Gambar 3.2Alur Tahap Penellitian .......................................................................  49 

Gambar 3.3Diagram Tahap Penelitian ........................................................................  50 

Gambar 4.1 Tampilan Pembuka Dan Penutup Produk Awal Media  

 Pembelajaran Fisika ..........................................................................  62 

Gambar 4.2Tampilan Judul Dan Judul Pokok Bahasan Pada Media  

 Pembelajaran ....................................................................................  62 

Gambar 4.3Tampilan Peta Konsep, Teori, Dan Penerapan Dalam Kehidupan   

 Pada Media Pembelajaran ................................................................  63 

Gambar 4.4Tampilan Contoh Soal, Cara Penyelesaian, Dan Latihan Soal   

 Pada Media Pembelajaran ................................................................  64 

Gambar 4.5Tampilan Persembahan Dan Penutup Pada Media Pembelajaran ......  64 

Gambar 4.6Diagram Penilaian Validasi Ahli Media ............................................  67 

Gambar 4.7Hasil Validasi Ahli Materi .................................................................  71 

Gambar 4.8Hasil Penilaian Respon Dosen ...........................................................  7 



 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1.  Surat Tugas .................................................................................  90 

Lampiran 2.  Nota Dinas ...................................................................................  91 

Lampiran 3.  Kartu Kendali Bimbingan  ..........................................................  93 

Lampiran 4.  Surat Izin Pra Penelitian ..............................................................  95 

Lampiran5.  Surat Permohonan Pra Penelitian ................................................  96 

Lampiran 6.  Surat Pernyataan Responden .......................................................  100 

Lampiran 7.  Kisi Angket Pra Penelitian ..........................................................  104 

Lampiran 8.  Angket Pra Penelitian ..................................................................  105 

Lampiran9.  Analisis Angket Pra Penelitian ...................................................  110 

Lampiran10. Pengesahan Proposal Seminar ....................................................  112 

Lampiran 11.  Surat Pernyataan Validasi Instrumen ..........................................  113 

Lampiran12.  Surat Permohonan Validasi Ahli .................................................  126 

Lampiran13.  Surat Pernyataan Validasi Ahli ...................................................  131 

Lampiran14.  Kisi Angket Validasi Ahli ...........................................................  136 

Lampiran 15.  Angket Validasi Ahli ..................................................................  137 

Lampiran 16.  Analisis Hasil Validasi  ...............................................................  147 

Lampiran 17.  Surat Izin Penelitian ....................................................................  149 

Lampiran18.  Surat Permohonan Respon Dosen ...............................................  151 

Lampiran19.  Surat Pernyataan Responden .......................................................  152 

Lampiran 20.  Lembar Angket Respon Dosen Fisika.........................................  153 

Lampiran21.  Lembar Angket Respon Mahasiswa Fisika .................................  157 

Lampiran22.  Surat Balasan Penelitian ..............................................................  166 

Lampiran 23.  Analisis Respon Dosen Dan Mahasiswa .....................................  168 

Lampiran24.  Dokumentasi ...............................................................................  170 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dengan mewujudkan 

suasana belajar berupa proses pembelajaran yang diadakan oleh lembaga formal 

berupa sekolah.2 Aspek yang paling menunjang dalam penyampaian 

pembelajaran adalah aspek metode pembelajaran dan alat bantu pembelajaran.3 

Keberhasilan pembelajaran tersebut dapat ditinjau dari proses pembelajaran 

yang dirancang dan dijalankan secara professional oleh pendidik.4 Pendidik 

memiiki peranan penting dalam pembelajaran sesuai dengan firman Allah SWT. 

Pada Qs. Al-Baqoroh:151 sebagai berikut:5 






  
 
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-baqoroh:151) 

 

                                                           
2  Tri Sutrisno Dan Yudha Anggana Agung. “Pengembangan Media Videoscribe 

Berbasis E-Learning Pada Mata Pelajaran Komunikasi Data Interface Di SMK Sunan Dradjat 
Lamongan,” Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Vol. 05 No.3 (2016), h. 1069 

3Wahyudin, Sutikno. “Keefektifan Media Pembelajaran Berbantu Multimedia Dengan 
Metode Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswa” Jurnal 
Pendidika Fisika Indonesia (Januari 2010) , h. 58 

4 Ikbal Rachmat, “Mengenal Komunikasi Multimedia Dan Sistem Operasi Komputer 
Macintosh” Jurnal Komunikologi, Vol. 9 No. 1 (Maret 2012), h. 44. 

5Departemen agama RI. Al-Quran Tajwid & Terjemah. (Bandung, Diponegoro, 
2008). h. 23 
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Kriteria seorang pendidik menurut  QS. Al-Baqoroh: 151 harus memiliki 

pengetahuan, pemahaman, dan semangat dalam mengembangkan diri baik secara 

spiritual, intelektual, fisikal, dan finansial.6Pendidik harus memperhatikan serta 

memahamiperkembanganjiwaatautingkatdayapikirmahasiswa pada proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran pada era global dibutuhkan penggunaan 

peralatan elektronik yang dapat meningkatkan daya tarik dalam pembelajaran.7 

Pendidik  dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK), khususnya komputer dan internet dalam membantu meningkatkan daya 

tarik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).Proses KBM fisika membutuhkan 

bahan ajar yang mudah dipahami oleh peserta didik. Pemahaman materi 

pembelajaran tersebut di tunjang melalui tampilan gambar tiga dimensi yang 

dapat memperjelas materi. Media tersebut dapat berupa video.8 

Perkembangan TIK telah memberikan pengaruh terhadap dunia 

pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Rosenberg menyatakan 

bahwa setidaknya ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: dari 

pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, dari kertas 

ke online atau saluran, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan 

                                                           
6Musafir, “Kriteria dan Tugas Pendidik dalam Perspektif Islam”. (Online) 

https//ibnunazir.wordprses.com/2012/12/17/criteria-dn-tugas-pendidik-perspektif-qs-al-baqoroh-
ayat-151/ diakses pada 10 Januari 2016 pukul 09.00 WIB 

7Ilham Musyadat, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Videoscribe untuk 
Peningkatan Pembelajaran sosiologi kelas X MAN Bangil,” (Skripsi UIN Malang. 2016), h. 1 

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. 
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dariwaktu siklus ke waktu nyata.9 Interaksi antara pendidik dan peserta didik 

tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan 

dengan menggunakan media-media tersebut. 

Perkembangan media telah mengalami dua kali dari empat kali revolusi 

dunia pendidikan.10 Revolusi pertama yaitu orang tua menyerahkan pendidikan 

anak pada seorang pendidik atau guru. Revolusi kedua yaitu pendidikan dengan 

bahasa tulisan sebagai sarana pendidikan. Revolusi ketiga yaitu tersedianya 

media cetak bersamaan dengan mesin dan teknik percetakan. Revolusi keempat 

yakni meluasnya penggunaan media komunikasi elektronik. Keempat revolusi 

tersebut mengarahkan pada arti media pembelajaran yang sesungguhnya dan 

pertanyaan baru dalam diri seorang pendidik apakah kita telah mengikuti 

revolusi tersebut.  

Media merupakan segala bentuk saluran dan proses transmisi informasi. 

Media tersebut digunakan sebagai teknologi untuk menyajikan, merekam, 

membagikan, dan mendistribusikanmelalui suatu rangsangan alat indra tertentu.  

Asosiasi NationalEducation of American (NEA) yang dikutip dari AECT 

menyatakan media dalam lingkup pendidikan sebagai benda yang dapat 

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

menunjang pembelajaran.11 Keseluruhan pendapat tersebut dapat disimpulkan 

                                                           
9 Zeni Gunawan, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam 

Pembelajaran”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-Biruni’,  Vol. 3 No. 1 (2014), h. 1. 
10Ibid. h. 2. 
11 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Prenada Media 

Group,2004), h. 391-392. 
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media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatiaan, 

dan kemauan pada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan 

terkendali. 

Pendidik menjaditokohpenting dalam pencapaian dan pengendalian 

tujuan dari pembelajaran. Salah satu permasalahan pendidikan yang menjadi 

prioritas untuk segera dicari solusinyaadalah masalah kualitas 

pendidikan,khususnya kualitas pembelajaran.12 Perguruan tinggi terus melakukan 

peningkatan kualitas pembelajaran melalui mediapembelajaran. Media 

pembelajaranberbasiskomputerdenganbantuan program/software. 

Media pembelajaran berupa media persentasi yang paling canggih 

adalah media yang dapat menyampaikan lima bentuk informasi berupa: 

gambar, garis, simbol, suara, dan gerakan. Media yang mencakup kelima bentuk 

informasi tersebut ialah gambar hidup (film) dan televisi (video). Tidak semua 

jenis televisi dan film dapat menyampaikan semua jenis informasi.13 Media 

video atau televisi memiliki empat fungsi yaitu: komersial, alat hiburan, 

penyampaian informasi, dan edukasi.14 Mengacu pada fungsi tersebut sehingga 

membuat inovasi baru pada dunia pendidikan. 

 

 

                                                           
12 Yuberti, “Dinamika Perkembangan Definisi Teknologi Pendidikan Dan 

Implikasinya”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-Biruni’, Vol. 2 No. 1 (2013), h. 18 
13Ibid. 
14 Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana. Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 238 
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Dunia pendidikan harus mengikuti perkembangan 

denganmemanfaatkansoftware komputer dalampembuatan 

berbagaimediapembelajaranyang 

interaktifdengankonsepmultimedia.15Multimediadiharapkanakanmempermudahm

enentukan mediaapa danbagaimanauntukdapatmenyerapinformasisecara cepatdan 

tepat.Olehkarena itu,kehadiranmultimedia dalamprosesbelajar menjadi sangat 

dibutuhkan. 

Berdasarkan hasilprapenelitian tentangpenerapan media pembelajaran 

khususnyamediapembelajaran berbasis Sparkol Videoscribe pada empat dosen 

fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta mahasiswa pelatihan 

Media Pembelajaran yang dilaksanakan pada oleh Himpunan Mahasiswa Fisika 

tentang penggunaan media pembelajaran di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

Hasilkuesioner dosenyang diperolehmemberikaninformasibahwa adanya 

multimedia (software) dalamprosesbelajar menjadisangat bermanfaat. 

Multimedia tersebut bertujuan untuk membuat waktubelajar lebihefisien dan 

efektif,mempermudah pemahamanmateri yangmembutuhkan kejelasan suara,  

menarik untukdiperhatikan, danpenggunaannyamudahbaik secara operasional.16 

 

                                                           
15Yuberti, “Pengembangan MediaPembelajaranFisika BebasisKvisoft Flikbook 

MakerYang Merujuk Pada Nilai-Nilai Keislaman Di  Perguruan Tinggi Negeri Lampung”, 
(Laporan Hasil Penelitian, 2015), h. 11  

16 Angket Pra Penelitian Dosen, “Hasil Pra Penelitian” Dilaksanakan Pada 29 
September 2016 
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Hasil pra penelitian menyatakan bahwa mahasiswa merasajarang 

mendapatkanmedia pembelajaranyang bervariasiuntukberbagaijenismatakuliah 

mahasiswa lebih sering 

mendapatkanmediapembelajaranhanyaberupamodul,jarang mendapatkanmedia 

pembelajaransoftware yang mempermudah belajar mandiri,dansering 

mendapatkanmediapembelajaran softwareyang kurang 

inovatif.Halyangperludiperhatikanyaitu mahasiswa selalumerasa senang dengan 

media pembelajaran yangdianggapbaru.17 

Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut dijadikan potensi oleh 

peneliti denganmencari informasi melalui internet berikut dengan cara 

penggunaannya.Potensi tersebut berupa mediapembelajaranberbasissparkol 

videoscribe. Kompetensiketerampilan dalammelaksanakantugasakhir 

makapenelitimengembangkanmaterifisika. Kesesuaian kompetensi 

tersebutsehinggakelakmahasiswalulusan pendidikanfisika dapat menjadi 

generasiyang berkualitas.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diadakan penelitian 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Sparkol 

Videoscribe Pada Pokok Bahasan Kinematika Gerak di Perguruan Tinggi”. 

 
B.  Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesesuaian penggunaan media pembelajaran pendidik dengan revolusi 

                                                           
17 Angket Respon Mahasiswa, “Hasil Pra Penelitian” Dilaksanakan Pada 9 Oktober 

2016 
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media pembelajaran saat ini. 

2. Perguruan tinggi terus melakukan peningkatan kualitas pembelajaran 

melalui mediapembelajaranberbasiskomputerdenganbantuan 

program/software. 

3. Multimedia (software) berfungsi untuk memudahkan proses 

pembelajaran. 

4. Rasa ingin tahu mahasiswa terhadap kebaruan penggunaan media 

pembelajaran. 

 
C.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran fisika yang dikembangkan berupa Sparkol Videoscribe. 

2. Media pembelajaran yang dikembangkan berbentuk video. 

3. Materi yang disajikan hanya pokok bahasan kinematika gerak. 

4. Pengujian produk dibuat hanya meliputi peniliaan kelayakan media dan 

tidak diuji cobakan pengaruhnya terhadap prestasi mahasiswa. 

 
D.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

B. Bagaimana pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Sparkol 

Videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di Perguruan Tinggi? 

C. Bagaimana kelayakan media pembelajaran fisika berbasis Sparkol 

Videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di Perguruan Tinggi? 
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D. Bagaimana respon dosen dan mahasiswa terhadap media pembelajaran 

fisika berbasis Sparkol Videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di 

Perguruan Tinggi? 

 
E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan media 

sparkol videoscribe sebagai dalam pembelajaran berbentuk video akan 

tercipta pembelajaran yg efektif karena media persentasi yang paling 

canggih adalah media yang dapat menyampaikan lima bentuk informasi 

berupa: gambar, garis, simbol, suara, dan gerakan.  

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman langsung dalam pengembangan media 

pembelajaran di perguruan tinggi. 

2. Bagi Pendidik 

Sebagai sarana dan referensi dalam penggunaan media pembelajaran. 

3. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini menjadi tolak ukur penggunaan media dalam pembelajaran 

fisika.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
1. Konsep Pengembangan Model 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada pengembangan model ini 

adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development). 

