
 

 

 

Bidang unggulan: Pendidikan 

 

 

 

 

LAPORAN PENELITIAN 

 

PENGEMBANGAN MODUL PEMANFAATAN VIDEOSCRIBE UNTUK 

MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN BAGI  

GURU MI GENTA SARI KROYA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIM PENELITI : 
 

MAWAN AKHIR RIWANTO, M.Pd. 

GALUH RAHAYUNI, M.Pd. 

IDA APRILIANI 

AJENG HANA PERTIWI 
 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  PENDIDIKAN  

PRODI  PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP  

TAHUN 2019 



2 

 

HALAMAN  PENGESAHAN 

LAPORAN PENELITIAN UNUGHA CILACAP 

 
 

Judul Penelitian : Pengembangan modul pemanfaatan videoscribe untuk 

membuat media pembelajaran bagi guru MI Genta Sari 

Kroya 

Bidang Unggulan : Pendidikan 

Ketua Peneliti : 

a. Nama Lengkap : Mawan Akhir Riwanto, M.Pd. 

b. NIP/NIDN : 06280985 

c. Pangkat/Golongan : IIIb 

d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 

e. Jurusan :  

f. Alamat Rumah : Kedungwringin RT 3 RW3 Jatilawang  

g. Telp Rumah/HP  

h. E-mail : mawan.pgsd@unugha.id 

Jumlah Anggota Peneliti : 3 

Jumlah Mahasiswa : 2 

Lama Penelitian : 6 Bulan 

Jumlah Biaya : Rp 3.000.000 

 
Cilacap, 14 November 2019 

 

Ketua Program Studi 

 

 

 

 
( MAWAN AKHIR RIWANTO, M.Pd.) 

NIDN 0628098501 

Ketua Peneliti 

 

 

 

 
( MAWAN AKHIR RIWANTO, M.Pd ) 

NIDN 0620018902 

 

Mengetahui, 

 Kepala LP2M 

 

 

 

 
         (Fahrur Rozi, M.Hum )  

                 951011074

 

 



3 

 

  

 

 

 

 

1. Judul Usulan Penelitian : Pengembangan modul pemanfaatan videoscribe untuk 

membuat media pembelajaran bagi guru MI Genta Sari Kroya 

 

2. Bidang Unggulan : Pendidikan 

3. Ketua Peneliti :  

a. Nama Lengkap : Mawan Akhir Riwanto, M.Pd 

b. NIP/NIDN : 0628098501 

c. Pangkat/Golongan : IIIb 

d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 

e. PS/Fakultas : PGSD/ FKIP 

f. Alamat Rumah : Kedungwringin RT 3 RW3 Jatilawang 

g. Telp Rumah/HP :  

h. E-mail : mawan.pgsd@unugha.id 

4. Anggota peneliti 
 

 

No Nama Bidang Keahlian 
Alokasi Waktu 

(Jam/ Minggu) 

1 Mawan Akhir Riwanto Pendidikan  10 jam 

2 Galuh Rahayuni Pendidikan Dasar 8 jam 

3 Ida Apriliani Pendidikan Dasar 6 jam 

4 Ajeng Hana Pertiwi Pendidikan Dasar 6 jam 

 

5. Objek penelitian yang diteliti : Pengembangan modul pemanfaatan videoscribe untuk 

membuat media pembelajaran 

6. Masa pelaksanaan penelitian : 6 bulan 

7. Anggaran yang diusulkan : Rp. 3.000.000 

8. Lokasi penelitian : MI Genta Sari Kroya 

9. Hasil yang ditargetkan : Laporan Penelitian 

10. Institusi lain yang terlibat      : LP Maarif Cilacap  



6 

 

 

 
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

 

Nama : Mawan Akhir Riwanto 

NIDN : 0628098501 

Judul Penelitian : Pengembangan modul pemanfaatan videoscribe untuk membuat 

media pembelajaran bagi guru MI Genta Sari Kroya 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar 

keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau 

penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus 

menerima sanksi. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaaan sadar dan tidak dipaksakan. 

 

Ketua Peneliti 

 

 

 

( Mawan Akhir Riwanto, M.Pd ) 

NIDN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan latar belakang permasalahan bahwa media 

pembelajaran mempunyai peran yang penting dalam peningkatan proses dan hasil belajar 

siswa. Hal ini dikarenakan media pembelajaran dapat menjadikan siswa menjadi termotivasi 

dalam mempelajari materi yang akan diajarkan oleh gurunya. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka memunculkan ide inovatif dalam pemanfaatan teknologi sebagai salah satu 

sumber belajar yang dikemas dalam media pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pengembangan media video animasi berbasis modul dengan menggunakan 

videosribe bagi guru MI Genta Sari Kroya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah selain 

terbantu dengan adanya media pembelajaran ini, guru juga akan termotivasi untuk mendesain 

media pembelajaran terkhusus dengan menggunakan videosribe yang nantinya dapat 

mendukung peningkatan proses pembelajaran.  

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian riset dan pengambangan (Research 

and Development) yang dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan Juni-November 2020. 

Penelitian dan Pengembangan diawali dengan melakukan observasi kebutuhan isi media 

pembelajaran video animasi dilanjutkan dengan produksi media pembelajaran, selanjutnya 

dilakukan uji coba penggunaan media pembelajaran, jika terdapat kekurangan maka dilakukan 

perbaikan. Tahapan tahap akhir adalah pembagian media pembelajaran video animasi berbasis 

modul dengan menggunakan videosribe ke MI Genta Sari Kroya. Subjek penelitian yang 

dilibatkan dalam penelitian ini antara lain guru dan siswa Sekolah Dasar, ahli media, ahli 

bahasa, dan ahli materi, dan mahasiswa. 

Dalam penelitian ini, rencana luaran yang ditargetkan adalah produk media 

pembelajaran video animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe, bulan ke-6. 

Target: sudah dibagikan ke MI Genta Sari Kroya. Hasil dari penelitian ini adalah video animasi 

berbasis modul dengan menggunakan videosribe telah berhasil dibuat, (2) Kualitas video 

animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe menurut penilaian ahli materi, ahli 

bahasa, ahli media, guru, dan siswa masuk dalam kategori “Sangat Baik” dan tidak mengalami 

kesulitan pada saat mengoperasikan media pembelajaran ini. 

 

Keyword: media video animasi, modul, videosribe, Research and Development 

(R&D) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Perancangan pembelajaran merupakan kunci sukses dalam kegiatan belajar 

pembelajaran. Dengan pembelajaran yang dirancang dengan perancangan yang matang, 

akan menghasilkan proses belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Dalam 

merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna perlu pemilihan media 

pembelajaran yang tepat, oleh karenanya guru harus mempunyai kemampuan dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran yang 

efektif dan bermakna. Media pembelajaran mempunyai peran yang penting dalam 

peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan media pembelajaran 

dapat menjadikan siswa menjadi termotivasi dalam mempelajari materi yang akan 

diajarkan oleh gurunya.  

Hasil observasi di MI Genta Sari Kroya. Data menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa masing-masing kelas masih rendah, terkhusus kelas IV, hal ini dikarenakan siswa 

selalu merasa kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan materi pelajaran yang 

mereka telah pelajari. Dari sisi hasil belajar yang dicapai peserta didik sangatlah 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut (Slameto, 2003: 

54) Sebab pokok kesulitan belajar dari segi faktor intermal diantaranya yaitu minat, 

motivasi, tingkat intellegensi, sedangkan dari sisi faktor eksternal diantaranya berupa 

strategi pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, serta faktor lingkungan yang 

mempengaruhi prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. 

 Menurut Munadi (2013), penggunaan media pembelajaran juga dapat membantu 

meningkatkan minat peserta didik terhadap proses pembelajaran, serta dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu media pembelajaran yang dapat menarik 

yang dapat di gunakan yaitu media pembelajaran berbasis teknologi berupa video 

pembelajaran.Video merupakan audio visual karena video dilengkapi dalam bentuk 

suara, gambar, atau animasi yang dapat diamati siswa secara langsung. Kelebihan video 

antara lain video dapat diputar ulang untuk menambah kejelasan, mengembangkan 

pikiran, dan pendapat para siswa, serta dapat menumbuhkan minat belajar siswa dalam 

pembelajaran tematik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka memunculkan ide 
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inovatif dalam pemanfaatan teknologi sebagai salah satu sumber belajar yang dikemas 

dalam media pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan 

media video animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe bagi guru MI 

Genta Sari Kroya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah selain terbantu dengan adanya 

media pembelajaran ini, guru juga akan termotivasi untuk mendesain media 

pembelajaran terkhusus dengan menggunakan videosribe yang nantinya dapat 

mendukung peningkatan proses pembelajaran. 

Dari ulasan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah 

“Pengembangan modul pemanfaatan videoscribe untuk membuat media pembelajaran 

bagi guru MI Genta Sari Kroya”. 

 

1.2 Pembatasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu pendek sehingga materi yang 

dikembangkan dibatasi hanya 1 subtema “Selalu Berhemat Energi”.  

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah pengembangan media video animasi berbasis modul dengan 

menggunakan videosribe?  