 
1. PengertianResearch and Development 

Secara sederhana penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai 

metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau menghasilkan 

produk unggulan yang didahului dengan penelitian pendahuluan sebelum 

produk dikembangkan.18 

“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, Implementation, Evaluation), 
dan Development Research, yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian 
pengembangan.”19 

 

 

 

                                                           
18 Yuberti, “Penelitian dan Pengembangan Yang Belum Diminati Dan Perspektifnya,” 

Kompilasi Artikel 30 April 2016, h. 13 
19 Sugiyono, “Metode Penelitian dan Pengembangan,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2015), h. 28 
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Richey and Kelin dalam bidang pembelajaran menyatakan bahwa 

penelitian dan pengembangan sebelumnya dinamakan perencanaan dan 

penelitian pengembangan yang merupakan kajian sistematis tentang 

bagaimana membuat rancangan produk, mengembangkan rancangan tersebut, 

dan mengevaluasinya.20 

Borg & Gall 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.21 

penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses atau langkah-

langkah yang digunakan untuk membuat rancangan, mengembangkan 

program pembelajaran yang telah ada. Produk yang dikembangkan tidak 

selalu berbentuk Hardware (buku, modul) tetapi bisa juga berbentuk 

Software. 22 

“Research &Development bertanggung jawab dalam pengembangan 

produk dan pengawasan kualitas guna memenuhi kebutuhan pelanggan, sesuai 

dengan kemampuan produksi dan menjamin kualitas produk yang 

dihasilkan.”23 

 

                                                           
20Ibid.  
21 Yuberti. Op.Cit 
22Maghfirah Fhira, ”Penelitian dan Pengembangan”, (on-line) tersedia di http://www. 

Maghfirahrasyid.blogspot.co.id/  diakses pada 3 Desember 2016 
23 Sugiyono, Op.Cit, h. 30 
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2. Ruang lingkup penelitian dan pengembangan 

Richey dan Kelin menyatakan bahwa ruang lingkup penelitian dan 

pengembangan adalah : 

1. The study of the process and impact of specific design and development 
effort. Penelitian tentang proses dan dampak dari produk yang dihasilkan 
dari perencanaan dan penelitian pengembangan. 

2. The study of the design and development process as whole, or of 
particular process component. Peneltian te tang perancangan (desain) dan 
proses pengembangan secara keseluruhan, atau komponen dari sebagian 
proses.24 
 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penelitian dan 

pengembangan memiliki empat tingkat kesulitan, yaitu : 

1. Melakukan penelitian tetapi tanpa menguji,  

2. Menguji tetapi tanpa melakukan penelitian, 

3. Melakukan penelitian dan menguji dari sebuah produk yang ada, 

4. Melakukan penelitian dan menguji untuk membuat produk baru.25 

3. Langkah – Langkah Penelitian 

1. Borg and Gall (1989) 

Mengemukakan 10 langkah dalam R&D yang dikembangkan oleh staf 

teacher education program at far west laboratory for educational 

research and development, dalam mini courses yang bertujuan 

meningkatkan keterampilan guru pada kelas spesifik.Kesepuluh langkah 

langkah penelitian dari pengembangan R&D menurut Borg and 

                                                           
24Ibid, h.31 
25Ibid, h.32 
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GalltersebutResearch and Information Collecting, Planning, Develop 

Preliminitary Form a product, Preliminitary Field Testing, Main Product 

Revision, Main Field Testing, Operational Product Revision, Operational 

Field Testing, Final Product Revision, Dissemination And 

Implementation.26 

2. Thiagarajan(1974) 

Thiagarajan mengemukakan bahwa, langkah–langkah penelitian dan 

pengembangan disingat dengan 4D, yang merupakan perpanjangan dari 

Define, design, development, and dissemination.27 

3. Robert Maribe Branch (2009) 

Robert maribe branch mengembangkan instructional design (design 

pembelajaran) dengan pendekatan ADDIE, yang merupakan perpanjangan 

dari Analysis, Design, Development, Implementation, And Evaluation.28 

4. Richey And Klein(2009) 

Dalam hal ini richey and klein menyatakan Fokus dari perancangan dan 

penelitian pengembangan bersifat analisis dari awal sampai akhir, yang 

meliputi perancangan, produksi, dan evaluasi.29 

 

 

                                                           
26Ibid, h.35 
27Ibid, h.37 
28Ibid, 38 
29Ibid, h.39 
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5. Dick and Carey (2009) 

ModelDick and Carey serupa dengan model Borg and Gall ditahap awal 

pengembangannya dimulai dengan “assessment” bukan “research”. 

Cakupan“assessment” lebih sempit dibandingkan dengan “research”.30 

 
2. Kerangka Teoritik 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berasal dari dua kata yakni media dan pembelajaran. 

Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari kata medium secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar. Media menurut (Association of Education and 

Communication Technology) AECT adalah suatu bentuk dan saluran untuk proses 

transmisi informasi. Menurut Olson media merupakan medium sebagai teknologi 

untuk menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan informasi melalui 

rangsangan indra disertai dengan penstrukturan informasi.31 

Penerapanpembelajarandilingkungan pendidikan,pendidikharus 

menciptakansuasanabelajaryang menarik perhatiandenganmemanfaatkan 

mediapembelajaranyang kreatif,inovatifdanvariatif,sehinggapembelajaran dapat 

berlangsung  dengan mengoptimalkan  proses dan berorientasi pada prestasi 

belajar. 

 

                                                           
30Ibid. 
31 Yusufhadi Miarso, Menyemai benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana,2015), 

h. 392. 
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Pelaksanaan tugassebagaipendidik, guru perlu dilandasi langkah-langkah 

dengan sumber  ajaran  agama, sesuai firman Allah  SWT dalam Surah An-Nahl 

ayat 44,yaitu: 





  
 

Artinya:“KamiturunkankepadamuAlQuran,agar kamumenerangkanpada 
umatmanusiaapayangtelahditurunkankepadamerekadansupaya 
merekamemikirkan”. 

Masalahpenerapanmediapembelajaran,pendidik 

harusmemperhatikanperkembanganjiwakeagamaanpesertadidik,karenafaktor 

inilahyangjustrumenjadisasaranmedia pembelajaran.Tanpamemperhatikan serta 

memahamiperkembanganjiwaanakatautingkatdayapikirpeserta didik, 

pendidikakan sulit untuk dapat mencapai sukses. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surah An-Nahl ayat 125yaitu: 







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

hikmahdanpelajaranyangbaik danbantahlah 
merekadengancarayangbaik”. 

Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Hidayatul Insan menyatakan 

penggunaanmediadalam pembelajaranharusmempertimbangkanaspekpesanyang 

disampaikanadalah positif,  dan  bahasa yangsantun  sebagai  sarana penyampai  

pesan,  dan  jika dibantah pun seorang  pendidik harus menjelaskannya dengan 
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bahasayang logis, agarpesertadidikdapat menerimadenganbaik.32 Dengan 

demikian,media dalam penyampaian pesan di sini adalah bahasalisan sebagai 

pengantarpesan dalam belajar. 

Belajar merupakan aktivitas interaksi aktif individu terhadap lingkungan 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Pembelajaran adalah penyediaan kondisi 

yang mengakibatkan proses belajar pada diri peserta didik. Proses pembelajaran 

tersebut dapat dilakukan dengan bantuan seorang pendidik dan dapat dilakukan 

secara individu. Hubungan antara interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar 

berupa media pembelajaran yang dapat mensinergiskan proses pembelajaran.33 

 
2.Taksonomi Media Pembelajaran 

Media pembelajaranbertujuan untukmempermudahpemahaman 

padapraktisipendidikanmakabeberapaahli membagimedia 

pembelajaranberdasarkanjenisdankarakternyayaitusebagai berikut: 

1. Taksonomi Media BerdasarkanRangsanganBelajar 

Taksonomiberdasarkanrangsangan belajardikemukakanoleh Edling 

menyatakan bahwamedia merupakanbagiandarienamunsur 

rangsanganbelajar,yaituduauntukpengalamanaudiomeliputi kondifikasisubjektif 

visualdankondifikasiobjektif audiodan untuk pengalaman visual meliputi 

kondifikasisubjektif audio dankondifikasiobjektifvisual,dandua pengalaman 

belajar 2 dimensimeliputi pengalamanlangsung dan tidak langsung.34 

Dipandang dari banyaknya isyaratyangdiperlukan,pengalamansubjektif, 

                                                           
32 Ramli, Muhammad. Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al-Qur’an DanAl-Hadits. 

Ittihad Jurnal KopertaisWilayah XIKalimantan Vol.13 No.23 (April 2015) 
33 Ridwan A. Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 40 

34 AriefS Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 23. 
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objektif, dan langsungtersebut menurut Edling merupakan 

suatukesinambunganpengalamanbelajaryang dapat disejajarkan dengan kerucut 

pengalaman Edgar Dale.35Penelitimenyimpulkan media berdasarkanbelajar 

menurut Edling dibagimenjadi enamyaitu kodifikasi subjektif visual 

atauaudio,kodifikasiobjektif audioatau visual, pengalaman langsungdengan 

bendaatau orang. 

 
2. Taksonomi Media Pembelajaran Berdasarkan Fungsi Media Pembelajaran 

TaksonomiMedia Pembelajaranberdasarkanfungsi 

pembelajarandilakukan oleh Wilbur Schramm, Gagne, Allen, Gerlach dan Ely, 

dan Ibrahim. Gagnemembagi taksonomi seperti tampak padatabel berikut: 

Tabel 2.1 
Taksonomi Fungsi Media Pembelajaran36 

MEDIA 

Fungsi 
Demon 
Strasi 

Penya
mpaian
Lisan 

Media 
Cetak 

Gambar 
Diam 

Gambar 
Gerak 

Film 
dengan 
Suara 

Mesin 
Pembela 
Jaran 

Stimulus Ya Terbatas Ya Ya Ya Ya 

Pengarahan 
Perhatian/Kegiata
n 

Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

Kemampuan 
Terbatas Yang 
Diharapkan 

Terbata
s 

Ya Ya 
Terbata
s 

Terbatas Ya Ya 

IsyaratEksternal Terbata
s 

Ya Ya Terbata
s 

Terbatas Ya Ya 

Tuntutan Cara 
Berpikir 

Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

   
AlihK

Terbata
s 

Ya Terbatas Terbata
s 

Terbatas Terbata
s 

Terbatas 

PenilaianHasil Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

UmpanBalik 
Terbata
s 

Ya Ya Tidak Terbatas Ya Ya 

Gagnemembuat membuat tujuh macam pengelompokan 

media,yaitubenda untukdidemonstrasikan,komunikasilisan, media 

cetak,gambardiam,gambargerak,filmbersuara,dan mesinbelajar. 

                                                           
35Ibid.h. 26. 

36Ibid. h.25 
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Dimanaketujuhnyadikaitkandenganhierarki belajaryang 

kembangkannyayaitupelontarstimulusbelajar, penarikminatbelajar, 

contohprilakubelajar,memberikondisi 

eksternal,menuntuncaraberpikir,memasukkanalihilmu,menilai prestasi, dan 

pemberi umpan 

balik.BerdasarkantabeldiataspenelitimenyimpulkanbahwaGagne membuat 7 

macam pengelompokan mediayang dikaitkannya dengan kemampuannya 

memenuhifungsimenurut tingkatan hirarki belajaryangdikembangkan.37 

3. Taksonomi MediaBerdasarkanManfaat untuk Pendidikan 

TaksonomiMedia lainnya yaituyangdikemukakanoleh Duncan. 

Dalammenyusuntaksonomimedia menuruthierarki pemanfaatan 

untukpendidikan,Duncanmenjajarkanbiaya investasi, kelangkaan dan keluasan 

lingkup sasarannyadi satu pihak dan kemudahan pengadaan serta penggunaan, 

keterbatasan lingkup sasaran danrendahnyabiaya di lain pihak tingkatkerumitan 

perangkat media dalam satu hierarki.38 

Duncan menjajarkan biayainvestasi,kelangkaan, dan 

keluasanlingkupsasarannya disatupihak dankemudahan pengadaanserta 

penggunaanketerbatasanlingkupsasaran 

danrendahnyabiayadilainpihakdengantingkatkerumitan 

perangkatmedianyadalam satu hirarki. Dengan bahasa 

awamdapatkiranyadijelaskanbahwa semakinrumitjenis perangkat mediayang 

                                                           
37 Arief S. Sadiman, Loc. Cit. 
38Ibid. h. 20 
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dipakai, semakin mahal biaya investasinya semakinsulitpengadaanya, 

tetapijuga semakinumumpenggunaanya dansemakinluaslingkup sasarannya. 

Sebaliknya, semakin   sederhana  perangkat media yang digunakanbiayanya 

akan lebih murah, pengadaannya lebihmudah,sifatpenggunaanyalebih khusus, 

dan lingkup sasarannyalebih terbatas.39Peneliti 

menyimpulkanbahwapadadasarnyahierarki 

Duncandisusunmenuruttingkatkerumitanperangkatmediayang dipergunakan. 

4. Taksonomi Media Berdasarkan Indra yang Terlibat 

Pada klasifikasinya RudiBretzmembuat8klasifikasimedia, 

yaknimediaaudiovisualgerak, audiovisualdiam,audiosemi gerak, 

visualgerak,visualdiam, semigerak, audio,dan media cetak. Dengandemikian, 

media dalam prosespembelajaran dikelompokkan 

menjadi4kelompokbesar,yaknimedia audio, mediavisual, media audio visual, 

multimedia.40 

MediaAudioadalahsegalajenismediayang mengirim informasi khusus 

hanyamelibatkan inderapendengaran saja.Mediavisual  memegangperan yang  

sangat pentingdalam prosespembelajaran.Media visualdapatmemperlancar 

pemahaman dan memperkuat dayaingat.41 

Mediavisualadalahmediayang hanyamelibatkanindera 

penglihatan.Termasukdalamjenismedia iniadalahmedia cetak-verbal,media 

cetak-grafis,danmediavisualnon-cetak. Pertamamedia visual-

                                                           
39  Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran”, (Jakarta: Rajagrafindo Pratama, 2014),h. 52. 
40 Arief S. Sadiman, Op. Cit. h. 20 
41 Azhar Arsyad, Op Cit. 89  
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verbal,adalahmediavisualyang memuat pesan-pesan verbal (pesan linguistik 

berbentuk tulisan). 

Kedua,mediavisual-nonverbalgrafisadalah media visual yang memuat 

pesannonverbal yakni berupa symbol simbolvisualatau unsur-

unsurgrafis,sepertigambar (sketsa, lukisan, dan photo), grafik, diagram, bagan, 

dan peta. Ketiga,media visualnonverbal-tiga dimensiadalahmedia visualyang 

memilikitigadimensi,berupamodel,seperti miniatur,mockup, specimen, dan 

diorama. Mediavisualadalahmediayang digunakanuntuk memberikan 

informasi dengan memanfaatkan indera penglihatan saja. 

Mediaaudiovisualyaituteknikyang menghasilkanatau menyampaikan 

materidengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik berupa 

pembelajaran yang murah dan 

terjangkau.42Mediaaudiovisualberupamediayang melibatkanindera 

penglihatandanpendengaransekaligusdalamsatuproses.Sifat pesan 

yangdapatdisalurkanmelaluimediadapatberupapesan 

verbaldannonverbalyangterlihatlayaknyamediavisualjuga 

pesanverbaldannonverbal.Pesan visualyangterdengardan terlihat  itu  dapat 

disajikan melalui programaudiovisualsepertifilm dokumenter, filmdrama, dan 

lain-lain.  

Semua program tersebutdapatdisalurkanmelaluiperalatan 

sepertifilm,video, dan juga televisidandapatdisambungkan padaalat proyeksi 

                                                           
42Ibid.h. 141 



 

20 
 

(projecttable aids).43Media berbasis audio visual diharapkan mampu 

memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi lebih banyak lagi baik 

melalui media maupun multimedia. 

Multimediamerupakan kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara 

dan video. Penggabungan tersebut merupakan 

prosespembelajaran.Termasukdalammediaini adalahsegalasesuatuyang 

memberikanpengalamansecara 

langsungbisamelaluikomputerdaninternet,bisajugamelalui 

pengalamanberbuatdanpengalamanterlibat.Termasukdalam 

pengalamanberbuatadalahlingkungannyatadankaryawisata; sedangkan 

termasuk dalam pengalaman terlibat adalah permainan dan simulasi,bermain 

peran dan forumteater.44 

Media persentasi yang paling canggih adalah media yang dapat 

menyampaikan lima bentuk informasi berupa: gambar, garis, simbol, suara, 

dan gerakan. Media yang mencakup kelima bentuk informasi tersebut ialah 

gambar hidup (film) dan televisi (video). Tidak semua jenis televisi dan film 

dapat menyampaikan semua jenis informasi.45Mediayang dikembangkan pada 

penelitian iniyaituSparkol Videoscribeadalah termasuk 

multimediaberjenisvideo. 

 
2. Sparkol Videoscribe 

                                                           
43Ibid. h. 148 
44 Ibid. h.57 
45  Yusufhadi Miarso, Ibid. h. 397 
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Sparkol Vidioscrbe merupakan Whiteboard 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 atau 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 Whiteboard Animation lebih 

tepat disebut dengan Time-Lapse atau Stop Motion Vidios karena penggunaan 

animasi jarang digunakan. 

Fungsi dari Sparkol Videoscribetidak terbatas untuk sehingga dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

1. Untuk menarik perhatian dari pengunjung Blog dan Website. 

2. Untuk penawaran Afilasi. 

3. Untuk mempromosikan jasa online dan ofline. 

4. Untuk media pembelajaran.46 

Adapun cara pengoprasian Sparkol Videoscribe adalah sebagai berikut: 

a. Download aplikasi SparkolVideoscribe dari internet. 

b. Lakukan instal SparkolVideoscribe di laptop. 

                                                           
46 Dilla Octavianingrum, Op Cit. h. 33 
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c. Jika sudah terinstal, klik icon SparkolVideoscribe maka akan ada 

petunjuk penggunaannya. 

d. Setelah memahami petunjuk penggunaan 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 untuk menyimpan video pada ikon di sisi sudut kiri. 

h. Simpan video tersebut sesuai dengan format yang diharapkan. 

i. Lakukan share pada bagian  kanan atas.. 

2.  Tampilan Sparkol Videoscribe 

Adapun tampilan-tampilan Sparkol Videoscribeadalah sebagai berikut: 

a)  Tampilan Awal Pembuka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 
Tampilan Awal Pembuka Sparkol Videoscribe 

 
b)  Tampilan login keakun Sparkol Videoscribe 
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Gambar 2.2 

Tampilan login keakun Sparkol Videoscribe 
 
 
 
 

c)  Tampilan petunjuk penggunaan Sparkol Videoscribe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3 
Tampilan petunjuk penggunaan Sparkol Videoscribe 

 
 

d)  Tampilan Halaman Kosong Sparkol Videoscribe 
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Gambar 2.4 
Tampilan Halaman Kosong Sparkol Videoscribe 

 
 
 
 
 
e)  Tampilan Memasukan Gambar Sparkol Videoscribe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.5 
Tampilan Memasukan Gambar Sparkol Videoscribe 

 
 
f)  Tampilan Memasukkan Suara Sparkol Videoscribe 
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Gambar 2.6 
Tampilan Memasukan Suara Sparkol Videoscribe 

 
 

 
 
 

g)  Tampilan Memasukan Teks Sparkol Videoscribe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 

Tampilan Memasukan Teks Sparkol Videoscribe 

 
h)  Tampilan Penyimpanan Sparkol Videoscribe 
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Gambar 2.8 
Tampilan Penyimpanan Sparkol Videoscribe 

 
 
 
 
 
 

3. Kinematika Gerak 

Konsep gaya dan energi yang berhubungan membentuk suatu bidang 

disebut dengan mekanika. Mekanika dibagi menjadi dua bagian yaitu 

kinematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak dan dinamika 

menjelakan tentang gaya dan penyebab benda bergerak.47 Gerak adalah 

perpindahan posisi benda terhadap waktu.  

Besaran gerak adalah besaran fisis yang mendeskripsikan gerak 

benda. Gerak benda dapat dijelaskan menggunakan sumbu koordinat. Jumlah 

sumbu koordinat yang akan kita gunakan bergantung pada jenis gerak. Gerak 

satu dimensi dengan sumbu koordinat yang umumnya adalah sumbu x. Jika 

gerak dua dimensi maka sumbu yang digunakan adalah sumbu x dan y yang 

                                                           
47 Douglas C. Giancoli, Fisika Dasar Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 22 
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saling tegak lurus. Sedangkan  gerak tiga dimensi menggunakan sumbu 

koordinat x, y, dan z dan saling tegak lurus.  

1. Posisi  

Posisi adalah lokasi benda dalam sumbu koordinat. Pusat sumbu 

koordinat merupakan titik potong benda. Jika lokasi benda diproyeksikan 

secara tegak lurus ke masing-masing sumbu koordinat maka kita peroleh tiga 

parameter. Sehingga, 

 

Dimana: 

r : vektor pangkal 

x : Proyeksi terhadap sumbu x 

y : Proyeksi terhadap sumbu y 

z : Proyeksi terhadap sumbu z 

r adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu x ,j adalah 

vectorsatuan yang searah sumbu y, dan k adalah vektor satuan yang 

searahsumbu z. Vektor satuan artinya vektor yang panjangnya satu, atau 
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Gambar 2.9 

Posisi benda dalam 3 koordinat48 
 

2. Perpindahan 

Perubahan posisi benda didefinsikian sebagaiperpindahan.Benda yang 

mula-mula berada di titik A dengan vektor r1 berpindah ketitik B dengan 

vektor r2. Maka: 

∆� = �� − �� 

Perpindahan ∆��� adalah besaran skalar yang pangkalnya berada di ujung 

��dan kepalanya beradadi ujung ��. 

 
 

 

 

 

 
 

Gambar 2.10 
Vektor Perpindahan Posisi49 

 
Because displacement has both a magnitude (size) and a direction, it’s a 
vector quantity, as are velocity and acceleration. In general, a vector 
quantity is characterized by having both a magnitude and a direction. 
By contrast, a scalar quantity has magnitude, but no direction. 
Scalarquantitiessucha massandtemperaturearecompletelyspecifiedby a 
numericvaluewithappropriate units;no directionisinvolved.Vector 
quantities will be usually denoted in boldface type with an arrow over 

                                                           
48 Mikrajuddin Abdullah, Fisika Dasar Jilid I, Intitut Teknologi Bandung (2016), h. 84 
49Ibid, h. 101  
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the top of the letter. For example, vrepresents velocity and asdenotes an 
acceleration,bothvectorquantities.50 
 
Perpindahan merupakan besaran vector yang memiliki nilai dan arah. 

Besarnya vector dapat berupa kecepatan dan percepatan. Kecepatan dan 

percepatan dapat bernilai negative dan positif. Nilai positif dan negative 

tersebut yang dapat menunjukan arah perpindahan benda.  

Besar perpindahan benda dari titik A ke titik B merupakan jarak. Jarak 

tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh bendaketika bergerak dari satu 

titik ke titik lainnya. Jarak tempuh ditentukan melalui panjang lintasan yang 

ditempuh benda. Perpindahan ditentukan melalui gerak benda dengan tidak 

mempedulikan posisi benda selama bergerak. 

Perpindahan posisi tidak hanya terjadi dengan makhluk hidup. 

Perpindahan juga dilakukan oleh seluruh benda langit dan alam semesta, hal 

tersebut ditunjukan pada Al-Quran Surat Yassin ayat 38 dan ayat 40 yang 

berbunyi: 




  
Artinya: “dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah 

ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.” (QS. 
Yassin:38).51 

 





  

                                                           
50 Serway and Vuille College, Physics 9th edition, Lachina Publishing Services. (2012), 

h. 27 
51Departemen agama RI. Al-Quran Tajwid & Terjemah. (Bandung, Diponegoro, 2008). h. 

442 
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Artinya: “tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun 

tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada 
garis edarnya.” (QS. Yassin: 40).52 

 

Ayat diatas membuktikan bahwa matahari dan bulan bergerak karena 

masing-masing beredar pada garis edarnya sehingga waktu malam dan siang 

tidak saling mendahului. 

 
3. Kecepatan 

Kecepatan rata-rata didefinsikan sebagai perbandingan 

antaraperpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Kecepatan 

rata-rata merupakan perubahan posisi terhadap perubahan waktu yang 

dibutuhkan sejauh perubahan posisi tersebut. Sehingga, 

 Kecepatan rata − rata =  
Perpindahan

Interval Waktu
53 

Misalkan pada saat��posisi benda ��dan pada saat �� posisi benda ��. 

Sehingga,54 

∆� = �� − �� 

∆� = �� − �� 

Maka: 

� =  
∆�

∆�
 

Kecepatan merupakan besaran vector karena hanya ditentukan oleh 

perpindahan dan waktu tempuh untuk melakukan perpindahan maka kecepatan 

                                                           
52Ibid. 
53 David Halliday, Dkk. “Fisika Dasar Edisi 7,” (Jakarta, Erlangga: 2005), h. 67 
54Ibid.  
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rata-rata tidak dipengaruhi lintasan yang ditempuh. Informasi yang kita 

butuhkan hanya posisi awal, posisi akhir dan waktu tempuh. 

Satuan Internasional Kecepatan (V) adalah meter per second (�
�⁄ ). 

Kecepatan rata-rata ditentukan berdasarkan perpindahan benda sedangkan Laju 

rata-rata adalah rasio antara jarak tempuh dengan waktutempuh. Karena jarak 

tempuh umumnya lebih besar daripada besarperpindahan maka laju rata-rata 

umumnya lebih besar daripada besarkecepatan rata-rata. Laju rata-rata 

didefinisikan sebagai berikut:55 

� =  
����� �����

∆�
 

Dimana :  

V : Kecepatan (�
�⁄ ) 

x  : Jarak total (m) 

t  : Perubahan Waktu ( s) 

Kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil 

selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati nol. Dapat pula dikatakan 

bahwa kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang 

sangat kecil (mendekati nol).  

Definisi kecepatan sesaat adalah:56 

� = lim
∆�→�

∆�

∆�
 

                                                           
55Ibid. h. 17 
56Ibid. h. 19 
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Satuan kecepatan sesaat adalah �
�⁄  lain halnya dengan cara 

mendapatkan laju sesaat. Lajusesaat ditunjukkan oleh angka pada 

speedometer.57 Kecepatan cahaya ditunjukan dengan QS. As-Sajdah:5 berikut:  





  
 

 
Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu 

naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 
menurut perhitunganmu[1190].” (QS. AS-Sajdah: 5)58 

[1190]  maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang dibawa 

oleh malaikat. ayat Ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagunganNya. 

4. Percepatan 

Perubahankecepatan benda bergerak dapat berupa perubahan nilai saja, 

perubahan arah saja, atauperubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut ada 

yang cepat dan adayang lambat. Percepatan adalah besaran yang mengukur 

berapa cepat kecepatan berubah. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai 

perbandingan antaraperubahan kecepatan benda terhadap waktu yang 

dibutuhkan dalam perpindahan benda.  

� =  
∆�

∆�
 

Dimana:  

a  : Percepatan (�
���  ) 

                                                           
57 Giancoli, Ibid. h. 26 
58Departemen Agama RI, Ibid. h. 415 
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V  : Kecepatan (�
�⁄ ) 

t  : Perubahan Waktu ( s) 

Percepataan sesaat merupakan turunan pertama dari kecepatan terhadap 

fungsi waktu. Sehingga percepatan sesaat sebagai berikut:59 

� =
��

��
 

� =
���

���
 

 

5. Gerak Satu Dimensi 

Partikeldikatakanmelakukangeraksatudimensijika selama 

pergeserannyapartikelhanyamelibatkansatu 

sumbukoordinatsajauntukmenunjukanarahgerakannya.Partikelyangbergerak 

di  atas permukaan datar ke arah kanan dari  suatu titik acuanatausebuah 

partikelyang 

mengalamigerakjatuhbebasdariketinggiantertentu.Sumbuxuntukmenganalisis 

gerak  padaarahhorisontal dan sumbuyuntukgerakvertikal. 

 
Berikut persamaan gerak dari kedua sumbu dengan percepatan 

konstan: 

Tabel 2.2 
Persamaan Gerak berdasarkan Sumbu60 

Sumbu x Sumbu y 

�� = �� + �� �� = �� + �� 

                                                           
59Ibid. h. 30 
60 Sabar Nurohman,  e-Book Bahan Ajar Kuliah Fisika Dasar. h. 4 
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� = �� +
1

2
(�� + ��)� 

� = �� + ��� + 1
2� ��� 

��
� = ��

� + 2�(� − ��) 

� = �� +
1

2
(�� + ��)� 

� = �� + ��� + 1
2� ��� 

��
� = ��

� + 2�(� − �) 

 
Berikut perbedaan gerak vertikal keatas dan gerak vertikal bawah: 

Table 2.3 
Persamaan Gerak Vertikal.61 

Gerak  Vertikal Keatas Gerak Vertikal kebawah 

�� = �� − �� 

� = �� +
1

2
(�� + ��)� 

� = �� + ��� − 1
2� ��� 

��
� = ��

� − 2�(� − �) 

�� = �� 

� = ��� 

� = 1
2� ��� 

��
� = 2�� 

 

6. Gerak Dua Dimensi 

Gerak dua dimensi merupakan suatu gerak partikel yang 

lintasannyadapat diuraikan kedalam komponen gerak pada arah sumbu x dan y. 

Berikut persamaan komponen gerak pada arah sumbu x dan y: 

Tabel 2.4 
Persamaan Gerak Dua Dimensi62 

Sumbu x Sumbu y 

�� = �� + �� 

� = �� +
1

2
(�� + ��)� 

� = �� + ��� + 1
2� ��� 

�� = �� + �� 

� = �� +
1

2
(�� + ��)� 

� = �� + ��� + 1
2� ��� 

                                                           
61Ibid, h. 6 
62 Sabar Nurohman, Ibid. h. 7 
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��
� = ��

� + 2�(� − ��) ��
� = ��

� + 2�(� − �) 

Gerak dua dimensi terbagi menjadi dua yakni:  

a. Gerak parabola. 