2. Bagaimana pengembangan Modul pembuatan media dengan videoscrive? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengembangkan media video animasi berbasis modul dengan menggunakan 

videosribe. 

2. Mengembangkan modul pembuatan media dengan videoscribe 

 

1.5 Urgensi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan  media video animasi berbasis modul 

dengan menggunakan videosribe dapat memberikan bantuan kepada guru dan siswa 

dengan adanya media pembelajaran ini. Selain itu, guru MI Genta Sari Kroya juga akan 

termotivasi untuk mendesain media pembelajaran terkhusus dengan menggunakan 

videosribe yang nantinya dapat mendukung peningkatan proses pembelajaran.
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BAB II  

STUDI PUSTAKA 

 

2.1. Media Pembelajaran 

Menurut Azhar (2013: 10), media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaiakan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar[2]. Sedangkan 

menurut Asyar (2012 : 8) mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat dipahami 

sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber 

secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Berdasarkan 

pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat 

yang digunakan dalam proses belajar untuk menyampaiakan pesan, gagasan atau ide 

yang berupa materi pembelajaran kepada siswa oleh guru. 

 

2.2. Media Pembelajaran Video Animasi 

Pada media pembelajaran video animasi terdapat tampilan yang memadukan antara 

audio dan visual. Azhar (2013:89) menyebutkan “media berbasis visual animasi (image 

atau perumpamaan) memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran”. Media visual animasi dapat memperlancar pemahaman, memperkuat 

ingatan, menumbuhkan minat siswa dan memberikan hubungan antara isi pelajaran 

dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual animasi sebaiknya ditempatkan pada 

konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk 

meyakinkan terjadinya proses informasi. Sedangkan Munir (2012:334) menyebutkan 

visual animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang 

terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat satu 

ketempat yang lain, perubahan warna, atau perubahan bentuk. Media animasi dapat 

diartikan juga sebagai kumpulan gambar yang berisikan gerakan. 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa media video animasi merupakan 

media yang memberikan tampilan gambar bergerak dalam proses pembelajaran yang 

nantinya dapat menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran, dimana 

dalam penggunaannya dibantu oleh guru. 
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2.3. Videosribe 

Videoscribe adalah software yang digunakan dalam membuat video dengan design 

animasi berlatar putih dengan sangat mudah dan menarik. Software ini dikembangkan 

pada tahun 2012 oleh sparkol. Salah satu perusahaan yang ada di Inggris. Membuat video 

pembelajaran sangat mudah dengan menggunakan videoscribe (Wikipedia, 2018). 

Kelebihan dari videosribe adalah aplikasi online dan bernuansa multimedia serta dapat 

berupa foto, gambar, teks, musik, dan background yang dapat dipilih sesuai keinginan; 

mempermudah siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh pendidik; dapat 

meningkatkan motivasi serta keingintahuan siswa dalam mempelajari dan memahami 

materi (Yusup dkk, 2016: 136). 

Berdasarkan uraian di atas, videoscribe sebagai media pembelajaran yang relevan 

dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan antusiasme peserta 

didik dalam mengukuti pembelajaran karena media pembelajaran ini mampu meberikan 

pengalaman belajar yang menyenangkan dan lebih efektif. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. METODE 

Lokasi  penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  MI Genta Sari Kroya.  Jenis penelitian 

yang dilakukan berupa penelitian riset dan pengambangan yang dilakukan selama 6 

bulan dimulai dari bulan Juni-November 2019. 

3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru kelas IV MI Genta Sari Kroya, siswa kelas IV MI 

Genta Sari Kroya, ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini mengacu pada model Brog and Gall. Menurut Brog and Gall 

(2003:570) terdapat 10 langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan metode R&D, 

yaitu: 

3.3.1 Research and information colleting 

Dilakukan dengan cara: 

a. Studi lapangan dengan cara analisis kurikulum, analisis tahap perkembangan siswa, 

dan analisi ketersediaan sumber belajar di lapangan. 

b. Studi pustaka mengenai teori yang berhubungan dengan teori-teori video animasi 

berbasis modul dengan menggunakan videosribe, dan mengkaji temuan-temuan 

penelitian terbaru yang relevan.  

3.3.2 Planning 

Tahap ini dilakukan dengan cara membuat bagan perancangan media pembelajaran 

(Bagan 2) dan bagan kerangka isi utama media (Bagan 3). 
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3.3.3 Develop preliminary form of product 

Pada tahap ini terdiri atas empat langkah, diantaranya: 

a. Pra Penulisan 

Dilakukan pengumpulan referensi, gambar-gambar, video-video, soal-soal dan 

keperluan lainnya. 

b. Penulisan Draft 

Penulisan bagian demi bagian sesuai dengan kerangka yang telah disusun. 

c. Penyuntingan (Review-edit)  

Produk awal bahan ajar disunting oleh ahli media, bahasa, dan materi yang relevan 

untuk memperoleh saran dan masukan untuk penyempurnaan. 

d. Revisi  

Disesuaikan dengan masukan dari ahli media, bahasa, dan materi.  

3.3.4 Preliminary field testing 

Dilakukan dalam skala kecil (3 siswa MI Genta Sari Kroya dan 1 orang guru) untuk 

memperoleh gambaran tentang produk awal. 

3.3.5 Main product revison 

Hasil masukan guru dan siswa akan digunakan sebagai bahan revisi untuk perbaikan 

produk awal. 

3.3.6 Main filed testing 

Hasil revisi kemudian diujicobakan lagi untuk mengetahui apakah masih ada 

kekurangan terhadap produk. Uji coba utama melibatkan 1 kelas siswa MI Genta Sari 

Kroya.  

3.3.7 Operasional product revison 

Tahap ini diperoleh dari masukan dan saran yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk revisi produk sebelum produk digunakan untuk uji coba operasional. 

3.3.8 Opreasional filed testing 

Tahap ini  melibatkan 2 sekolah yaitu di MIN Jatilawang dan MI Al-Falah Tririh 

Wetan.  

3.3.9 Final product revision 

Dilakukan apabila dalam uji coba operasional masih terdapat kritik dan masukan dari 

guru-guru dan siswa. 
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3.3.10 Dissemination and implementation 

Media didesiminasikan kepada MI Genta Sari Kroya.  

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif 

yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas media berdasarkan penilaian guru, 

siswa, ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi.  

a. Analisis Penilaian Validasi Ahli 

1) Lembar angket berupa data kuantitatif dikonversi menggunakan analisis 

secara kualitatif dengan ketentuan skala likert: 

Untuk menghitung skor rata-rata, digunakan rumus: 

 

2) Mengubah skor rata-rata ke konversi penilaian ideal seperti tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Katergori Penilaian Ideal 

 



18 

 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.2.1 Hasil Pembuatan Media Pembelajaran 

Hasil pengembangan dalam penelitian ini adalah menghasilkan media video 

animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe yang merupakan media 

pembelajaran IPA untuk kelas IV SD kurikulum 2013 pada tema Selalu Berhemat Energi 

dimana karakter materi didalamnya secara keseluruhan berisi tentang pengetahuan dan 

yang terpenting didalam materi tersebut terdapat wacana “Hemat Energi” sehingga 

mampu membantu pemerintah dalam hal mensosialisasikan program hemat energi 

terhadap siswa. Media ini merupakan capaian luaran wajib dalam penelitian ini dengan 

jenis luaran purwarupa/prototipe dan status target capaian berupa produk yang telah 

rampung dikerjakan, sehingga dapat dikatakan luaran wajib dalam penelitian ini tercapai 

dan memenuhi target capaian.  

Model pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada model Brog and Gall. 

Menurut Brog and Gall (2003:570) terdapat 10 langkah yang harus ditempuh dalam 

pelaksanaan metode penelitian riset dan pengembangan,  yaitu (1) penelitian dan 

pengumpulan informasi (research and information colleting); (2) perencanaan 

(planning); (3) pengembangan bentuk produk pendahuluan (develop preliminary form of 

product); (4) uji coba lapangan awal (preliminary field testing) (5) revisi terhadap produk 

awal (main product revison); (6) uji coba utama yang didasarkan pada hasil uji coba 

pendahuluan (main filed testing); (7) revisi produk operasional (operasional product 

revison); (8) uji coba operasional (opreasional filed testing); (9) revisi produk akhir (final 

product revison); (10) deseminasi dan implementasi (dissemination and implementation). 