Gerak parabola merupakan gerak dalam 2 dimensi (bidang). Contoh 

kongkritdari gerak ini adalah gerak peluru yang di lepaskan dari sebuah pemicu 

(misalnya: pistol) dengan membentuk sudut tertentu dari arah horisontalnya. 

Lintasan yang terbentuk adalah sebuah kurva parabolik. 

 

 

 

 

Gambar 2.11 
Kurva Parabola 

Posisi awal peluru terletak dipusat �� = 0, �� = 0, peluru memiliki 

memiliki kecepatan awal ��. Kecepatan awal peluru ini dapat diuraikan menjadi 

komponen-komponennya: 

��� = �� cos � 

��� = �� cos � 

Setelah peluru melayang di udara, pada peluru hanya bekerja 

percepatangravitasi yang arahnya ke bawah: 

�� =  − � 

�� = 0 
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Keadaanyang telah diuraikan tersebut, persamaan gerakyang digunakan 

dalam menganalisis gerak peluru adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 
Persamaan gerak Parabola63 

Sumbu x Sumbu y 

�� = ������ 

� = (�� cos �)� 

�� = �� sin � − �� 

� =
1

2
(�� sin � + ��)� 

� = (�� sin �) � − 1
2� ��� 

��
� = ��

� sin � − 2�� 

Besar kecapatan partikel pada saat t adalah: 

� = ���
� + ��

� 

Arah kecepatan terhadap sumbu x diperoleh dengan mengukur 

kemiringanantara kedua vektor kecepatan. Secara matematis dirumuskan: 

tan � =  
��

��
 

Dengan mensubstitusikan t dari persemaan posisi x ke persamaan posisi y. 

�� = ������ 

� = (�� sin �) � − 1
2� ��� 

Sehingga diperoleh: 

� = (tan θ)� − �
�

2��
������

� �64 

                                                           
63 Sabar Nurohman, Ibid. h. 8 
64  Sabar Nurohman, Ibid. h. 9 
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b.  Gerak melingkar 

Gerak melingkar adalah suatu gerak benda pada lintasan yang berbentuk 

lingkaran seperti gambar berikut: 

 

 

 
 

Gambar 2.12 
Gerak Melingkar 

Suatu partikel pada saat ��berada pada titik A telah menempuh sudut 

sebesar �� pada �� pada titik B dan menempuh sudut sebesar ��, maka 

kecepatan sudutnya adalah: 

� =
�� − ��

�� − ��
 

Kecepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan sudut yang ditempuh pada 

selang waktu tertentu. Jika ∆t dibuat sangat kecil (mendekati nol), makadiperoleh 

kecepatan sudut sesaat pada waktu t: 

� = ���
∆�

∆�
 

� = ���
�∆

��
 

Saat t mendekati nol. Gerak melingkar juga dianalisis melalui kecepatan 

linier (kecepatan singgung). Kita misalkan partikel berpindah dari titik A ketitik B 

pada lintasan lingkaran yang berjari-jari R. 
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Gambar 2.13 
Lintasan lingkaran 

 
Perubahan sudut selama pergerakan untuk menempuh panjang busur ∆S 

adalah∆θ. Maka kita dapat membuat hubungan: 

∆� =
∆�

�
 

Perubahan waktu ∆t mendekati nilai nol, maka diperoleh: 

���
∆�

∆�
=

1

�
��� 

∆�

∆�
 

� =
1

�
�� 

Perubahan posisi antara matahari dan bulan yang berada pada garis 

edarnya juga ditunjukan pada Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 17 dan ayat 18 

yang berbunyi: 





  

Artinya: 17. “Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan 
yang memelihara kedua tempat terbenamnya[1442] 18. Maka nikmat 
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS. Ar-Rahman: 
17-18)65 

[1442] Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat 
dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. 

 

                                                           
65Departemen Agama RI, Ibid. h. 532 
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3. Penelitian Relevan 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki kajian serupa 

dengan hasil yang relevan. Hal tersebut dapat digunakan 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 dengan metode penelitian Research and 

Devolopment 4D (Four-D) dengan pengumpulan data secara kualitatif kemudian 

diolah melalui kuantitatif. Penelitian Tri Cipto bertujuan untuk menguji 

keberhasilan belajar menggunakan produk video animasi dengan melihat hasil 

dan minat belajar siswa.66Hasil dari penelitian ini adalah produk media yang 

dikembangkan layak untuk digunakan dan kelayakan berdasarkan hasil validasi 

ahli materi sebesar 74%, ahli media sebesar 79,41%, hasil tes latihan pertama 

77,27%, dan hasil tes kedua 89,66% dengan persentase kenaikan minat belajar 

sebesar 20,70%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayubertujuan untuk menghasilkan 

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 menggunakan media Sparkol 

                                                           
66 Tri Cipto Tunggul Wardoyo, “Pengembangkan Media Pembelajaran Berbasis Video 

Animasi Pada Mata Pelajaran Mekanika Teknik Di SMKN 1 Purworejo” (Skripsi program 
Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h. 79   
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Videoscribe.67Hasil dari penelitian ini adalah produk media yang dikembangkan 

layak untuk digunakan dan kelayakan berdasarkan hasil validasi ahli media 

sebesar 72,5%, ahli mutu teknis sebesar 79,41%, ahli materi 86,10%, dan aspek 

kesesuaian media terhadap materi 87,50%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dilla dengan tujuan menguji keefektifan 

belajar pada materi perkantoran pada tingkat perguruan tinggi. Aspek 

keefektifan belajar melaui media yang dikembangkan dinyatakan berhasil 

dengan nilai rata-rata-rata kelas eksperimen 88,00 lebih tinggi daripada kelas 

kontrol yaitu 74,93%.68 

Berdasarkan penelitian Tri Cipto dengan mekanikateknik menghasilkan 

penilaian kelayakan 74% maka penelitian ini dengan materi kinematika gerak 

menggunakan video animasi sama halnya penelitian Tri Cipto.Penelitian diah 

dan Dilla telah menunjukan keberhasilan penggunaan media sparkol videoscribe  

serta membawa pengaruh dalam peningkatan hasil pembelajaran. Peneliti 

melakukan penelitian adalah materi kinematika gerak di perguruan tinggi dengan 

menggunakan media sparkol videoscribe. 

 
4. Desain Model 

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

dikembangkan oleh staf teacher education program at far west laboratory for 

                                                           
67  Dyah Ayu Wulandari, “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan 

Sparkol Videoscribe dalam Menigkatkan Minat Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Terpadu 
materi Cahaya Kelas VIIdi SMPN 1 Kerjo TA 2015/2016.”, (Skripsi Program Teknologi 
Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, 2016), h. 8 

68 Dilla Octavianingrum, Op Cit.  h. 116  
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educational research and development, dalam mini courses yang bertujuan 

meningkatkan keterampilan guru pada kelas spesifik. 

1. Research and information collecting  

Penelitian dan pengumpulan informasi, meliputi analisis kebutuhan, review 

literature, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan membuat laporan yang 

terkini. 

2. Planning 

Melakukan perencanaan, yang meliputi pendefinisian keterampilan yang 

harus dipelajari, perumusan 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 instrument evaluasi. 

4. Preliminary field testing 

Pengujian lapangan awal, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 

kuiseoner, dan hasilnya dianalisis. 

5. Main product revision 

Melakukan revisi produk utama terhadap produk didasarkan pada saran 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. 
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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.69 

 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkanmedia pembelajaran fisika berbasis Sparkol Videoscribe 

pokok bahasan kinematika gerak di Perguruan Tinggi. 

2. Menguji kelayakan media pembelajaran fisika berbasis Sparkol 

Videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di Perguruan Tinggi. 

                                                           
69 Sugiyono, Op.Cit, h. 35 
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3. Melihat respon dosen dan mahasiswa terhadap media pembelajaran fisika 

berbasis Sparkol Videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di 

Perguruan Tinggi 

 
 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangandiadakan di Perguruan Tinggi meliputi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas Muhammadiyah 

Metro. 

Penelitian dan pengembangandiadakan pada tanggal 20 Januari 2017 

sampai tanggal 13 Februari 2017. 

 Karakteristik Sasaran Penelitian 

Penelitian dan pengembangandiadakan di Perguruan Tinggi meliputi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas Muhammadiyah 

Metro. 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdiri sejak 26 oktober 

1968 dengan nomer surat keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomer 

187/168. Lokasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berada pada 

Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame kota Bandar Lampung. Intitut Agama 

Islam Negeri Raden Intan Lampung saat ini berada di bawah kepemimpinan 

bapak Prof. Dr. Moh. Mukri,M.Ag. Intitut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Lampung terdiri dari lima fakultas yakni: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

(FTK), Fakultas Ushuludin (FU),Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
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(FDIK), Fakultas Syariah (FS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). 

Pendidikan Fisika terdapat pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jumlah 

mahasiswa aktif kuliah kurang lebih 500 mahasiswa. 

Tempat penelitian kedua adalah Universitas Muhammadiyah Metro yang 

berdiri pada tahun 1966. Universitas Muhammadiyah Metro bertempat di jalan 

KI Hajar Dewantoro No.116 Kota Metro.Universitas Muhammadiyah Metro 

berada dibawah kepemimpinan bapak Prof. Dr. H. Karwono,M.Pd. Universitas 

Muhammadiyah Metro terdiri dari lima fakultas yakni: Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT), Fakultas 

Agama Islam (FAI), dan Fakultas Hukum (FH). Program studi Pendidikan Fisika 

berada pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jumlah mahasiswa yang 

masih aktif mengikuti pembelajaran sebanyak 76 mahasiswa. 

 
 

 
 Pendekatan dan Metode Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development/R&D).Research and Development 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.70 Penelitian ini menggunakan 

Model penelitian dan pengembangan (research and development/R&D)Borg & 

Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono.  

                                                           
70 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012). Cet 15, h.407  
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Penelitian dan pengembangan dibutuhkan sepuluh langkah 

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan 

dalam lembaga pendidikan. Tahapan penelitian dan pengembangan ini adalah 

sebagai berikut:71 

 

 

 

 

 

 

   
 

Gambar3.1 
Metode Researchand Dovelopment (R&D)model Borg andGall. 

 
 ProsedurPenelitiandanPengembangan 

Penelitianinimenggunakanmetoderesearchanddevelopment(R&D)dari 

modelBorg andGall yang diadopsi oleh Sugiono. Tahapan penelitian tersebut 

meliputi potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, uji coba desain, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi 

produk, dan produk massal. Pengembangan media pembelajaranberbasis Sparkol 

Videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi akan dilakukan 

hanya sampai tahap ketujuhyaitu revisiproduk.Berikut tahap-tahap 

penelitianyangpenelitilaksanakan: 

                                                           
71Ibid. h. 298 
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a. Potensi danMasalah 

Potensiadalahsegalasesuatuyang biladidayagunakanakan 

menjadinilaitambah, sedangkan masalahadalahpenyimpanganantarayang   

diharapkan denganyang  terjadi.72Masalahpun dapat menjadi potensi 

apabilakitadapat mendaya gunakannya. 

Hasil pra penelitian mahasiswa yang dilakukan di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung menunjukan bahwa mahasiswa sering 

memperoleh bahan ajar berupa modul dan buku sehingga mahasiswa 

cenderung kurang tertarik untuk mempelajarinya dan mahasiswa menyukai 

media pembelajaran yang bersifat kebaruan. Hasil pra penelitian dosen yang 

dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menunjukan 

bahwa demi peningkatan kualitas pembelajaran perlu adanya media berupa 

software  untuk membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

b. Mengumpulkan Informasi 

Masalah yang ditemukan pada pra penelitian dijadikan sebuah potensi 

bagi peneliti sehingga 

dikumpulkanberbagaiinformasimengenaimediapembelajaran softwarebaru. 

Peneliti mencariinformasimelaluiinternet untuk mengetahui penelitian yang 

menunjang pada media pembelajaran berikut cara pengoprasian dari media 

tersebut.Hasil dari pengumpulan informasi penelitimendapatkan suatumedia 

pembelajaranbaruyaituSparkol Videoscribe. 

                                                           
72Ibid. h. 299 
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c. DesainProduk 

Produk yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini 

berupa video. Peneliti melakukan pembuatan desain awal terkait produk 

awal yang akan dikembangkan yaitu berupa media pembelajaran berbasis 

Sparkol Videoscribe pada pokok bahasan kinematika gerak di perguruan 

tinggi.  

 
d. Validasi Desain 

Validasidesain merupakan proses kegiatan untuk menilai 

apakahrancanganproduk berupamediasecararasional akanlebihefektifkarena 

validasibersifatpenilaian berdasarkan pemikiran rasionalbelumfakta 

lapangan.73Validasi desaindilakukanberkaitan denganmedia 

pembelajaranSparkol Videoscribe.Validasidesain terdiri dari dua tahap, yaitu: 

A. Ahli Materi 

Uji ahli materi dilakukan untuk aspek kelayakan isi, kelayakan 

penyajian, dan keterlaksanan. Validator ahli materi terdiri dari 3 dosen 

yaitu Bapak Ardian Asyhari, M.Pd, Bapak Sodikin, M.Pd, dan Ibu 

Rahma Diani, M.Pd. 

B. AhliMedia 

Uji ahli desain bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari aspek perangkat 

software dan aspek komunikasi audio visual. Validator ahli media dilakukan 

                                                           
73Ibid. h. 302 
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oleh 3 dosen meliputi Bapak Irwandani, M.Pd, Bapak Dr. Bambang Sri 

Anggoro, M.Pd dan Ibu Happy Komikesari, M.Si 

 
e. RevisiDesain 

Revisidesain bertujuanuntukmemperbaikikelemahan yang 

didapatsetelahdilakukanvalidasiolehvalidatorpadatahap sebelumnya. 

Kekurangan diketahui dari hasil validasi dan saran dari pakar pada proses 

validasi.74 Revisi  produk ini digunakan untuk menghasilkan media 

pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe yang lebih baik. 

 
f. Uji coba Produk 

Tahapuji coba produkdilakukan setelah peneliti melakukan simulasi 

penggunaan media pembelajaranSparkol Videoscribe dan materi fisikapokok 

bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi. Setelahdisimulasikan,maka 

penelitan melanjutkandenganuji coba pada kelompokterbatas dan uji coba 

kelompok luas. Kelompok terbatas terdiri dari 10 mahasiswa Pendidikan Fisika 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung dan 6 mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah 

Metro. Uji coba kelompok luas terdiri dari 40 mahasiswa Pendidikan Fisika 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung dan 24 mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah 

Metro. 