Penjelasan masing-masing tahap riset dan pengembangan dengan model Borg and 

Gall yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

3.3.1 Penelitian dan pengumpulan informasi (research and information colleting) 

Tahap ini telah dilakukan pada tanggal 15-17 Januari 2020 oleh peneliti dan 

anggota peneliti 1, serta mahasiswa. Dilakukan dengan cara: 

a. Studi lapangan  

Hal ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan analisis ketersediaan sumber 

belajar di lapangan. Observasi lapangan ini berupa pendataan alat penunjang media 

LCD pada MI Genta Sari Kroya. Tujuan dilaksanakan observasi lapangan ini adalah 

untuk menjadi dasar deseminasi produk pada kegiatan penelitian ini, sehingga 

diharapkan dapat tepat sasaran. 
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b. Studi pustaka  

Pada tahap ini, ketua peneliti beserta anggota peneliti 1 mencari data pendukung 

yang digunakan untuk tahap selanjutnya diantaranya Silabus Sekolah Dasar 

Kurikulum 2013 dan Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 

Kelas IV  Tema 2 “Selalu Berhemat Energi” yaitu berupa Buku Guru dan Buku 

Siswa 

c. Pengumpulan informasi 

Berdasarkan hasil dari tahap studi pustaka, maka pengumpulan informasi yang 

dilakukan adalah: 

a) Pengumpulan materi IPA Kelas IV pada Buku Tematik Tema 2 “Selalu 

Berhemat Energi” dan pengembangan materi yang sesuai dengan KD diperoleh 

dari buku erlangga dan internet. 

b) Mengumpulkan gambar-gambar seperti pohon, hasil minyak bumi, matahari, 

air, angin, lampu, gambar beberapa manfaat energi (energi panas matahari, 

energi air, energi angin, energi listrik, dan minyak bumi), gambar pemasangan 

panel surya, kincir air, kincir angin, gelombang air laut dan sebagainya.  

3.3.2 Perencanaan (planning) 

Tahap perencanaan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020 melalui 

kegiatan Small Group Discussion (SGD) pertama dan dihadiri oleh ketua peneliti, 

anggota peneliti 1 dan anggota peneliti 2, seramahasiswa. Dalam SGD 1 dihasilkan: (1) 

pembahasan pembuatan draft isi media berupa peta kompetensi, peta materi, garis besar 

isi media, naskah media, peta latihan soal dan evaluasi; (2) isi media harus disesuaikan 

kurikulum 2013 edisi revisi (melihat di buku guru dan buku siswa kelas IV Tema 2 

"Selalu Berhemat Energi"; (3) Draft Isi Media harus sudah selesai pengerjaannya dalam 

waktu 2 minggu ke depan oleh ketua penelitian; dan (4) Diadakannya SGD yang kedua 

pada tanggal 6 Februari 2020 dan diharapkan Draft Isi Media sudah selesai dibuat. 

Penyajikan kerangka media pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari: 

halaman awal, halaman menu, dan halaman penutup. Proses pembuatan kerangka media 

menggunakan software Adobe Flash CS 3 Professional. Adapun rincian kerangka media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Halaman Depan 

Halaman depan merupakan tampilan awal dari media pembelajaran yang terdiri dari 

identitas media, tema dan sasaran media. Selain itu juga terdapat tombol “start” untuk 

menuju ke halaman menu. Tampilan halaman depan dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Tampilan halaman depan media pembelajaran yang terdiri dari 

identitas media, tema dan sasaran media 

 

2) Halaman Menu 

Halaman menu dalam media ini terdiri dari menu kompetensi, menu materi, menu 

latihan dan menu profil. Selain itu juga terdapat tombol “cover” untuk kembali ke 

halaman depan dan terdapat tombol “selesai” untuk keluar dari media 

pembelajaran. Tampilan halaman menu dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Tampilan halaman menu media pembelajaran yang terdiri dari menu 

kompetensi, menu materi, menu latihan dan menu profil 

 

3) Halaman Penutup 

Halaman penutup akan muncul apabila pengguna media menekan tombol 

“selesai”. Halaman ini berisi ucapan terima kasih dan salam penutup. Tampilan 

halaman penutup dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Tampilan halaman penutup media pembelajaran yang terdiri dari 

ucapan terima kasih dan salam penutup 
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3.3.3 Pengembangan bentuk produk pendahuluan (develop preliminary form of 

product) 

Peneliti bertanggungjawab penuh pada tahap ini. Pada tahap ini terdiri atas 

empat langkah, diantaranya yaitu : 

a. Pra Penulisan 

Pada langkah ini dilakukan kajian referensi dan sumber pustaka, selain itu juga 

dilakukan pengumpulan referensi, gambar-gambar, soal-soal dan keperluan 

lainnya. 

b. Penulisan Draft 

Penulisan draft dilakukan setelah membuat kerangka media pembelajaran yang 

meliputi: halaman awal, halaman menu, dan halaman penutup (disajikan pada 

gambar 1, 2, dan 3). Penulisan draft ini dilakukan dengan membuat kerangka isi 

utama media yang masuk dalam halaman menu. Pada halaman menu terdiri dari 

menu kompetensi, menu materi, menu latihan dan menu profil. Adapun rincian 

masing-masing menu pada halaman menu adalah sebagai berikut: 

a) Menu kompetensi 

Menu kompetensi dalam media ini terdiri dari kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai setelah menggunakan video animasi berbasis 

modul dengan menggunakan videosribe.  Tampilan menu kompetensi 

(kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran) dapat dilihat pada gambar 4 dan 

5. 

 

Gambar 4. Tampilan menu kompetensi untuk kompetensi dasar 
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Gambar 5. Tampilan menu kompetensi untuk tujuan pembelajaran 

 

b) Menu materi 

Menu materi dalam media ini, berupa video animasi yang dibuat menggunakan 

software Videoscribe. Alasan penggunaan software ini, dikarenakan 

videosribe dapat menghasilkan animasi teks dan gambar yang seolah-olah 

ditulis dan digambar dengan menggunakan tangan, sehingga siswa dapat 

membacanya pada saat teks tersebut selesai ditulis. Tampilan animasi teks dan 

gambar seolah-olah ditulis dan digambar dengan menggunakan tangan dapat 

dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Tampilan animasi teks dan gambar seolah-olah ditulis dan 

digambar dengan menggunakan tangan 

 

Setelah video animasi selesai dibuat, untuk memasukkan video animasi ini ke 

dalam menu materi awalnya mengalami kendala, karena ukuran video animasi 

yang sangat besar sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam software Adobe 

Flash CS 3 Professional. Oleh karena itu, peneliti memberikan solusi kepada 

pembuat media untuk menggunakan prinsip hyperlink. Tampilan menu materi 

yang di hyperlink dapat dilihat pada gambar 7. 
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Gambar 7. Tampilan menu materi yang di hyperlink 

 

Isi materi yang ada di dalam video animasi terdiri dari 3 sub-tema. Adapun 

rincian sub tema tersebut meliputi: 

(1) Sub-Tema 1 (Sumber Energi) 

Sub-tema 1 berisikan materi tentang sumber energi yang terdiri dari 

pengertian sumber energi, klasifikasi sumber energi dan macam-macam 

sumber energi. Dalam materi macam-macam sumber energi, siswa diajak 

berpikir terlebih dahulu untuk menebak sumber energi yang digunakan 

pada setiap kasus. Contoh tampilan pengertian sumber energi dan 

klasifikasi sumber energi dapat dilihat pada gambar 8. Sedangkan contoh 

tampilan macam-macam sumber energi dapat dilihat pada gambar 9.  

 

Gambar 8. Tampilan pengertian sumber energi dan klasifikasi sumber 

energi 
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Gambar 9. Contoh tampilan macam-macam sumber energi 

 

(2) Sub-Tema 2 ( Manfaat Energi) 

Sub-tema 2 berisikan materi tentang manfaat energi yang terdiri dari 

manfaat energi matahari, manfaat energi air, manfaat energi angin, 

manfaat energi listrik, dan manfaat energi minyak bumi. Contoh tampilan 

manfaat energi angin dapat dilihat pada gambar 10.  

 

Gambar 10. Contoh tampilan manfaat energi angin 

 

(3) Sub-Tema 3 (Energi Alternatif) 

Sub-tema 3 berisikan materi tentang energi alternatif yang terdiri dari 

energi alternatif matahari, energi alternatif air, energi alternatif angin, 

energi alternatif panas bumi, energi alternatif gelombang air laut, dan 

energi alternatif bahan bakar bio. Untuk masing-masing materi energi 

alternatif didalamnya dijelaskan tentang pengertian energi alternatif 

tersebut, contoh pemanfaatan energi alternatif tersebut dalam pembangkit 
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listrik yang ada di Indonesia, dan proses pemanfaatan energi sebagai energi 

alternatif. Khusus untuk materi energi alternatif bahan bakar bio, 

didalamnya dijelaskan tentang pengertian energi alternatif bahan bakar 

bio, jenis-jenisnya alternatif bahan bakar bio, dan sumber bahan bakar bio. 

Contoh tampilan energi alternatif air dapat dilihat pada gambar 11. 

 

Gambar 11. Contoh tampilan energi alternatif air 

 

c) Menu latihan 

Menu latihan dalam media ini berisi latihan-latihan soal yang dibuat untuk 

mencapai tujuan. Jumlah soal pada menu latihan ini terdapat 10 soal. Halaman 

pertama pada menu latihan terdapat petunjuk untuk menjawab soal dan 

terdapat tombol “mulai” untuk memulai latihan soal. Di akhir halaman, akan 

muncul nilai hasil latihan soal yang pengguna kerjakan. Contoh tampilan menu 

latihan dapat dilihat pada gambar 12. 

 

Gambar 12. Contoh tampilan menu latihan 

d) Menu profil 

Menu profil dalam media ini berisi identitas pengembang berupa Nama 

Pengembang, NIDN, Institusi, e-mail, dan Instagram pengembang. Tampilan 

menu profil dapat dilihat pada gambar 13. 



26 

 

 

Gambar 13. Tampilan menu profil 

 

Setelah penulisan draft kerangka isi utama media selesai dibuat, diadakanlah SGD 

kedua pada tanggal 6 Februari 2020 yang dihadiri oleh ketua peneliti, anggota 

peneliti 1 dan anggota peneliti 2, serta mahasiswa. Pada kegiatan ini dihasilkan: 

(1) pembahasan draft kerangka isi utama media yang telah selesai dibuat oleh 

ketua penelitian berupa peta kompetensi, peta materi, garis besar isi media, naskah 

media, peta latihan soal dan evaluasi; (2) pengecekan apakah draft isi media telah 

sesuai dengan materi IPA pada kurikulum 2013 edisi revisi; (3) setelah dicek, draft 

isi media telah sesuai dengan materi IPA Kelas IV pada Tema 2; (4) setelah dicek, 

draft isi media telah berbasis modul dengan pemanfaatan videosribe; (5) Draft Isi 

media telah disepakati untuk langsung diolah oleh teknisi dan masuk ke dalam 

tahap proses produksi pembuatan video animasi berbasis modul dengan 

menggunakan videosribe; (6) selama proses pembuatan produk, anggota 1 dan 

mahasiswa membuat lembar validasi untuk para ahli (ahli media, bahasa dan 

materi), angket untuk guru, angket untuk siswa, dan daftar hadir siswa yang 

mengikuti uji coba.  

c. Penyuntingan (Review-edit)  

Produk awal media yang telah selesai dibuat, kemudian disunting/divalidasi oleh 

ahli media, bahasa, dan materi yang relevan untuk memperoleh saran dan masukan 

untuk penyempurnaan. Pelaksanaan kegiatan penyuntingan diawali dengan 

melakukan kegiatan SGD ketiga pada tanggal 15 Februari 2020 yang dihadiri oleh 

ketua peneliti, anggota peneliti 1 dan mahasiswa. Pada kegiatan SGD 3 ini 

membahas rencana proses validasi ahli media, bahasa & materi, dimana ahli media 

akan divalidasi oleh Mochamad Taufiqurrochman Abdul Zain, M.Kom (Dosen 

Prodi Teknik Informatika UNUGHA Cilacap), ahli bahasa akan divalidasi oleh 

Na’imul Faizah, M.Pd. (Dosen PBSI STKIP Darussalam Cilacap), dan ahli materi 

akan divalidasi oleh Dian Ikawati Rahayuningtyas (Dosen PGSD STKIP 
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Darussalam Cilacap).  

Pelaksanaan kegiatan validasi dilaksanakan pada tanggal 18-20 Februari 2020, 

dengan rincian penilaian validasi ahli materi (18 Februari 2020), penilaian Ahli 

Bahasa (19 Februari 2020), dan penilaian Ahli Media (20 Februari 2020). Setelah 

dilakukan kegiatan validasi, pada tanggal 21 Februari 2020, ketua peneliti, 

anggota peneliti 1 dan mahasiswa melakukan kegiatan SGD keempat untuk 

membahas hasil penilaian validasi ahli materi, bahasa dan media dan membahas 

rencana pelaksanaan uji coba awal. Berikut adalah hasil saran dan masukan para 

ahli dalam menilai media ini: 

a) Ahli Materi: Dian Ikawati Rahayuningtyas (Dosen PGSD STKIP Darussalam 

Cilacap) pada tanggal 18 Februari 2020 

Saran dan masukan: Media pembelajaran video animasi berbasis modul 

dengan menggunakan videosribe ini relevan dengan kurikulum 2013. Hal ini 

dibuktikan dari keakuratan materi dan konsep materi yang disajikan secara 

lengkap dan sesuai kurikulum 2013. 

b) Ahli Bahasa: Na’imul Faizah, M.Pd. (Dosen PBSI STKIP Darussalam 

Cilacap) pada tanggal 19 Februari 2020 

Saran dan masukan: Ketepatan kalimat, gaya bahasa dan tata tulis media 

pembelajaran video animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe 

sudah sesuai dengan perkembangan siswa. 

c) Ahli Media: Mochamad Taufiqurrochman Abdul Zain, M.Kom (Dosen Prodi 

Teknik Informatika UNUGHA Cilacap) pada tanggal 20 Februari 2020 

Saran dan masukan: Timing animasi gambar diperhatikan lebih cermat.  

d. Revisi  

Saran dan masukan dari ahli media berkaitan dengan hal timing animasi gambar 

kemudian digunakan untuk perbaikan sebelum digunakan untuk uji coba lapangan 

awal.  

3.3.4 Uji coba lapangan awal (preliminary field testing) 

Setelah dilakukan pengembangan produk awal/pendahuluan, langkah 

selanjutnya dilakukan uji coba lapangan awal dalam skala kecil. Uji coba lapangan 

awal dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang produk awal yang telah disusun. 

Tahap uji coba lapangan awal ini dilakukan di MI Genta Sari Kroyapada tanggal 02 

Maret 2020. Uji coba produk awal hanya dilakukan ke 3 siswa dan 1 orang guru. Pada 

tahap ini peneliti dibantu anggota peneliti dalam pelaksanaan uji coba. Adapun bukti 
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pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Pelaksanaan Tahap uji coba lapangan awal di MI Genta Sari Kroya 

 

3.3.5 Revisi terhadap produk awal (main product revison) 

Pada tanggal 05 Maret 2020, Ketua peneliti beserta anggota peneliti 1 dan 

mahasiswa melaksanakan SGD kelima untuk membahas hasil uji coba awal. Adapun 

Hasil uji coba lapangan awal memberikan beberapa masukan dari guru dan siswa. 

Berikut adalah hasil analisis respon guru dan siswa terhadap media video animasi 

berbasis modul dengan menggunakan videosribe pada uji coba lapangan awal: 

1) Dari Guru: Widodo, S.Pd.SD 

Saran dan masukan: Media sangat membantu proses pembelajaran dan saya harap 

dibuat juga untuk tema-tema yang lainnya. 

2) Dari Siswa: Dzaky Almair Jamail, Valent Diaz Alana, dan Syifa Luckiana Nafis 

Saran dan masukan: tidak ada. 

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan video animasi berbasis modul 

dengan menggunakan videosribe tidak perlu diadakan perbaikan produk awal, hal ini 

dikarenakan baik guru dan siswa memberikan masukkan tidak berhubungan langsung 

dengan produk, tetapi lebih mengarah ke permintaan pengembangan media untuk 

tema-tema yang lainnya.  

3.3.6 Uji coba utama yang didasarkan pada hasil uji coba pendahuluan (main filed 

testing) 

Tahap selanjutnya kemudian diujicobakan lagi untuk mengetahui apakah 

masih ada kekurangan terhadap produk. Uji coba utama lebih banyak melibatkan 

subjek penelitian dari pada saat uji coba produk awal. Subjek utama yang digunakan 

melibatkan 1 kelas di MI Genta Sari Kroya. Pada tahap ini peneliti dibantu anggota 

peneliti dalam uji coba. Uji coba ini dilakukan pada tanggal 09 Maret 2020 di MI 

Genta Sari Kroya dan melibatkan 1 guru dan 38 siswa. Adapun bukti pelaksanaannya 
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dapat dilihat pada gambar 15. 

  

 

Gambar 15. Pelaksanaan Tahap Uji Coba Utama di MI Genta Sari Kroya 

 

3.3.7 Revisi produk operasional (operasional product revison)  

Tahap ini dilaksanakan pada SGD keenam tanggal 11 Maret 2020 yang 

melibatkan ketua peneliti, anggota peneliti dan mahasiswa untuk membahas hasil uji 

coba utama. Berikut adalah hasil analisis respon guru dan siswa terhadap video 

animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe pada uji coba utama: 

1) Dari Guru: Rusyono, S.Pd.SD 

Saran dan masukan: Media pembelajaran video animasi IPA sangat membantu 

proses KBM, menyenangkan serta fokus, pembelajaran menarik dan mudah 

dipahami. 

2) Dari Siswa: ada 40 siswa (yang hadir 38 siswa) 

Saran dan masukkan: tidak ada. 

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa video animasi berbasis 

modul dengan menggunakan videosribe tidak perlu diadakan perbaikan pada tahap 

ini, hal ini dikarenakan baik guru dan siswa memberikan penilaian sangat positif 

terhadap media ini.  

3.3.8 Uji coba operasional (opreasional filed testing) 

Uji coba operasional lebih banyak melibatkan subjek penelitian dari pada uji 

coba utama. Untuk uji coba operasional, dalam penelitian ini kami melibatkan 2 

sekolah untuk masing-masing tingkatan yaiyu MIN Jatilawang dan MI Al-Falah 

Tririh Wetan. Pemilihan sekolah tersebut didasarkan atas 1 sekolah negeri MIN 

Jatilawang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2020 dan 1 sekolah swasta yaitu 

MI Al-Falah Tririh Wetan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020. Pada tahap 

ini peneliti dibantu anggota peneliti dalam uji coba. Adapun bukti pelaksanaannya 

dapat dilihat pada gambar 16 dan gambar 17. 