                                                           
74Ibid.  
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g. RevisiProduk 

Penelitimenguji kelayakan media pembelajaran Sparkol 

Videoscribedanmaterifisika pokok bahasan kinematika gerakoleh para ahli di 

respon oleh dosen dan direspon oleh mahasiswa.Apabila masihada 

bagianprodukyang belumsepertiyang diharapkanmakapeneliti akan melakukan 

revisiproduk terhadap kelemahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latar Belakang Masalah 
bersumber dari Pra Penelitian: 

1. Peningkatan kualitas pembelajaran 
dengan menggunakan media. 

2. Dibutuhkannya multimedia yang 
mempermudah proses pembelajaran. 

 

Potensi : 
A. Media Pembelajaran 

B. Sparkol videoscribe 

Pengumpulan Data melalui 
Buku, Jurnal dan Internet 
meliputi: 

 Media Sparkol Videoscribe 

 Cara pengoprasian media 

Sparkol Videoscribe. 

Desain Produk 
berupa media 
pembelajaran fisika, 
berupa: 

 Pengoprasian Sparkol 

Videoscribe 

 Materi  yang 

dikembangkan 

kinematika gerak. 
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Informasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.3 

Alur Tahap Penellitian 
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Gambar 3.4 
Diagram Tahap Penelitian 

1. Jenis Data 

Jenisdatadiperoleh dari hasil tahapvalidasi ahlimateri, ahli media, 

respon dosen dan mahasiswa.Data tersebut bersifat kualitatif dan di olah 

secara kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat 

atau gambar dan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka.75 

Pengumpulan data dilakukakan melalui kualitatif kemudian dikonversikan ke 

data kuantitatif berupa angka yang diperoleh dari angket penilaian produk 

pengembangan yang disusun dengan menggunakan skala penskoran yang 

                                                           
75 Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 23 
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selanjutnya hasilnya berupa data kualitatif. Data yang dihasilkan berkaitan 

dengan kelayakan atau kesesuaian atas produk dari penelitian dan 

pengembangan. 

2. InstrumenPengumpulanData 

Instrumen dalam penelitian dan pengembanganmedia pembelajaran 

fisika berbasis Sparkol Videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di 

perguruan tinggiadalahsebagai berikut: 

a. KuesionerPraPenelitian 

Lembar kuesioner diisioleh Mahasiswa dalam kegiatan Seminar 

Bersama Mahasiswa Fisika di Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung Tahun pelajaran2016/2017. Tahapawal penelitian 

untuk menemukan responmengenaimedia pembelajaran khususnya media 

pembelajaran software. Peneliti memberikan solusi untuk melakukan 

pengembangan media pembelajaranSparkol Videoscribe. 

b. InstrumenValidasi Produk 

Padainstrumenvalidasi mediapembelajaranSparkol 

Videoscribedilakukan oleh enamvalidatorterdiri daritigaahlimedia,tiga 

ahlimateri fisika.Instrumen validasibertujuan untuk 

memperolehpenilaiandarivalidatormengenaimedia dengan materiyang 

sedang dikembangkanolehpeneliti.Hasildari 

validatorakandigunakansebagaiacuanapakahmedia dengan materi 

tersebutsudahvalidatau belumvalid untuk digunakan.Instrumenvalidasi 

disusun berdasarkan dengan kriteriapenilaian kisi-kisi instrumen materi 
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fisikadan media pembelajaranSparkol Videoscribe.LembarInstrumen 

telah dilakukanvalidator ahli. 

 
c. KuesionerRespon Mahasiswa 

Kuesioner respon mahasiswa digunakan untuk mengumpulkan 

pendapatmengenairesponmahasiswa terhadap mediaSparkol 

Videoscribeyangsedangdikembangkan. 

Kuesionerdiisimahasiswapadaakhirkegiatanuji coba.Kuesioner inijuga 

memuattentangkomentarmahasiswa mengenaimedia 

yangsedangdikembangkan. 

Kuesioner responmahasiswamencakupkeberadaan,fungsi, 

tampilan,ketertarikan terhadapmediaSparkol 

Videoscribedenganmaterikinematika gerak. Kuesioner 

dilakukanvalidasipada mahasiswa Pendidikan 

FisikaUniversitasIslamNegeri RadenIntanLampung Semester 2 KelasA 

dan telah dilakukan revisi. 

 
d. Dokumentasi 

Dokumentasi yang  digunakan berupa pengambilan gambar atau 

foto serta videopada prosesuji cobaproduk terhadapmedia 

pembelajaranSparkol Videoscribepokok bahasan kinematika gerak di 

perguruan tinggi. 

 
3. TeknikAnalisis Data 
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a. AnalisisHasil Kuesioner PraPenelitian 

Datayang diperoleh darihasilkuesioner prapenelitian 

dianalisissecara deskriptifkualitatif. Masalah 

pembelajaranakankebutuhanmediapembelajaran diketahui melalui pra 

penelitian tersebut.Kuesioneryang dibagikanberupa tanggapanmahasiswa 

tentangpenerapanmedia pembelajaran. 

Kuesioner pada penelitianinidianalisis menggunakanskala 

menurutLikertyaitumenggunakanskala sangat positif hingga sangat 

negatif denganpedomananalisapenilaianyang dikembangkanterhadap 

suatu objek psikologis.76 Kuesioner menggunakanpernyataanpositf 

dannegatif. Skor pernyataan positif dan pernyataan negatif adalah 

sebagaiberikut: 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.1 
SkorPernyataanPositifdanNegatif77 

No SkorPernyataan 
Positif 

Pernyataan SkorPernyataan 
Negatif 

1 5 Selalu 1 
2 4 Sering 2 
3 3 Kadang-kadang 3 
4 2 Jarang 4 

5 1 Tidak Pernah 5 

Kemudian kuesioner dianalisis dan dipersentasekan. 

                                                           
76 Ating Sumantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 35 
77Yuberti, “Pengembangan MediaPembelajaranFisika BebasisKvisoft Flikbook 

MakerYang Merujuk Pada Nilai-Nilai Keislaman di  Perguruan Tinggi Negeri Lampung”, 
(Laporan Hasil Penelitian, 2015), h. 104 
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Persentaserata-ratatiappernyataandihitungmenggunakanrumus:78
 

� =
∑ ���� � �

���� ��������
 � 100% 

Dimana: � : Jumlah persentasi yang akan dicapai pada setiap 
    alternatif jawaban 

  f  : Banyak jumlah yang memilih alternatif jawaban 
    tersebut. 

Hasilpersentasesetiapkomponendigunakanuntukmelihat pendapat 

atau tanggapanmahasiswapadasetiap pernyataan.  

Berikut adalah pedomaninterprestasi datayangdigunakan: 

Tabel 3.2 
Interprestasi SkorKuesionerResponMahasiswa79 

 

TingkatPencapaian 
(%) 

Kualifikasi 

Keterangan Respon 
Mahasiswa 

Pernyataan 
Positif 

Pernyataan 
Negatif 

80< X≤100 
Sangat 
Layak 

Sangat 
Setuju 

SangatTidak 
Setuju 

60< X≤80 Layak Setuju TidakSetuju 

40< X≤60 
Cukup 
Layak Ragu-ragu Ragu-ragu 

20< X≤40 Kuranglayak TidakSetuju Setuju 

0 ≤X≤20 Tidak Layak SangatTidakSetuju SangatSetuju 

Berdasarkanhasilkuesioner maka permasalahanpada media 

pembelajaranantara lainyaitumahasiswamerasajarang 

mendapatkanmediapembelajaranyang bervariatifuntukberbagai 

jenismatakuliah,sering mendapatkanmediapembelajaranhanya 

berupamodul,jarang mendapatkanmediapembelajaransoftware yang 

mempermudah belajarmandiri,jarang mendapatkanmedia 

pembelajaransoftwareyang kurang inovatif.Halyang perlu 

                                                           
78Ibid. h. 98 

79Ibid. h. 98 
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diperhatikanyaitumahasiswa selalumerasa senangdenganmedia 

pembelajaransoftwareyangbaru. 

b. Analisis HasilInstrumenValidasi Ahli 

Setelah diperoleh data darivalidasi ahlitahap selanjutnya 

menganalisis data tersebut. penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

bagaimana kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan, sehingga 

data dianalisis dengan merata-ratakan skor penilaian oleh ahli terhadap 

aspek penilaian kelayakan media pembelajaran. Dengan menggunakan 

rumus:80 

� =
∑ �

�
 

Keterangan :  

� = Nilai rata-rata peraspek penilaian 

x  = jumlah total nilai jawaban dari validator 

n = Jumlah Validator  

 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disusun tabel 

klasifikasi respon validator sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Kriteria Validasi Analisis Rata-rata Perindikator81 

 

Rata-rata Kriteria validasi 
4,21≤ �̅ ≤ 5,00 sangat layak 
3,41≤ �̅ ≤ 4,20 layak 

                                                           
80Budiono, Statistika untuk Penelitian, (Surakarta, UNS Press: 2009), h. 29 
81Yuberti,  Op cit.h. 102 
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2,61≤ �̅ ≤ 3,40 cukup layak 

1,80 ≤ �̅ ≤ 2,60 kurang layak 
1,00 ≤ �̅ ≤ 1,80 tidak layak 

 
c. Analisis Data Respon Mahasiswa 

Datayang diperolehdarikuesioner responmahasiswabaik 

padaujicobaprodukkemudiandianalisis 

untukmengujikelayakanmediapembelajaranSparkol Videoscribe 

denganmateri kinematika gerak. 

Kuesionerresponmahasiswajugadianalisisdenganskalalikertyang 

menggunakanskalamulaidariskor1sampaiskor5denganpedoman 

analisapenilaiansepertipada tabelyangdikembangkandan disesuaikan 

menurut kebutuhan   pengembangan media dengan materi. Berikuttabel 

respon mahasiswayangdigunakan: 

Tabel 3.4 
SkorResponMahasiswa82 

 

SkorPernyataan 
Positif Pernyataan 

SkorPerny
ataan 

Negatif 5 SangatSetuju 1 
4 Setuju 2 
3 Ragu-ragu 3 
2 TidakSetuju 4 
1 SangatTidakSetuju 5 

Hasilanalisislembarvalidasidigunakanuntuk  mengetahui 

kelayakan mediaSparkol Videoscribedengan materiyang dikembangkan. 

Jika hasilvalidasimenunjukkanpersentase<61%makaakan dilakukan 

revisisesuai dengan hasilyangdidapatkan. 

Jikahasilvalidasi>61%makamediapembelajaranSparkol Videoscribe 

                                                           
82, Ibid. h. 104 
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dinyatakanmendapatresponpositif darimahasiswa. Produkyang 

dikembangkandinyatakanlayak untukdigunakansebagaimedia 

pembelajarandalammendukung proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
a. Hasil Pengembangan Media Pembelajaran 
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Penelitian dan pengembangandiadakan di perguruan tinggi, perguruan 

tinggi tersebut meliputi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan 

Universitas Muhammadiyah Metro. 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdiri sejak 26 oktober 

1968 dengan nomer surat keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomer 

187/168. Lokasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berada pada 

Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame kota Bandar Lampung. Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung saat ini berada di bawah kepemimpinan 

Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri,M.Ag. Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung terdiri dari lima fakultas yakni: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

(FTK), Fakultas Ushuludin (FU),Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

(FDIK), Fakultas Syariah (FS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). 

Pendidikan Fisika terdapat pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jumlah 

mahasiswa aktif kuliah kurang lebih 500 mahasiswa. 

 Tempat penelitian kedua adalah Universitas Muhammadiyah Metro yang 

berdiri pada tahun1966. Universitas Muhammadiyah Metro bertempat di jalan KI 

Hajar Dewantoro No.116 Kota Metro.Universitas Muhammadiyah Metro berada 

dibawah kepemimpinan bapak Prof. Dr. H. Karwono,M.Pd.  

Universitas Muhammadiyah Metro terdiri dari lima fakultas yakni: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik 

(FT), Fakultas Agama Islam (FAI), dan Fakultas Hukum (FH). Program studi 
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Pendidikan Fisika berada pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jumlah 

mahasiswa yang masih aktif mengikuti pembelajaran sebanyak 76 mahasiswa. 

Tujuan umum dari penelitian dan pengembangan ini adalah media 

pembelajaran fisika berbasis Sparkol Videoscribe pokok bahasan kinematika 

gerak di perguruan tinggi. Tujuan khusus daripenelitian dan pengembangan 

untuk menguji kelayakan dan respon mahasiswa pada media pembelajaran fisika 

berbasis Sparkol Videoscribe pokok bahasan kinematika gerak dalam 

pembelajaran mandiri. Pencapaian tujuan dari penelitian dan pengembangan 

tersebut maka tahpa-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Potensi dan Masalah 

Potensi dalam penelitian dan pengembangan ini adalah media 

pembelajaran fisika berbasis Sparkol Videoscribe pokok bahasan kinematika 

gerak di perguruan tinggi. Masalah dalam penelitian dan pengembangan ini 

adalah belum adanya penggunaan media pembelajaran fisika berbasis 

Sparkol Videoscribedalam pembelajaran. Media pembelajaran yang biasanya 

digunakan berupa Power Point, Phet Simulation, dan Youtobe. 

 

 

 

b. Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan informasi dilakukan untuk mengatasi potensi dan 

masalah dari pengembangan yang dilakukan peneliti. Pengumpulan 
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informasi diperoleh dari pra penelitian yang dilakukan di pendidikan fisika 

Universitas Islam Negeri Lampung. Informasi tersebut didapatkan dari 

penyebaran angket pada mahasiswa dan dosen fisika terkait penggunaan 

media pembelajaran fisika berbasis Sparkol Videoscribe Pengumpulan 

informasi berupa penelitian yang menunjang terkait media pembelajaran dan 

cara pengoprasian dari Sparkol Videoscribe. 

Penelitian yang menunjang media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian oleh Dilla Octavianingrum dengan judul Pengembangan 

Media Audio Visual Sparkol Videoscribe Dalam Pembelajaran 

Mengelola Pertemuan Rapat di Lembaga Pendidikan Profesi IPMI 

Kusuma Bangsa Surakarta Jurusan Administrasi Perkantoran tesis dari 

program Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Sebelas Maret  

pada tahun 2016. 

b. Penelitian oleh Diah Ayu Wulandari dengan judul Pengembangan 

Media Pembelajaran menggunakan Sparkol Videoscribe dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Terpadu Materi 

Cahaya Kelas VII di SMPN 1 Kerjo TA:2015/2016 dari skripsi 

program Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya pada 

tahun 2016. 

c. Penelitian oleh Tri Cipto Tanggul Wardoyo dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Pada 

Mata Pelajaran Mekanika Tekhnik di SMKN 1 Purworejo Skripsi dari 
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Program Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta 

pada tahun 2015. 