30 

 

  

Gambar 16. Pelaksanaan Tahap Uji Coba Operasional di MIN Jatilawang 

 

Gambar 17. Pelaksanaan Tahap Uji Coba Operasional di MI Al-Falah Tririh Wetan 

3.3.9 Revisi produk akhir (final product revison) 

Revisi produk akhir dilakukan pada pelaksanaan SGD ketujuh yaitu pada 

tanggal 29 April 2020 yang melibatkan ketua peneliti, anggota peneliti dan 

mahasiswa untuk membahas hasil uji coba operasional dan membahas pelaksanaan 

deseminasi produk ke MI Genta Sari Kroya. Berikut adalah hasil analisis respon guru 

dan siswa terhadap video animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe 

pada uji coba operasional: 

1) Uji coba operasional di MIN Jatilawang  

a) Dari Guru: Sarwoto, S.Pd.SD 

Saran dan masukkan: Sangat baik untuk meningkatkan pembelajaran siswa. 

b) Dari Siswa: ada 20 siswa (yang hadir 17 siswa) 

Saran dan masukkan: tidak ada. 

2) Uji coba operasional di MI Al-Falah Tririh Wetan 

a) Dari Guru: Aditya Wibowo, S.Pd.SD, saran dan masukkan: tidak ada. 

b) Dari Siswa: ada 15 siswa, saran dan masukkan: tidak ada. 

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masukan atau 

kendala pemakaian media dari guru maupun siswa sehingga pada tahap ini tidak 
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dilakukan perbaikan atau revisi.  

3.3.10 Deseminasi dan implementasi (dissemination and implementation). 

Pada tahap deseminasi, media video animasi berbasis modul dengan 

menggunakan videosribe didesiminasikan kepada MI Genta Sari Kroya. Pelaksanaan 

tahap ini dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2020. Selain membagikan produk, pada 

tahap ini juga disebarluaskan modul pengayaan bahan ajar IPA SD yang berisi 

tahapan proses pembuatan media video animasi berbasis modul dengan 

menggunakan videosribe. Hal ini bertujuan untuk memotivasi guru agar dapat 

membuat dan mengembangkan media yang serupa dengan tema dan kelas yang 

berbeda.  

 

4.2.2 Hasil Penilaian Media Pembelajaran 

Penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan. 

Tujuan pertama dalam pengembangan ini adalah menghasilkan produk media video 

animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe, sedangkan tujuan kedua adalah 

untuk mengetahui kualitas media video animasi berbasis modul dengan menggunakan 

videosribe menurut penilaian ahli materi, ahli bahasa, ahli media, guru, dan siswa kelas 

IV. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah data penilaian kualitas media 

pembelajaran. Data ini merupakan data yang di dapat dari instrumen penilaian yang 

berupa lembar evaluasi/ angket check list yang diisi oleh ahli materi, ahli bahasa, ahli 

media, guru, dan siswa kelas IV. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif yang berupa 

jawaban sangat relevan/ sangat baik dengan skor 5, relevan/ baik dengan skor 4, cukup 

relevan/ cukup baik dengan skor 3, kurang relevan/ kurang baik dengan skor 2, dan tidak 

relevan/ tidak baik dengan skor 1. Data tersebut kemudian dihitung untuk menentukan 

kualitas media pembelajaran secara keseluruhan dengan menghitung rata-rata skor dan 

kemudian mengubahnya menjadi nilai kualitatif sesuai dengan kriteria katergori 

penilaian ideal.  

Adapun rincian data hasil penilaian dari ahli materi, ahli bahasa, ahli media, guru, 

dan siswa kelas IV adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penilaian Ahli Materi terhadap kualitas media pembelajaran 

Aspek penilaian kualitas media pembelajaran yang dinilai oleh ahli materi meliputi 5 

aspek yaitu relevansi, keakuratan, kelengkapan sajian, konsep dasar materi dan 

kesesuaian sajian dengan tuntutan pembelajaran yang terpusat pada siswa. Adapun 

nilai untuk aspek relevansi diperoleh rata-rata skor sebesar 27 dengan kriteria “sangat 
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baik”, aspek keakuratan diperoleh rata-rata sebesar 19 dengan kriteria “sangat baik”, 

aspek kelengkapan sajian diperoleh rata-rata sebesar 5 dengan kriteria “sangat baik”,  

aspek konsep dasar materi diperoleh rata-rata sebesar 15 dengan kriteria “sangat 

baik”, dan aspek kesesuaian sajian dengan tuntutan pembelajaran yang terpusat pada 

siswa diperoleh rata-rata sebesar 14 dengan kriteria “sangat baik”. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tebel 1. 

Tabel 1. Hasil Penilaian Ahli Materi Terhadap Kualitas Media Pembelajaran. 

No. Aspek penilaian Rata-Rata Skor Kriteria 

1 Relevansi 27 Sangat Baik 

2 Keakuratan 19 Sangat Baik 

3 Kelengkapan sajian 5 Sangat Baik 

4 Konsep dasar materi 15 Sangat Baik 

5 Kesesuaian sajian dengan tuntutan 

pembelajaran yang berpusat pada 

siswa 

14 Sangat Baik 

 

b. Hasil penilaian Ahli Bahasa terhadap kualitas media pembelajaran 

Aspek penilaian kualitas media pembelajaran yang dinilai oleh ahli bahasa meliputi 

3 aspek yaitu ketepatan kalimat, gaya bahasa, dan tata tulis. Adapun nilai untuk aspek 

ketepatan kalimat diperoleh rata-rata skor sebesar 15 dengan kriteria “sangat baik”, 

aspek gaya bahasa diperoleh rata-rata sebesar 14 dengan kriteria “sangat baik”, dan 

aspek tata tulis diperoleh rata-rata sebesar 18 dengan kriteria “sangat baik”. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel 2. 

Tabel 2. Hasil Penilaian Ahli Materi Terhadap Kualitas Media Pembelajaran. 

No. Aspek penilaian Rata-Rata Skor Kriteria 

1 Ketepatan kalimat 15 Sangat Baik 

2 Gaya bahasa 14 Sangat Baik 

3 Tata tulis 18 Sangat Baik 
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c. Hasil penilaian Ahli Media terhadap kualitas media pembelajaran 

Aspek penilaian kualitas media pembelajaran yang dinilai oleh ahli media meliputi 3 

aspek yaitu tampilan umum, tampilan khusus, dan penyajian media. Adapun nilai 

untuk aspek tampilan umum diperoleh rata-rata skor sebesar 4,60 dengan kriteria 

“sangat baik”, aspek tampilan khusus diperoleh rata-rata sebesar 4,40 dengan kriteria 

“sangat baik”, dan aspek penyajian media diperoleh rata-rata sebesar 4,50 dengan 

kriteria “sangat baik”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel 3. 

Tabel 3. Hasil Penilaian Ahli Media Terhadap Kualitas Media Pembelajaran. 

No. Aspek penilaian Rata-Rata Skor Kriteria 

1 Tampilan Umum 23 Sangat Baik 

2 Tampilan Khusus 22 Sangat Baik 

3 Penyajian  video animasi berbasis 

modul dengan menggunakan 

videosribe 

18 Sangat Baik 

 

d. Hasil penilaian Guru terhadap kualitas media pembelajaran 

Hasil penilaian guru diambil dari hasil angket respon guru kelas IV SD terhadap 

media pembelajaran pada saat pelaksanaan uji coba. Terdapat 3 kali pelaksanaan uji 

coba, yaitu uji coba awal di MI Genta Sari Kroya, uji coba utama di MI Genta Sari 

Kroya dan uji coba operasional di MIN Jatilawang dan MI Al-Falah Tririh Wetan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Hasil Penilaian Guru Terhadap Kualitas Media Pembelajaran. 

No. Penilaian Rata-Rata Skor Kriteria 

1 MI Genta Sari Kroya (uji coba awal) 47 Sangat Baik 

2 MI Genta Sari Kroya (uji coba utama) 50 Sangat Baik 

3 MIN Jatilawang 44 Sangat Baik 

4 MI Al-Falah Tririh Wetan 42 Sangat Baik 

 

e. Hasil penilaian Siswa terhadap kualitas media pembelajaran 

Hasil penilaian siswa diambil dari hasil angket respon siswa kelas IV SD terhadap 

media pembelajaran pada saat pelaksanaan uji coba. Terdapat 3 kali pelaksanaan uji 

coba, yaitu uji coba awal di MI Genta Sari Kroya (3 siswa), uji coba utama di MI 

Genta Sari Kroya (38 siswa) dan uji coba operasional di MIN Jatilawang dan MI Al-

Falah Tririh Wetan (sekolah negeri terdapat 17 siswa, sedangkan sekolah swasta 

terdapat 15 siswa). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel 5. 
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Tabel 5. Hasil Penilaian Siswa Terhadap Kualitas Media Pembelajaran. 

No. Penilaian Rata-Rata Skor Kriteria 

1 MI Genta Sari Kroya (uji coba awal) 44,3 Sangat Baik 

2 MI Genta Sari Kroya (uji coba utama) 45,9 Sangat Baik 

3 MIN Jatilawang 44,8 Sangat Baik 

4 MI Al-Falah Tririh Wetan 41,6 Baik 

Berdasarkan analisis hasil penilaian media pembelajaran dalam penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas video animasi berbasis modul dengan 

menggunakan videosribe berada pada kategori “Sangat Baik” dan pengguna media tidak 

mengalami kesulitan saat menggunakannya menurut penilaian berbagai ahli (media, 

bahasa, dan materi), guru dan siswa Kelas IV. Video animasi yang telah selesai 

dikembangkan, dapat menjadi alternatif media dalam peningkatan motivasi belajar siswa 

khususnya pada tema Selalu Berhemat Energi sehingga siswa lebih merasa tertarik dalam 

mempelajarinya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Setiawan 

(2014:110) yang menyatakan bahwa pemanfaatan animasi dalam media pembelajaran 

dapat memberikan pengalaman tampilan yang berbeda dengan mengubah konsep abstrak 

menjadi lebih konkrit dan sederhana, sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dan 

dapat mendorong motivasi belajar siswa. 

Selain itu, di dalam video animasi berbasis modul dengan menggunakan 

videosribe yang telah dibuat juga terdapat kegiatan interaktif yang mengarahkan siswa 

untuk mampu dalam mencari jawaban penyelesaian dengan cara menjelaskan fenomena 

ilmiah yang terjadi dari bukti atau fakta yang diperoleh. Sehingga siswa dapat 

mengidentifikasi karakteristik tentang sumber energi, siswa mempunyai kesadaran 

bagaimana energi dan teknologi mampu membantu menangani krisis energi yang telah 

terjadi melalui energi alternatif, serta menjadikan siswa memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan yang ada disekitar dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan krisis 

energi dengan cara menghemat energi dan memanfaatkan energi alternatif sebaik 

mungkin. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program “Gerakan 

Hemat Energi” yang dicetuskan oleh pemerintah bisa berakibat fatal bagi kerusakan 

lingkungan. Bercermin terhadap hal tersebut, penting untuk siswa mengkaji, menyadari 

dan memahami tentang pentingnya program hemat energi. Sehingga dengan adanya 

urgensi tersebut, maka dalam penelitian ini tema pembelajaran yang dipilih adalah tema 

“Selalu Berhemat Energi” untuk siswa kelas IV SD dengan harapan setelah dilakukan 

pembelajaran, siswa dapat memberi kontribusi pada lingkungan sosial terkait pentingnya 

hemat energi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil riset dan pengembangan dalam penelitian ini, diperoleh simpulan 

meliputi:  

a. Media video animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe yang dihasilkan 

merupakan media pembelajaran IPA untuk kelas IV SD pada kurikulum 2013 dengan 

tema “Selalu Berhemat Energi”,  

b. Kualitas media video animasi berbasis modul dengan menggunakan videosribe berada 

pada kategori “Sangat Baik” dan pengguna media tidak mengalami kesulitan saat 

menggunakannya menurut penilaian beberapa ahli (media, bahasa, dan materi), guru dan 

siswa Kelas IV.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dan hasil wawancara terhadap guru sebagai pengguna media 

pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti, maka peneliti memiliki saran 

diantaranya:  

a. perlu diadakannya penelitian lebih lanjut tentang keefektifan penggunaan video animasi 

berbasis modul dengan menggunakan videosribe pada tema Selalu Berhemat Energi 

dalam proses pembelajaran,  

b. perlu dilakukannya pengembangan video animasi berbasis modul dengan menggunakan 

videosribe pada mata pelajaran yang lain dan di tingkat kelas yang lain,  

c. perlu dilaksanakannya pelatihan dan sosialisasi kepada guru-guru SD dalam pembuatan 

media pembelajaran menggunakan software atau aplikasi pembuat media yang mudah 

digunakan.  

 

5.3 Implikasi 

Implikasi penelitian ini adalah  menjadi alternatif media pembelajaran dalam 

meningkatkan cara berpikir kritis dan kreatif serta meningkatkan minat membaca materi 

pelajaran IPA dan yang terpenting didalam materi tersebut terdapat wacana “Hemat Energi”. 
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LAMPIRAN 

 

 

a. Perkiraan Usulan Anggaran Penelitian 

 

No Kegiatan Biaya/ Sat (Rp) Jumlah Biaya (Rp) 

    

1. Honorarium 

 A. Petugas wawancara 150.000 300.000 

 B. Petugas rekap data 150.000 300.000 

 C. pengumpulan referensi 150.000 300.000 

2. Bahan dan Perawatan Penelitian 

 A. ATK 300.000 300.000 

 B. Kertas 200.000 200.000 

 C. Flash Disk                100.000 100.000 

 D. Kuota Data 200.000 800.000 

3. Biaya Perjalanan 

 A. Survey pendahuluan 100.000 400.000 

4. Lain-lain 

 A. Cetak laporan 300.000 300.000 

JUMLAH 
 

3.000.000 

Terbilang : tiga juta rupiah 
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b. Jadwal Kegiatan Penelitian 
 

 

NO 

 

KEGIATAN 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 

PERSIAPAN PENELITIAN 

1 Studi pustaka √      

2 Penyiapan media animasi √ √     

PELAKSANAAN PENELITIAN 

3 Uji coba awal   √    

4 Uji coba utama   √    

5 Uji coba operasional   √    

6 
Penilaian ahli materi, ahli bahasa, 

ahli media 
   √   

7 Deseminasi produk     √  

PASCA PENELITIAN 

8 Pembuatan laporan penilitian      √ 
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R ENPELA

Instrument Angket Respon Guru  

 

LEMBAR ANGKET RESPON GURU 

 

“TANGGAPAN GURU KELAS IV SD TERHADAP PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN VIDEO ANIMASI IPA BERBASIS LITERASI SAINS” 

 

Peneliti        : 1. Mey Prihandani Wulandari  

            2. Amalia Nurul Azizah  

            3. Hesti Nurlaeli 

 

Identitas responden :  

Nama  : 

NIP  :  

Sekolah : 

 

A. TUJUAN  

Lembar angket ini bertujuan untuk mengetahui respon bapak/ibu guru kelas IV SD terhadap 

media pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains.  

 

B. PETUNJUK PENILAIAN  

1. Mohon kesedian bapak dan ibu guru untuk memberikan penilaian terhadap draf media 

pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains sesuai dengan aspek-aspek yang 

tercantum dalam lembar angket.  

2. Mohon diberikan tanda checklist (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai. Rentang 

skala penilaian adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan kriteria bahwa semakin besar bilangan yang 

dirujuk, maka semakin baik/ sesuai dengan aspek yang disebutkan. 

3. Mohon Bapak/ Ibu guru memberikan saran revisi/ komentar pada tempat yang telah 

disediakan.  

Keterangan skala penilaian: 1 = tidak relevan/ tidak baik, 2 = kurang relevan/ kurang baik, 

3 = cukup relevan/ cukup baik, 4 = relevan/ baik, 5 = sangat relevan/ sangat baik  

4. Peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/ Ibu guru untuk mengisi lembar 

angket ini. Masukan yang Bapak/ Ibu guru berikan menjadi bahan perbaikan berikutnya. 
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Instrument Angket Respon Guru 

Tabel penilaian media pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains 

  

No Pertanyaan  
Skala Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Kemenarikan tampilan media video animasi untuk dipelajari oleh 

siswa 

     

2 Kejelasan tulisan pada media video animasi      

3 Tata bahasa dan penyusunan kaimat pada media video animasi 

untuk dimengerti oleh siswa 

     

4 Kesesuaian materi pada media video animasi dengan materi pokok 

dalam Kompetensi Dasar (KD) 

     

5 Kesesuaian materi yang disajikan pada media video animasi 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

     

6 Penyajian animasi pada media video animasi menarik dan 

proporsional 

     

7 Kemampuan media video animasi dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa 

     

8 Fleksibilitas penggunaan media video animasi dalam 

pembelajaran 

     

9 Kemudahan media video animasi untuk memahami materi yang 

disajikan 

     

10 Kemampuan media video animasi untuk menambah pengetahuan 

siswa 

     

 

Saran Perbaikan dan Kesimpulan: 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Kelayakan Secara Deskriptif 

No Kriteria Validitas Tingkat Validitas 

1 81,0 % – 100,0 % Sangat valid, dapat digunakan tanpa revisi 

2 61,0 % – 80,9 % Cukup valid, dapat digunakan namun perlu revisi 

3 41,0 % – 60,9 % 
Kurang valid, disarankan tidak digunakan karena perlu 

revisi besar 

4 21,0 % – 40,9 % Tidak valid, tidak boleh dipergunakan 

 

................................, …………… 2019 

Responden, 

 

 

 

…………………………………………... 