Cara pengoprasian dari sparkol videoscribesebagai berikut: 

1. https://m.youtobe.com/watch?v=vmXKWDlHcY 

2. https://m.youtobe.com/watch?v=QP_Qq_YZWHU 

3. https://m.youtobe.com/watch?v=solXzi0wck0 

4. https://m.youtobe.com/watch?v=y00yvpwVyKs 

5. https://m.youtobe.com/watch?v=hEUZFIdfWDU 

 
b. Kelayakan Model 

Pencapaian tujuan secara umum dari penelitian dan pengembangan ini 

adalah media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan 

kinematika gerak di Perguruan Tinggi.Media pembelajaran didesain 

menggunakan sparkol videoscribe yang mulanya berupa video-video singkat 

yang berdurasi sekitar 4 sampai 5 menit, setiap sub pokok bahasan yang berupa 

materi, aplikasi, contoh dan latihan soal pada gerak satu dimensi maupun dua 

dimensi. Video-video tersebut dibantu dengan aplikasi proshow producer yang 

berfungsi untuk menyatukan video-video tersebut menjadi satu kesatuan dengan 

durasi 30 menit. Tahapan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan umum dari 

penelitian dan pengembangan ini adalah desain produk. 

Usai pengumpulan informasi dari pendidikan fisika Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung selanjutnya membuat media pembelajaran fisika 

berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan 

https://m.youtobe.com/watch?v=vmXKWDlHcY
https://m.youtobe.com/watch?v=QP_Qq_YZWHU
https://m.youtobe.com/watch?v=solXzi0wck0
https://m.youtobe.com/watch?v=y00yvpwVyKs
https://m.youtobe.com/watch?v=hEUZFIdfWDU
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tinggi. Hasil desain produk media pembelajaran fisika berbasis sparkol 

videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 

Tampilan pembuka dan penutup produk awal media pembelajaran fisika 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)    (b) 
 

Gambar 4.2 
a. Tampilan judul pada media pembelajaran 

b. Tampilan judul pokok bahasan pada media pembelajaran 
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(a)    (b) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(c) 

Gambar 4.3 
a. Tampilan peta konsep pada media pembelajaran 

b. Tampilan teori pada media pembelajaran 
c. Tampilan penerapan dalam kehidupan terkait materi pada media 

pembelajaran 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.   (b) 
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(c) 
Gambar 4.4 

a. Tampilan contoh soal pada media pembelajaran 
b. Tampilan cara penyelesaian dari media pembelajaran 

c. Tampilan latihan soal pada media pembelajaran 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a)    (b) 

Gambar 4.5 
1. Tampilan persembahan pada media pembelajaran 

2. Tampilan ucapan terimakasih pada media pembelajaran 
 

Tampilan desain produk media pembelajaran fisika berbasis sparkol 

videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi berupa video 

yang dapat dioprasikan melalui laptop/komputer, tablet, maupun handphone 

android. Tampilan layar desain produk  untuk materi berwarna mustar dan layar 

contoh soal berikut latihan berwarna merah muda. Penggunaan font pada media 

pembelajaran ini meliputi: andalus, basic, gabriel, dan  lucida handwriting.  

Warna pada font tersebut hitam kecuali pada penyelesaian soal berwarna merah 

sebagai penekanan dalam penyampaian.  Pencapaian tujuan secara khusus adalah 

menguji kelayakan dari media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe 

pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi terletak pada uji validasi 
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produk yang dilakukan oleh para ahli. Tahapan yang dilakukan dalam pencapaian 

tujuan khusus dari penelitian dan pengembangan ini validasi produk. 

Validasi produk dilakukan oleh ahli validator sesuai pada bidangnya. 

Produk ini di ujikan pada 6 tim ahli yakni:Bapak Irwandani, M.Pd, Bapak Dr. 

Bambang Sri Anggoro,M.Pd, Ibu Happy Komikesari,M.Si, Bapak Ardian 

Asyhari,M.Pd, Bapak Sodikin, M.Pd, dan Ibu Rahma Diani,M.Pd. Produk media 

pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe di respon oleh ketua program 

studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Metro dengan Bapak Dedy 

Hidayatul Alarifin,M.Pd dan di respon oleh ketua program studi pendidikan 

fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Dr.Yuberti,M.Pd. 

a. Validasi Ahli Media 

Ahli media dengan indikator perangkat software meliputi sub indikator  

kompabilitas, realibilitas, usabilitas, dan maintable. Indikator komunikasi 

audio visual meliputi sub indikator visual dan audio. Ahli media bertujuan 

untuk melihat kelayakan media yang dikembangkan dari media pembelajaran 

fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di 

perguruan tinggi.  

Berikut rekapitulasi hasil validasi ahli media. 

Tabel 4.1 
Hasil Validasi Ahli Media 

Aspek 
Penilaian 

No X1 X2 X3 ∑X 

Skor 
Rata-
rata 3 

Validator 

Rata –rata 
per Aspek 

Kriteria 
Validasi 

Aspek 1 5 5 5 15 5,00 4,38 Sangat 
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Perangkat 
Software 

2 4 3 4 11 3,67 Valid/Sangat 
Layak 

3 4 5 5 14 4,67 

4 4 5 5 14 4,67 

5 3 5 5 13 4,33 

6 3 5 5 13 4,33 

7 5 3 3 11 3,67 

8 4 4 4 12 4,00 

9 4 4 4 12 4,00 

10 5 5 5 15 5,00 

11 5 5 5 15 5,00 

12 4 5 5 14 4,67 

13 4 5 5 14 4,67 

Aspek 
Komunikasi 
Audio Visual 

14 4 5 5 14 4,67 

4,25 
Sangat 

Valid/Sangat 
Layak 

15 4 4 4 12 4,00 

16 4 4 4 12 4,00 

17 4 4 5 13 4,33 

JUMLAH 17 70 74 78 222 4,35 4,315 
Sangat 

Valid/Sangat 
Layak 

 
Tabel 4.1 menyatakan bahwa ahli media terdiri dari tiga yakni 

��Bapak Irwandani, M.Pd, ��Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro,M.Pd, �� Ibu 

Happy Komikesari,M.Si. Hasil perhitungan persentase dari rata-rata aspek 

perangkat software dengan skor yang diperoleh yakni 4,38 dibagi dengan skor 

maksimal 5,00 dan dikalikan 100% sehingga persentase rata-rata aspek 

perangkat software sebesar 87,6%.Rata-rata aspek komunikasi audio 

visualdengan skor yang diperoleh yakni 4,25 dibagi dengan skor maksimal 

5,00 dandikalikan 100% sehingga persentase rata-rata aspek komunikasi audio 

visual sebesar 85%. 

Rata-rata persentase kedua aspek pada produk media pembelajaran 

fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di 

perguruan tinggi berurutan sebesar 87,6% dan85%dibagi dengan jumlah aspek 

yakni 2 aspek sehingga rata-rata persentase sebesar 86,7% dengan kategori 



 

 

sangat valid/layak. Tabel has

gambarkan pada diagram berikut:

Gambar 4.6 menunjukan d

menunjukan dua warna yakni biru dan merah. Warna biru menjelaskan 

tentang persentase dari aspek perangkat software yang terdiri dari 

kompabilitas, realibilitas, usabilitas, dan maintable. Warna merah menjelaskan 

tentang apek komunikasi audio visual dan terdiri dari audio dan visual. 

Persentase pada gambar 4.6 diperoleh dari 

sebesar 87,60% dan 85%.

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

karna jika 81%

layak jika 41% ≤

layak jika 0% ≤
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sangat valid/layak. Tabel hasil penilaian berupa persentase per aspek di 

gambarkan pada diagram berikut: 

Gambar 4.6 
Diagram penilaian validasi ahli media 

 
Gambar 4.6 menunjukan diagram penilaian validasi ahli media dengan  

menunjukan dua warna yakni biru dan merah. Warna biru menjelaskan 

tentang persentase dari aspek perangkat software yang terdiri dari 

kompabilitas, realibilitas, usabilitas, dan maintable. Warna merah menjelaskan 

entang apek komunikasi audio visual dan terdiri dari audio dan visual. 

Persentase pada gambar 4.6 diperoleh dari komunikasi audio dan visual 

87,60% dan 85%. 

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

≤ � ≤ 100%, dikatakan layak jika61% ≤ � ≤

≤ � ≤ 60%, kurang layak jika 21% ≤ � ≤ 40

≤ � ≤ 20%. 

87.60%

85%

HASIL  VALIDASI AHLI MEDIA 

Perangkat Software Audio Visual

il penilaian berupa persentase per aspek di 

 

 

gram penilaian validasi ahli media dengan  

menunjukan dua warna yakni biru dan merah. Warna biru menjelaskan 

tentang persentase dari aspek perangkat software yang terdiri dari 

kompabilitas, realibilitas, usabilitas, dan maintable. Warna merah menjelaskan 

entang apek komunikasi audio visual dan terdiri dari audio dan visual. 

komunikasi audio dan visual 

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

≤ 80%, cukup 

40%,  dan tidak 
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b. Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi dengan indikator kelayakan isi dengan sub 

indikator kelengkapan materi, kebenaran konsep, keakuratan contoh dan 

latihan, ketepatan pemilihan gambar, video, dan animasi. Indikator kelayakan 

penyajian terdiri dari sub indikator kejelasan penyajian materi, ketepatan 

penulisan/redaksi, tingkat kekuatan memotivasi peserta didik untuk belajar, 

penjabaran materi, penggunaan bahasa, kelengkapan komponen-komponen 

video. Indikator aspek keterlaksanaan meliputi sub indikator kemenarikan 

video dan keefektifan video. Validasi ahli materi ini bertujuan untuk mengkur 

seberapa layak materi yang disajikan dalam media pembelajaran fisika 

berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak diperguruan 

tinggi. 

 

 

 

 

Tabel hasil validasi materi oleh para ahli sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Hasil Validasi Ahli Materi 

Aspek 
Penilaian 

No X1 X2 X3 ∑V 

Skor 
Rata
rata 
∑X

Kelayakan Isi 

1 4 4 4 12 4,00

2 4 4 4 12 4,00

3 5 3 4 12 4,00

4 4 3 4 11 3,67

5 4 3 4 11 3,67
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6 5 5 4 14 4,67

7 4 5 5 14 4,

8 4 5 4 13 4,33

9 4 3 3 10 3,33

10 5 3 5 13 3,

11 4 4 4 12 4,00

12 4 4 4 12 4,00

13 4 3 4 11 3,67

14 4 3 4 11 3,67

15 4 4 4 12 4,00

Kelayakan 
Penyajian 

16 4 3 4 11 3,67

17 5 4 5 14 4,67

18 4 4 4 12 4,00

19 4 4 4 12 4,00

20 4 4 4 12 4,00

21 4 3 4 11 3,67

22 4 3 3 10 3,33

23 4 3 3 10 3,33

24 4 4 3 11 3,67

25 4 3 4 11 3, 67

26 5 3 4 12 4,00

27 4 3 4 11 3, 67

28 4 4 3 11 3,67

Keterlaksanaan 
29 5 4 5 14 4,67

30 4 5 4 13 4,33

Jumlah 30 125 96 103 324   

Tabel 4.2 menyatakan bahwa ahli materi terdiri dari tiga yakni 

��Bapak Ardian Asyhari, M.Pd, ��Bapak Sodikin,M.Pd, �� Ibu Rahma 

Diani,M.Pd. Hasil perhitungan persentase dari rata-rata aspek kelayakan isi 

sebesar 4,04 dibagi dengan skor maksimal 5,00 dan dikalikan dengan 100% 

sehingga diperoleh persentase sebesar 80,8%. Rata-rata skor aspek kelayakan 

penyajian sebesar 4,11 di bagi dengan skor maksimal 5,00 sehingga 

persentase untuk aspek kelayakan penyajian sebesar 82%.Rata-rata skor  
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aspek keterlaksanaan sebesar 4,50 dibagi dengan skor maksimal sebesar 5,00 

dikalikan dengan 100% sehingga persentase aspek keterlaksanaan sebesar 

90%.  

Rata-rata persentase ketiga aspek yang berurutan jumlah dari aspek 

kelayakan isi 80,8%, kelayakan penyajian 82%, dan keterlaksanaan 90% 

kemudian dibagi dengan jumlah banyak aspek yakni tiga aspekpada produk 

media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan 

kinematika gerak di perguruan tinggi sebesar 84,26% dengan kategori 

valid/layak.  

 

 

 

 

 

Tabel hasil penilaian berupa persentase per aspek di gambarkan pada 

diagram berikut: 



 

 

 
Gambar 4.7 menunjukan d

menunjukan dua warna yakni 

tentang persentase dari aspek kelayakan isi dengan persentase sebesar 

80,80%. Warna merah menjelaskan tentang aspek materi dengan persentase 

sebesar 82%. Warna hijau menjelaskan aspek keterlaksanaan dengan 

persentase sebesar 90%.

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

karna jika 81%

layak jika 41% ≤

layak jika 0% ≤

Media pembelajaran fi

validasi oleh para ahli media dan ahli materi serta telah direspon oleh dosen, 

80.80
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Gambar 4.7 
Hasil validasi ahli materi 

Gambar 4.7 menunjukan diagram penilaian validasi ahli media dengan  

menunjukan dua warna yakni biru, merah,dan hijau. Warna biru menjelaskan 

tentang persentase dari aspek kelayakan isi dengan persentase sebesar 

80,80%. Warna merah menjelaskan tentang aspek materi dengan persentase 

sebesar 82%. Warna hijau menjelaskan aspek keterlaksanaan dengan 

entase sebesar 90%. 

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

≤ � ≤ 100%, dikatakan layak jika61% ≤ � ≤

≤ � ≤ 60%, kurang layak jika 21% ≤ � ≤ 40

≤ � ≤ 20%. 

Media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe 

validasi oleh para ahli media dan ahli materi serta telah direspon oleh dosen, 

80%
82.00%

90.00%

HASIL VALIDASI AHLI MATERI

Kelayakan Isi

Kelayakan Materi

Keterlaksanaan  

gram penilaian validasi ahli media dengan  

biru, merah,dan hijau. Warna biru menjelaskan 

tentang persentase dari aspek kelayakan isi dengan persentase sebesar 

80,80%. Warna merah menjelaskan tentang aspek materi dengan persentase 

sebesar 82%. Warna hijau menjelaskan aspek keterlaksanaan dengan 

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

≤ 80%, cukup 

40%,  dan tidak 

sparkol videoscribe yang telah di 

validasi oleh para ahli media dan ahli materi serta telah direspon oleh dosen, 

HASIL VALIDASI AHLI MATERI
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maka tahap yang selanjutnya memperbaiki desain media pembelajaran fisika 

berbasis sparkol videoscribe sesuai dengan kritik dan saran yang diberikan 

oleh para ahli. Hasil validasi oleh validator tersebut memberikan informasi 

kepada peneliti terkait kelemahan pada Media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe. 