 

KSANAAN PEMBELAJN (RP
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Instrument Angket Respon Siswa  

 

LEMBAR ANGKET RESPON SISWA 

 

“TANGGAPAN SISWA KELAS IV SD TERHADAP PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN VIDEO ANIMASI IPA BERBASIS LITERASI SAINS” 

 

Peneliti        : 1. Mey Prihandani Wulandari  

            2. Amalia Nurul Azizah  

            3. Hesti Nurlaeli 

 

Identitas responden :  

Nama  : 

Sekolah : 

 

A. TUJUAN  

Lembar angket ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa kelas IV SD terhadap media 

pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains.  

 

B. PETUNJUK PENILAIAN  

1. Mohon kesedian siswa kelas IV SD untuk memberikan penilaian terhadap draf media 

pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains sesuai dengan aspek-aspek yang 

tercantum dalam lembar angket.  

2. Mohon diberikan tanda checklist (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai. 

Rentang skala penilaian adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan kriteria bahwa semakin besar 

bilangan yang dirujuk, maka semakin baik/ sesuai dengan aspek yang disebutkan. 

Keterangan skala penilaian: 1 = tidak relevan/ tidak baik, 2 = kurang relevan/ kurang 

baik, 3 = cukup relevan/ cukup baik, 4 = relevan/ baik, 5 = sangat relevan/ sangat baik  

3. Peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan siswa kelas IV SD untuk mengisi 

lembar angket ini. Masukan yang anda berikan menjadi bahan perbaikan berikutnya. 
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Instrument Angket Respon Siswa 

Tabel penilaian media pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains 

  

No Pertanyaan  
Skala Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Bahasa dalam media video animasi mudah dipahami      

2 Tulisan yang digunakan mudah terbaca      

3 Gambar pada media video animasi dapat terlihat jelas      

4 Kecepatan gerakan tulisan pada media video animasi sudah sesuai      

5 Suara/ musik dalam video ini dapat terdengar jelas      

6 Desain pada media video animasi menarik      

7 Materi yang disajikan urut dan mudah untuk dipahami      

8 Kemampuan media video animasi dalam meningkatkan minat 

baca sains (literasi sains) 

     

9 Kemampuan media video animasi dalam meningkatkan motivasi 

belajar 

     

10 Kegunaan media video animasi yang bisa digunakan kapan saja 

dan dimana saja 

     

 

 

Kriteria Kelayakan Secara Deskriptif 

No Kriteria Validitas Tingkat Validitas 

1 81,0 % – 100,0 % Sangat valid, dapat digunakan tanpa revisi 

2 61,0 % – 80,9 % Cukup valid, dapat digunakan namun perlu revisi 

3 41,0 % – 60,9 % 
Kurang valid, disarankan tidak digunakan karena perlu 

revisi besar 

4 21,0 % – 40,9 % Tidak valid, tidak boleh dipergunakan 

 

................................, …………… 2019 

Responden, 

 

 

 

…………………………………………... 

 

  



44 

 

Instrument Angket Validasi  

 

LEMBAR VALIDASI AHLI BAHASA 

 

Komponen : Media Pembelajaran Video Animasi IPA Berbasis Literasi Sains 

Sasaran       : Siswa Kelas IV SD  

Peneliti        :  

 

Identitas validator :  

Nama  : 

NIDN  :  

 

A. TUJUAN  

Lembar validasi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu tentang kevalidan 

bahasa dalam media pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains.  

 

B. PETUNJUK PENILAIAN  

1. Mohon kesedian bapak dan ibu untuk memberikan penilaian terhadap draf media 

pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains sesuai dengan aspek-aspek yang 

tercantum dalam lembar validasi.  

2. Mohon diberikan tanda checklist (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai. 

Rentang skala penilaian adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan kriteria bahwa semakin besar 

bilangan yang dirujuk, maka semakin baik/ sesuai dengan aspek yang disebutkan. 

3. Mohon Bapak/ Ibu memberikan saran revisi/ komentar pada tempat yang telah 

disediakan.  

Keterangan skala penilaian: 1 = tidak relevan/ tidak baik, 2 = kurang relevan/ kurang 

baik, 3 = cukup relevan/ cukup baik, 4 = relevan/ baik, 5 = sangat relevan/ sangat baik  

4. Peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar 

validasi ini. Masukan yang Bapak/ Ibu berikan menjadi bahan perbaikan berikutnya. 
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Instrument Angket Validasi 

Tabel penilaian media pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains 

  

No Aspek Penilaian Deskriptor  
Skala Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Ketepatan kalimat  Kalimat yang digunakan tidak memuat 

arti ganda 

     

Pemilihan kalimat sesuai dengan 

perkembangan siswa  

     

Kalimat yang digunakan efektif       

2 Gaya bahasa Menggunakan gaya bahasa yang sesuai 

dengan perkembangan siswa 

     

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

EYD 

     

Menggunakan bahasa yang komunikatif      

3 Tata tulis Menggunakan font yang jelas      

Menggunakan tanda baca dengan benar      

Menggunakan huruf besar dan huruf kecil 

dengan benar 

     

Penggunaan dan penulisan istilah asing 

dengan benar  

     

 

Saran Perbaikan dan Kesimpulan: 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Kelayakan Secara Deskriptif 

No Kriteria Validitas Tingkat Validitas 

1 81,0 % – 100,0 % Sangat valid, dapat digunakan tanpa revisi 

2 61,0 % – 80,9 % Cukup valid, dapat digunakan namun perlu revisi 

3 41,0 % – 60,9 % 
Kurang valid, disarankan tidak digunakan karena perlu 

revisi besar 

4 21,0 % – 40,9 % Tidak valid, tidak boleh dipergunakan 

 

................................, …………… 2019 

Validator 

 

 

 

…………………………………………... 

 

  



46 

 

Instrument Angket Validasi  

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI  

 

Komponen : Media Pembelajaran Video Animasi IPA Berbasis Literasi Sains 

Sasaran       : Siswa Kelas IV SD  

Peneliti        : 1. Mey Prihandani Wulandari  

            2. Amalia Nurul Azizah  

            3. Hesti Nurlaeli 

 

Identitas validator :  

Nama  : 

NIDN  :  

 

A. TUJUAN  

Lembar validasi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu tentang kevalidan 

materi IPA tentang Sumber Energi, Manfaat Energi dan Energi Alternatif pada media 

pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains.   

 

B. PETUNJUK PENILAIAN  

1. Mohon kesedian bapak dan ibu untuk memberikan penilaian terhadap draf media 

pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains sesuai dengan aspek-aspek yang 

tercantum dalam lembar validasi.  

2. Mohon diberikan tanda checklist (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai. 

Rentang skala penilaian adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan kriteria bahwa semakin besar 

bilangan yang dirujuk, maka semakin baik/ sesuai dengan aspek yang disebutkan. 

3. Mohon Bapak/ Ibu memberikan saran revisi/ komentar pada tempat yang telah 

disediakan.  

Keterangan skala penilaian: 1 = tidak relevan/ tidak baik, 2 = kurang relevan/ kurang 

baik, 3 = cukup relevan/ cukup baik, 4 = relevan/ baik, 5 = sangat relevan/ sangat baik  

4. Peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar 

validasi ini. Masukan yang Bapak/ Ibu berikan menjadi bahan perbaikan berikutnya. 
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Instrument Angket Validasi 

Tabel penilaian media pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains 

  

No Aspek Penilaian Deskriptor  
Skala Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Relevansi Materi relevan dengan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa 

     

Media pembelajaran video animasi 

relevan dengan kompetensi yang harus 

dikuasai 

     

Kelengkapan materi sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa 

     

Materi cukup memenuhi tuntutan 

kurikulum 

     

Ilustrasi media sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 

     

Ilustrasi media yang dibuat cukup 

fungsional  

     

2 Keakuratan Materi yang disajikan sesuai dengan 

kebenaran keilmuan 

     

Materi yang disajikan sesuai 

perkembangan mutakhir 

     

Materi yang disajikan sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari 

     

Pengemasan materi dalam media 

sesuai dengan pendekatan keilmuan 

yang bersangkutan (pendekatan 

saintifik) 

     

3 Kelengkapan Sajian Menyajikan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa 

     

4 Konsep Dasar Materi Kesesuaian konsep sumber energi      

Kesesuaian konsep manfaat energi      

Kesesuaian konsep energi alternatif      

5 Kesesuaian sajian dengan 

tuntutan pembelajaran 

yang terpusat pada siswa 

Mendorong rasa keingintahuan siswa      

Mendorong terjadinya interaksi siswa      

  Mendorong siswa membangun    

  pengetahuannya sendiri 

     

 

 

Saran Perbaikan dan Kesimpulan: 
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Kriteria Kelayakan Secara Deskriptif 

No Kriteria Validitas Tingkat Validitas 

1 81,0 % – 100,0 % Sangat valid, dapat digunakan tanpa revisi 

2 61,0 % – 80,9 % Cukup valid, dapat digunakan namun perlu revisi 

3 41,0 % – 60,9 % 
Kurang valid, disarankan tidak digunakan karena perlu 

revisi besar 

4 21,0 % – 40,9 % Tidak valid, tidak boleh dipergunakan 

 

 

................................, …………… 2019 

Validator 

 

 

 

…………………………………………... 
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Instrument Angket Validasi  

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA  

 

Komponen : Media Pembelajaran Video Animasi IPA Berbasis Literasi Sains 

Sasaran       : Siswa Kelas IV SD  

Peneliti        : 1. Mey Prihandani Wulandari  

            2. Amalia Nurul Azizah  

            3. Hesti Nurlaeli 

 

Identitas validator :  

Nama  : 

NIDN  :  

 

A. TUJUAN  

Lembar validasi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu tentang kevalidan 

media dalam media pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains.  