Berikut kritik dan saran yang diberikan oleh validator: 

Tabel 4.2 
Data kritik dan saran para ahli 

No Penilai Kritik dan Saran Hasil Perbaikan 

1. Ahli Media 
1. Kualitas Gambar kurang jelas Sudah 

Diperbaiki 2. Backsound berupa instrumen saja 
3. Pemilihan warna dan font konsisten 

2. AhliMateri 

a. Sesuaikan dengan peta konsep 
Sudah 

Diperbaiki 
b. Isi materi berurutan  
c. Materi dijabarkan dengan 

penurunan rumus 

Sesuai dari kritik dan saran yang diberikan oleh ahli validator terhadap 

media pembelajaran fisika berbasis sparkol videscribe, peneliti melakukan 

revisi untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada 

media pembelajaran fisika berbasis sparkol videscribe pokok bahasan 

kinematika gerak di perguruan tinggi. 

 
 
 
 
 
 

 
c. Efektivitas Model 
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Efektivitas dari model yang dikembangkan dilihat pada hasil uji coba 

produk yang dilakukan peneliti pada mahamahasiswa pendidikan fisika 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas Muhammadiyah 

Metro. Angket tanggapan mahasiswa pada uji coba terdiri dari dua aspek 

penilaian, yaitu respon dosen fisikadanrespon mahasiswaterhadap penilaian 

media pembelajaran. 

1. Respon Dosen 

Aspek penilaian respon dosen meliputi kelayakan materi, kelayakan 

penyajian, dan komunikasi audio dan visual. Angket respon dosen terdiri dari 

30 pernyataan yang berupa skor penilaian menggunakan skala likert dengan 

skala 1 sampai 5. Produk media pembelajaran fisika berbasis sparkol 

videoscribe di respon oleh ketua program studi Pendidikan Fisika Universitas 

Muhammadiyah Metro dengan Bapak Dedy Hidayatul Alarifin, M.Pd dan 

direspon oleh ketua program studi Pendidikan Fisika Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung dengan Ibu Dr. Yuberti,M.Pd. 

 

 

 

 

 

Hasil penilaian respon dosen tersebut ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 
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Hasil Respon Dosen pada Media Pembelajaran 
Aspek 

Penilaian 
No V1 V2 ∑V 

Nilai Rata-
rata 
∑V 

Rata-rata 
perAspek 
dari ∑V 

Rata-rata 
per Aspek 

Kriteria 
Penilaian 

Kelayakan 
Isi 

1 5 5 10 5 

9,8 4,9 
Sangat 

Valid/Sangat 
Layak 

2 5 5 10 5 

3 5 5 10 5 

4 5 5 10 5 

5 4 5 9 4,5 

Kelayakan 
Penyajian 

6 4 5 9 4,5 

8,90 4,45 
Sangat 

Valid/Sangat 
Layak 

7 4 5 9 4,5 

8 5 5 10 5 

9 4 5 9 4,5 

10 4 5 9 4,5 

11 4 5 9 4,5 

12 5 5 10 5 

13 4 4 8 4 

14 4 4 8 4 

15 4 4 8 4 

Komunikasi 
Audio dan 

Visual 

16 4 5 9 4,5 

9,42 4,71 
Sangat 

Valid/Sangat 
Layak 

17 5 4 9 4,5 

18 5 4 9 4,5 

19 4 4 8 4 

20 4 4 8 4 

21 4 4 8 4 

22 4 5 9 4,5 

23 5 4 9 4,5 

24 5 4 9 4,5 

25 4 4 8 4 

26 4 5 9 4,5 

27 5 5 10 5 

28 4 4 8 4 

Jumlah 28 123 128 251 125,5 9,37 4,69 
Sangat 

Valid/Sangat 
Layak 
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Produk media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe di 

respon oleh�� yakni ketua program studi Pendidikan Fisika Universitas 

Muhammadiyah Metro dengan Bapak Dedy Hidayatul Alarifin,M.Pd dan di 

respon oleh �� yaitu ketua program studi pendidikan fisika Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung  dengan Ibu Dr. Yuberti, M.Pd. Hasil 

persentase penilaian dari aspek kelayakan materi sebesar 4,90 dibagi dengan 

skor maksimal 5,00 lalu dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh 98%. 

Skor aspek kelayakan penyajian sebesar 4,45 dibagi dengan skor maksimal 

5,00 dan dikalikan dengan 100% sehingga persentase dari aspek kelayakan 

sebesar 89%. Skor aspek komunikasi audio dan visual sebesar 4,71 dibagi 

dengan 5,00 dan dikalikan 100%% sehingga persentase aspek komunikasi 

audio dan visual sebesar 94%.  

Rata-rata penilaian dari ketiga aspek yeng berturut-turut 98, %, 89%, 

dan 94% dibagi dengan jumlah aspek yakni 3 aspek tersebut sebesar 93,6% 

dengan kategori sangat layak. Berikut persentase penilaian respon dosen 

disajikan dalam bentuk grafik:  



 

 

Gambar 4.8 menunjukan d

dengan  menunjukan dua warna yakni biru, merah,dan hijau. Warna biru 

menjelaskan tentang p

persentase sebesar 98,%. Warna merah menjelaskan tentang aspek kelayakan 

penyajian dengan persentase sebesar 89%. Warna hijau menjelaskan aspek 

komunikasi audio visual dengan persentase sebesar 94%.

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

karna sangat layak 

80%, cukup layak jika 

40%,  dan tidak layak jika 
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Gambar 4.8 
Hasil penilaian respon dosen 

Gambar 4.8 menunjukan diagram penilaian respon dosen pada media 

dengan  menunjukan dua warna yakni biru, merah,dan hijau. Warna biru 

menjelaskan tentang persentase dari aspek kelayakan materi dengan 

persentase sebesar 98,%. Warna merah menjelaskan tentang aspek kelayakan 

penyajian dengan persentase sebesar 89%. Warna hijau menjelaskan aspek 

komunikasi audio visual dengan persentase sebesar 94%. 

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

karna sangat layak jika 81% ≤ � ≤ 100%, dikatakan layak jika

%, cukup layak jika 41% ≤ � ≤ 60%, kurang layak jika 

%,  dan tidak layak jika 0% ≤ � ≤ 20%. 

98%

89%

94%

HASIL PENILAIAN RESPON DOSEN

Kelayakan Materi

Kelayakan Penyajian

Komunikasi Audio dan Visual
 

gram penilaian respon dosen pada media 

dengan  menunjukan dua warna yakni biru, merah,dan hijau. Warna biru 

ersentase dari aspek kelayakan materi dengan 

persentase sebesar 98,%. Warna merah menjelaskan tentang aspek kelayakan 

penyajian dengan persentase sebesar 89%. Warna hijau menjelaskan aspek 

Persentase pada table menyatakan bahwa hasil validasi sangat layak 

%, dikatakan layak jika61% ≤ � ≤

%, kurang layak jika 21% ≤ � ≤

HASIL PENILAIAN RESPON DOSEN
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2. Respon Mahasiswa 

Aspek penilaian respon mahasiswa meliputi kelayakan materi, 

kelayakan penyajian, komunikasi audio dan visual, dan kemenarikan. Angket 

respon mahasiswa terdiri dari 40 pernyataan yang berupa skor penilaian 

menggunakan skala likert dengan skala 1sampai 5. Produk media 

pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe di respon oleh mahasiswa 

program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Metro dengan 

jumlah 24mahasiswa dan di respon oleh mahasiswa program studi pendidikan 

fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jumlah 40 

mahasiswa.  

Hasil penilaian respon mahasiswa dinyatakan bahwa jumlah rata-rata 

skor penilaian dari 64 mahasiswa diperoleh sebesar 4,4 dengan persentase 

88% dengan kategori sangat valid/layak. Rata-rata skor penilaian dari 40 

pernyataan diperoleh sebesar 4,4 dengan persentase 88% dengan kategori 

sangat layak/layak. Analisis hasil penilaian repon mahasiswa dinyatakan 

dengan lengkap pada lampiran. 

Efektivitas media pembelajaran diketahui berdasarkan hasil dari respon 

dosen dan respon mahasiswa pada produk media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak dikategorikan layak 

kemudian media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe dapat perbaiki 

sesuai dari saran yang diberikan pada tahap pemakaian. Produk media 

pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika 

gerak dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa sebagai bahan ajar 

tambahan dalam belajar mandiri. 
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d. Pembahasan 

Media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan 

kinematika gerak di perguruan tinggi telah selesai dikembangkan oleh peneliti. 

Media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe dibahas berdasarkan 

hasil penelitian dan pengembanganyang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Hasil Validasi Instrumen Penilaian 

Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan 

pengukuran terhadap kelayakan dari produk yang di hasilkan. Instrumen 

tersebut harus divalidasi sebelum digunakan. Fungsi dari validasi instrumen 

untuk menguji kelayakan dari instrumen yang dibuat oleh peneliti. Instrumen 

media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe menggunakan skala 

likert dengan skala 1 sampai 5. Instrumen tersebut berupa angket validasi ahli 

media, validasi ahli materi, respon dosen, dan respon mahasiswa.  

Instrumen media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe di 

validasi oleh ibu Sri Latifah,M.Sc dengan hasil valid tanpa revisi dan nilai 

persentase sebesar 88%. Instrumen media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe bisa digunakan peneliti setelah diperbaiki dari beberapa 

saran yang diberikan oleh ahli validasi instrumen.  

 
2. Hasil Validasi Media 

Penilaian hasil validasi media pembelajaran fisika berbasis sparkol 

videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi dilakukan 
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oleh Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro,M.Pd, Bapak Irwandani,M.Pd, dan Ibu 

Happy Komikesari,M.Si. Penilaian tersebut bertujuan melihat kelayakan dari 

media telah dikembangkan. Ahli validasi media tersebut memberikan 

penilaian melalui sebuah angket media yang berisikan 17 pernyataan.  

Pernyataan tersebut terdiri dari dua aspek yakni aspek perangkat 

software yang berisikan tentang cara pengoprasian video hingga perawatan 

dalam pengoprasiannya memperoleh penilaian sebesar 87,6% dan aspek 

komunikasi audio visual berisikan tampilan penyajian, komposisi warna, 

pemilihan font dan ukuran, pemilihan gambar, penempatan tata letak materi 

gambar hingga latihan, kualitas suara dan backsound serta kemenarikan video 

memperoleh penilaian sebesar 85%.  

Hasil validasi dikatakan sangat layak jika 81% ≤ � ≤ 100%, 

dikatakan layak jika61% ≤ � ≤ 80%, cukup layak jika 41% ≤ � ≤ 60%, 

kurang layak jika 21% ≤ � ≤ 40%,  dan tidak layak jika 0% ≤ � ≤ 20%. 

Hasil validasi ahli media yang telah dipaparkan pada tabel 4.1 menunjukan 

bahwa persentase rata-rata dari kedua aspek penilaian sebesar 86,3%. 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi 

dinyatakan sangat layak mengingat persentase rata-rata dari aspek kelayakan 

penyajian dan aspek komunikasi audio dan visual berada pada kategori sangat 

layak dengan persentase � ≥ 81%. 
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3. Hasil Validasi Materi 

Penilaian hasil validasi materi pada media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi 

dilakukan oleh Bapak Ardian Asyhari,M.Pd, Bapak Sodikin,M.Pd, dan Ibu 

Rahma Diani,M.Pd. Penilaian tersebut bertujuan melihat kelayakan dari 

materi pada media telah dikembangkan. Ahli validasi materi tersebut 

memberikan penilaian melalui sebuah angket yang berisikan 30 pernyataan.  

Pernyataan tersebut terdiri dari 3 aspek yakni kelayakan isi yang 

berisikan kelengkapan isi, kebenaran konsep, keakuratan, contoh soal hingga 

latihan, dan ketepatan dalam pemilihan gambar, video, dan animasi 

memperoleh penilaian dengan persentasi sebesar 80,8%. Aspek Kelayakan 

penyajian berisikan kejelasan penyajian, ketepatan dalam penulisan, tingkat 

kekuatan memotivasi, penjabaran, penggunaan bahasa dan kelengkapan 

materi memperoleh penilaian dengan persentasi sebesar 82%. Aspek 

keterlaksanaan meliputi kemenarikan dan keefektifan dengan memperoleh 

penilaian dengan persentase sebesar 90%. 

Hasil validasi dikatakan sangat layak jika 81% ≤ � ≤ 100%, 

dikatakan layak jika61% ≤ � ≤ 80%, cukup layak jika 41% ≤ � ≤ 60%, 

kurang layak jika 21% ≤ � ≤ 40%,  dan tidak layak jika 0% ≤ � ≤ 20%. 

Hasil validasi ahli materi yang telah dipaparkan pada tabel 4.2 menunjukan 

bahwa persentase rata-rata dari ketiga aspek penilaian sebesar 84,26%. 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi 



 

82 
 

dinyatakan sangat layak mengingat persentase rata-rata dari aspek isi, aspek 

kelayakan materi dan aspek keterlaksanaan berada pada kategori sangat layak 

dengan persentase � ≥ 81%. 

 
4. Hasil Respon Dosen 

Penilaian hasil respon dosen pada media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi 

dilakukan oleh IbuDr. Yuberti,M.Pd dan Bapak Deddy Hidayatullah 

Alarifin,M.Pd. Penilaian tersebut bertujuan melihat respon dosen pada media 

telah dikembangkan. Ahli validasi materi tersebut memberikan penilaian 

melalui sebuah angket yang berisikan 28 pernyataan. 

Pernyataan tersebut terdiri dari aspek kelayakan materi yang berisikan 

tentang kebenaran materi yang disajikan, gambar, animasi dan video yang 

mendukung dengan perolehan persentasi sebesar 98%. Aspek kelayakan 

penyajian meliputi kesistematisan penyampaian materi, penyampaian bahasa, 

memotivasi, dan kemenarikan memperoleh penilaian sebesar 89%. Aspek 

komunikasi audio visual berisikan tampilan penyajian, komposisi warna, 

pemilihan font dan ukuran, pemilihan gambar, penempatan tata letak materi 

gambar hingga latihan, kualitas suara dan backsound serta kemenarikan video 

memperoleh penilaian sebesar 94%. 

Hasil respon dosen dikatakan sangat layak jika 81% ≤ � ≤ 100%, 

dikatakan layak jika61% ≤ � ≤ 80%, cukup layak jika 41% ≤ � ≤ 60%, 

kurang layak jika 21% ≤ � ≤ 40%,  dan tidak layak jika 0% ≤ � ≤ 20%. 
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Hasil validasi ahli materi yang telah dipaparkan pada tabel 4.3 menunjukan 

bahwa persentase rata-rata dari ketiga aspek penilaian sebesar 93,6%. 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi 

dinyatakan sangat layak mengingat persentase rata-rata dari aspek isi, aspek 

kelayakan penyajian dan aspek keterlaksanaan berada pada kategori sangat 

layak dengan persentase � ≥ 81%. 

 
5. Hasil Uji Coba Pemakaian 

Aspek penilaian uji coba pemakaian meliputi kelayakan materi, 

kelayakan penyajian, komunikasi audio dan visual, dan keterlaksanaan. 

Angket uji coba pemakaian terdiri dari 40 pernyataan berupa skor penilaian 

menggunakan skala likert dengan skala 1sampai 5. Produk media 

pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe di respon oleh mahasiswa 

program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Metro dengan 

jumlah 24mahasiswa pada tanggal 20 januari 2017 dan di respon oleh 

mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung dengan jumlah 40 mahasiswa pada tanggal 25 januari 2017.  

Hasil penilaian uji coba pemakaian dikatakan sangat layak jika 

81% ≤ � ≤ 100%, dikatakan layak jika61% ≤ � ≤ 80%, cukup layak jika 

41% ≤ � ≤ 60%, kurang layak jika 21% ≤ � ≤ 40%,  dan tidak layak jika 

0% ≤ � ≤ 20%. Hasil uji coba pemakaian yang telah dipaparkan pada 
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lampiran uji coba pemakaian menunjukan bahwa persentase rata-rata dari 

ketiga aspek penilaian sebesar 88%. 

Hasil penilaian uji coba pemakaian dari penelitian dan pengembangan 

media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan 

kinematika gerak di perguruan tinggi dinyatakan sangat layak mengingat 

persentase rata-rata dari aspek isi, aspek kelayakan materi aspek kelayakan 

penyajian dan aspek keterlaksanaan berada pada kategori sangat layak dengan 

persentase � ≥ 81%. 

 
6. Revisi Produk 

Hasil perbaikan pada revisi adalah produk akhir dari media 

pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika 

gerak di perguruan tinggi.Media pembelajaran fisika telah selesai 

dikembangkan dan media telah diuji baik kelayakan dan pemakaian sehingga 

media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan 

kinematika gerak di perguruan tinggi dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran fisika di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan di 

Universitas Muhammadiyah Metro. Media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi 

disajikan dalam bentuk file, Compact Disk (CD), dan dapat diunggah pada 

youtobe. Hasil akhir Produk selengkapnnya dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

  
1. Keimpulan 

Proses pada  Research and Development tentang media pembelajaran fisika 

berbasis sparkol videoscribe telah selesai dilakukan dan dibahas sesuai pada hasil 

penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak 

di perguruan tinggi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mediapembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe dikembangkan malalui 

7 tahap yaitu: potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, 

validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk dengan 

menghasilkan media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok 

bahasan kinematika gerak di perguruan tinggi dalam bentuk video yang dapat 

dioprasikan di smartphone, notebook dan laptop. 

2. Media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan 

kinematika gerak di perguruan tinggi yang dikembangkan telah diujikan 

melalui angket validasi media dengan rata-rata penilaian sebesar 86,3% 

dikategorikan sangat layak, angket validasi materi dengan rata-rata penilaian 

sebesar 84,26% dikategorikan sangat layak. 
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3. Media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe direspon oleh dosen 

dan mahasiswa melalui angket respon dengan rata-rata penilaian sebesar 

93,6% dan dikategorikan sangat layak. 

 

2. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media 

maka dibutuhkan sebuah media pembelajaran fisika yang dianggap 

tepat, 

2. Jika dibutuhkan media baru yang dapat mempermudah proses 

pembelajaran maka perlu hadir media pembelajaran fisika berbasis 

sparkol videoscribe yang layak digunakan. 

 

3. Saran 

Hasil dari penelitian dan pengembangan media pembelajaran fisika 

berbasis sparkol videoscribe pokok bahasan kinematika gerak maka diajukan 

beberapa saran dari peneliti sebagai berikut: 

A. Kepada dosen 

1. Media pembelajaran fisika berbasis sparkol videoscribe diharapkan 

dapat digunakan pada proses pembelajaran. 

2. Penjelasan penurunan rumus fisika menggunakan media sparkol 

videoscribe 

B. Kepada Mahasiswa 
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Agar digunakan media sparkol videoscribe pada proses pembelajaran fisika. 

C. Kepada peneliti selanjutnya 

a. Kembangkan media sparkol videoscribeversi smartphone atau android. 

b. Kembangkan media pembelajaran fisika berbasissparkol videoscribe 

dengan materi yang belum dikembangkan. 
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PERGURUAN TINGGI” 

 

Yth. Bapak 

Ajo Dian Yusandika, M.Sc 

Di 

 Bandar Lampung 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka menyelesaikan studi, saya mahasiswa pendidikan fisika fakultas 

tarbiyah dan keguruan IAIN Raden Intan Lampung bermaksud melakukan penelitian 

dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Sparkol 

VideoscribePokok Bahasan Kinematika Gerak di Perguruan Tinggi”.  Untuk 

melakukan pengembangan media pembelajaran Sparkol Videoscribe tersebut saya 

membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian, kritik, dan saran 

sesuai dengan keahlian Bapak/Ibu. Bapak/Ibu dapat menuliskan penilaian tersebut 

pada lembar penilaian yang terlampir. 

Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi angket respon dosen pada 

penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

      Bandar Lampung, Januari 2017 

      Mengetahui, 

Ketua Program Studi    Peneliti, 

 

 

Dr. Yuberti, M.Pd.    Erlia Dwi Pratiwi 
NIP. 19770920200604011   1311090082 
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LEMBAR ANGKET PRA PENELITIAN“PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SPARKOL VIDIOSCRIBE TERINTEGRASI PADA 

PENDIDIKAN BERKARAKTER DI PERGURUAN TINGGI” 

TA 2016/2017 
Yth. Ibu 

Rahma Diani, M.Pd 

Di 

 Bandar Lampung 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka menyelesaikan studi, saya mahasiswa pendidikan fisikafakultas 

tarbiyah dan keguruan IAIN Raden Intan Lampung bermaksud melakukan pra 

penelitian dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Sparkol Vidioscribe Terintegrasi Pada Pendidikan Berkarakter di Perguruan Tinggi”.  

Untuk melakukan pengembangan media pembelajaran Sparkol Vidioscribe tersebut 

saya membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian, kritik, dan saran 

sesuai dengan keahlian Bapak/Ibu. Bapak/Ibu dapat menuliskan penilaian tersebut 

pada lembar penilaian yang terlampir. 

 

Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi angket pra penelitian ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

      Bandar Lampung, September 2016 

      Mengetahui, 

Ketua Program Studi    Peneliti, 

 

 

Dr. Yuberti, M.Pd.    Erlia Dwi Pratiwi 
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NIP. 19770920200604011   1311090082 
LEMBAR ANGKET PRA PENELITIAN“PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SPARKOL VIDIOSCRIBE TERINTEGRASI PADA 

PENDIDIKAN BERKARAKTER DI PERGURUAN TINGGI” 

TA 2016/2017 
Yth. Ibu 

Happy Komikesari, M.Si. 

Di 

 Bandar Lampung 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka menyelesaikan studi, saya mahasiswa pendidikan fisikafakultas 

tarbiyah dan keguruan IAIN Raden Intan Lampung bermaksud melakukan pra 

penelitian dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Sparkol Vidioscribe Terintegrasi Pada Pendidikan Berkarakter di Perguruan Tinggi”.  

Untuk melakukan pengembangan media pembelajaran Sparkol Vidioscribe tersebut 

saya membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian, kritik, dan saran 

sesuai dengan keahlian Bapak/Ibu. Bapak/Ibu dapat menuliskan penilaian tersebut 

pada lembar penilaian yang terlampir. 

 

Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi angket pra penelitian ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

      Bandar Lampung, September 2016 

      Mengetahui, 

Ketua Program Studi    Peneliti, 

 

 

Dr. Yuberti, M.Pd.    Erlia Dwi Pratiwi 
NIP. 19770920200604011   1311090082 
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LEMBAR ANGKET PRA PENELITIAN“PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SPARKOL VIDIOSCRIBE TERINTEGRASI PADA 

PENDIDIKAN BERKARAKTER DI PERGURUAN TINGGI” 

TA 2016/2017 
Yth. Ibu 

Dr. Yuberti, M.Pd. 

Di 

 Bandar Lampung 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka menyelesaikan studi, saya mahasiswa pendidikan fisikafakultas 

tarbiyah dan keguruan IAIN Raden Intan Lampung bermaksud melakukan pra 

penelitian dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Sparkol Vidioscribe Terintegrasi Pada Pendidikan Berkarakter di Perguruan Tinggi”.  

Untuk melakukan pengembangan media pembelajaran Sparkol Vidioscribe tersebut 

saya membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian, kritik, dan saran 

sesuai dengan keahlian Bapak/Ibu. Bapak/Ibu dapat menuliskan penilaian tersebut 

pada lembar penilaian yang terlampir. 

Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi angket pra penelitian ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

      Bandar Lampung, September 2016 

      Mengetahui, 

Ketua Program Studi    Peneliti, 

 

 

Dr. Yuberti, M.Pd.    Erlia Dwi Pratiwi 
NIP. 19770920200604011   1311090082 
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LEMBAR ANGKET PRA PENELITIAN“PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SPARKOL VIDIOSCRIBE TERINTEGRASI PADA 

PENDIDIKAN BERKARAKTER DI PERGURUAN TINGGI” 

TA 2016/2017 
Yth. Bapak 

Irwandani,M.Pd 

Di 

 Bandar Lampung 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka menyelesaikan studi, saya mahasiswa pendidikan fisikafakultas 

tarbiyah dan keguruan IAIN Raden Intan Lampung bermaksud melakukan pra 

penelitian dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Sparkol Vidioscribe Terintegrasi Pada Pendidikan Berkarakter di Perguruan Tinggi”.  

Untuk melakukan pengembangan media pembelajaran Sparkol Vidioscribe tersebut 

saya membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian, kritik, dan saran 

sesuai dengan keahlian Bapak/Ibu. Bapak/Ibu dapat menuliskan penilaian tersebut 

pada lembar penilaian yang terlampir. 

Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi angket pra penelitian ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

      Bandar Lampung, September 2016 

      Mengetahui, 

Ketua Program Studi    Peneliti, 

 

 

Dr. Yuberti, M.Pd.    Erlia Dwi Pratiwi 
NIP. 19770920200604011   1311090082 
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SURAT PERNYATAAN RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

NIP   : 

Instansi  : 

Menyatakan bahwa: 

Nama   : Erlia Dwi Pratiwi 
NPM   : 1311090082 
Jurusan  : Pendidikan Fisika 
Instansi  : IAIN Raden Intan Lampung 
 

Telah melakukan penelitian dengan memberi angket kepada pihak Jurusan 

Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan 

Lampung pada tanggal 23 Januari 2016 untuk kepentingan perolehan 

informasi terkait penyelesaian skripsi. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

      Bandar Lampung, Januari 2017 

 

 
NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

KISI-KISI KUESIONER TANGGAPAN MAHASISWA 
“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SPARKOL 

VIDIOSCRIBE TERINTEGRASI PADA PENDIDIKAN 
BERKARAKTER DI PERGURUAN TINGGI” 

TA 2016/2017 

Variabel Indikator Sub-Indikator No Item 

Perangkat 
Pembelajaran 

Media 
Pembelajaran  

Penggunaan media 
pembelajaran 

1 

Alat peraga 2 

Bahan ajar 3 

Media pembelajara 
software 

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15 

Sparkol Vidioscribe 16 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah setiap indikator pertanyaan dengan seksama. 

2. Berilah tanda ceklis (√)pada jawaban dalam kolom penilaian yang Bapak/Ibu 

anggap paling tepat dengan ketentuan sebagai berikut: 

5. Selalu 

4. Sering 

3. Kadang-kadang 

4. Jarang 

5. Tidak Pernah 

3. Pengisian dilakukan pada tiap-tiap kolo, jika terdapat kekurangan dan saran, 

tulislah pada lembar saran dan komentar yang telah disediakan. 

4. Terimakasih saya ucapkan untuk kerjasama Bapak/Ibu. 
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SURAT PERNYATAAN VALIDASI 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 Nama  : 

 NIP  : 

 Instansi : 

Menyatakan bahwa saya telah memvalidasi instrumen penelitian skala likert yang 
berupa angket ahli media, ahli materi untuk keperluan skripsi yang disusun oleh :  
 Nama  : Erlia Dwi Pratiwi 

 NPM  : 1311090082 

 Jurusan : Pendidikan Fisika 

Indikator penilaian pada instrumen lembar validasi yang digunakan adalah  

VTR = Valid tanpa revisi 

VDR = Valid dengan revisi 

TV = Tidak Valid 

Instrumen tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dengan judul  
“Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Sparkol Videoscribe Pokok 
Bahasan Kinematika Gerak Di Perguruan Tinggi” setelah disempurnakan sesuai 
dengan masukan yang saya berikan. 

 
Bandar Lampung,   Januari 2017 
Validator     

 
  

 
           

NIP.     
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SURAT PERNYATAAN VALIDASI 
 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
 Nama  : 

 NIP  : 

 Instansi : 

Menyatakan bahwa saya telah memvalidasi instrumen penelitian skala likert berupa 
angket  respon dosen dan respon mahasiswa untuk keperluan skripsi yang disusun 
oleh :  
 Nama  : Erlia Dwi Pratiwi 

 NPM  : 1311090082 

 Jurusan : Pendidikan Fisika 

Kevalidan instrumen dinyatakan : 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. kurang 

Instrumen tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dengan judul  
“Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Sparkol Videoscribe Pokok 
Bahasan Kinematika Gerak Di Perguruan Tinggi” setelah disempurnakan sesuai 
dengan masukan yang saya berikan. 

 
Bandar Lampung,    Januari 2017  
Validator     

 
 

  
    

      NIP.    
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DOKUMENTASI 
 
 
 

Pra Penelitian Dalam Kegiatan SBM Fisika IAIN RIL 
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Dokumentasi Penelitian di Institut Agama Islam Negeri  
Raden Intan Lampung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saat Pembukaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa Memperhatikant Produk Penelitian 
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Dokumentasi Penelitian di Institut Agama Islam Negeri  
Raden Intan Lampung 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa merespon Produk Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saat Kegiatan Penutupan 
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Dokumentasi Penelitian di Universitas Muhammadiyah Metro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saat Pembukaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa Memperhatikant Produk Penelitian 
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Mahasiswa merespon Produk Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Bersama Kaprodi Pendidikan Fisika UMM 
 

 