 

B. PETUNJUK PENILAIAN  

1. Mohon kesedian bapak dan ibu untuk memberikan penilaian terhadap draf media 

pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains sesuai dengan aspek-aspek yang 

tercantum dalam lembar validasi.  

2. Mohon diberikan tanda checklist (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai. 

Rentang skala penilaian adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan kriteria bahwa semakin besar 

bilangan yang dirujuk, maka semakin baik/ sesuai dengan aspek yang disebutkan. 

3. Mohon Bapak/ Ibu memberikan saran revisi/ komentar pada tempat yang telah 

disediakan.  

Keterangan skala penilaian: 1 = tidak relevan/ tidak baik, 2 = kurang relevan/ kurang 

baik, 3 = cukup relevan/ cukup baik, 4 = relevan/ baik, 5 = sangat relevan/ sangat baik  

4. Peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar 

validasi ini. Masukan yang Bapak/ Ibu berikan menjadi bahan perbaikan berikutnya. 
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Instrument Angket Validasi 

Tabel penilaian media pembelajaran video animasi IPA berbasis literasi sains 

 

No Aspek Penilaian Deskriptor 
Skala Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Tampilan Umum Desain media sesuai dengan materi 

sumber energi, manfaat energi dan 

energi alternatif 

     

Desain media sesuai dengan konsep 

literasi sains  

     

Pengemasan media terintegrasi antara 

materi energi dengan konsep literasi 

sains 

     

Desain media menarik dilihat      

Desain media menyajikan contoh riil 

energi 

     

2 Tampilan Khusus Pemilihan warna dalam media      

Pemilihan media yang unik      

Keseluruhan tampilan mudah 

dimengerti oleh siswa 

     

Pemilihan background dan kontras 

sesuai dengan usia perkembangan 

siswa 

     

Memuat intergrasi antara materi 

dengan literasi sains 

     

3 Penyajian  media video 

animasi berbasis literasi 

sains 

Tampilan media menarik dan mudah 

dibawa/ dipindahkan 

     

Diberi judul/ keterangan media      

Terdapat cara penggunaan media      

Penyajian media mampu 

mengembangkan minat belajar siswa 

     

 

 

Saran Perbaikan dan Kesimpulan: 
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Kriteria Kelayakan Secara Deskriptif 

No Kriteria Validitas Tingkat Validitas 

1 81,0 % – 100,0 % Sangat valid, dapat digunakan tanpa revisi 

2 61,0 % – 80,9 % Cukup valid, dapat digunakan namun perlu revisi 

3 41,0 % – 60,9 % 
Kurang valid, disarankan tidak digunakan karena perlu 

revisi besar 

4 21,0 % – 40,9 % Tidak valid, tidak boleh dipergunakan 

 

 

................................, …………… 2019 

Validator 

 

 

 

…………………………………………... 

 

 



 

  

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN 
SOFTWARE SPARKOL VIDEOSCRIBE 

(MAWAN AKHIR RIWANTO, M.PD) 

PRODI PGSD UNUGHA 

Produk Hasil Penelitian
PENGEMBANGAN MODUL PEMANFAATAN VIDEOSCRIBE  

UNTUK MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN 
BAGI GURU  MI  GENTA  SARI KROYA

 

CILACAP 
2019  



A. PENGANTAR 
 

 

 
Jangan melakukan upgrade jika muncul pesan awal membuka software Sparkol Video Scribe 

  



 

B. INSTALASI SOFTWARE 

 
1. Double klik pada file installer VideoScribe.exe 

 
2. Selanjutnya klik Next untuk melanjutkan 

 
3. Klik Next untuk melanjutkan atau jika ingin memilih lokasi tempat instalasi lain bisa klik 

Browse dan pilih lokasi yang diinginkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Klik Instal untuk memulai proses instalasi, tunggu hingga proses selesai 

 
5. Tutup program dengan klik tanda silang di pojok kanan atas, klik tanda centang untuk 

menyetujui menutup program 

 
  



C. MENGAKTIFKAN SOFTWARE 
1. Buka Folder Aktivator  

 
2. Copy file VideoScribeBin 

 
3. Selanjutnya Paste ke folder   C:\Program Files (x86)\Sparkol\Sparkol VideoScribe 

 
4. Jika muncul jendela dialog konfirmasi mengganti file lama, pilih Replace the file in the 

destination.  



 
5. Jika muncul penolakan, klik Continue 

 
6. Tunggu hingga proses selesai 

 
7. Jika sudah selesai maka software bisa dibuka dengan klik icon yang ada pada desktop

 
 
 
 

  



D. PENJELASAN MENU DAN TOOLS SOFTWARE 
 

1. Tampilan halaman awal (klik login tanpa mengisi data) 

 
2. Halaman selamat datang, klik tanda silang yang ada di pojok kanan bawah 

 
3. Klik Ceklis/ centang untuk menggunakan dalam mode offline 

 
 

4. Mulai membuat project dengan melakukan klik pada tanda plus  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Berikut adalah tampilan dan penjelasan tiap tools yang ada pada lembar kerja Sparkol VideoScribe   



 
 

 

Tombol SAVE untuk menyimpan file pembuatan 

 

Tombol INSERT PICTURE untuk menginput gambar 

 

Tombol INSERT TEXT  untuk menginput tulisan 

 

Tombol INSERT CHART untuk menginput grafik 

 

Tombol INSERT MUSIC untuk menginput musik 

 

Tombol INSERT VOICEOVER untuk menginput rekaman suara 

 

Tombol CANVAS untuk mengganti kanvas lembar kerja 

 

Tombol HANDS untuk memilih animasi alat tulis 

 

Tombol PREVIEW untuk melihat hasil sementara 

 

Tombol PUBLISH untuk mengeksport file output 

 
  



E. PENGOLAHAN TEKS, GAMBAR, DAN SUARA 
 

1. Untuk menambahkan teks, klik tombol INSERT TEXT kemudian ketikkan teks yang diinginkan   

 

2. Tombol  untuk mengganti font/ jenis huruf 

 

3. Tombol  untuk mengganti warna 
 

 
 
  



4. Untuk menambahkan gambar, klik tombol INSERT PICTURE kemudian pilih gambar yang 

diinginkan. Untuk memilih gambar yang sudah tersedia klik tombol  sedangkan untuk memilih 

gambar koleksi sendiri klik tombol  

 
5. Atur ukuran gambar agar tampak proporsional, Kemudian untuk mengatur animasi dari gambar kita 

maka klik tombol  

 
6. Berikut adalah tampilan menu dari pengaturan animasi gambar 

 

 
 
 
 



7. Pada menu  digunakan untuk memberikan animasi teknis gambar 

tersebut ditampilkan.  untuk memberikan animasi gambar sketsa tiap garis, 

sedangkan  untuk memberikan animasi gambar diawa oleh telapak tangan 
 

 
8. Lakukan managemen waktu tampilan tiap gambar dengan mengubah nilai durasi pada Animate, 

pause, dan transition 

 

9. Gunakan tombol untuk mengubah animasi penggerakknya (tangan kanan, tangan kiri, 
resleting, atau yang lainnya 

 
10. Kelola urutan tampilan video dengan menggeser tiap elemen sesuai urutan yang diinginkan dan juga 

durasi tiap elemen yang diinginkan 

 
 
 
 



11. Untuk menyisipkan backsound/ suara maka bisa dilakukan dengan menekan tombol INSERT SOUND 

kemudian pilih lokasi penyimpanan audionya 
 

  
 
  



 
 
 
 

F. PUBLISH OUTPUT VIDEO 

1. Tekan tombol  di pojok kanan atas untuk melakukan Publish/ render video 

 

2. Selanjutnya klik tombol  Create a Video File, kemudian sesuaikan format output yang 
diinginkan 

 
3. Tunggu hingga proses selesai 

 
 



G. Menyimpan Project 
 

1. Untuk menyimpan project agar bisa diedit atau diperbaiki di kemudian hari, maka klik tombol 

kemudian isikan nama file yang diinginkan untuk menyimpan 

 

2. Selanjutnya agar project bisa dipindah ke perangkat lain, maka simpan ulang tetapi dengan menekan 

tombol  untuk eksport to a scribe file. Ganti nama sesuai keinginan, serta pilih lokasi 
penyimpanan 

\ 
3. Untuk membuka file yang sudah tersimpan, klik tombol open file di pojok kanan bawah pada 

halaman awal 

 



H. KENDALA UMUM 
 

Jika terjadi Layar menjadi berwarna putih semua dan software tidak bisa digunakan maka lakukan 
langkah berikut ini : 

 
Hal ini disebabkan software dibuka pada saat kondisi terhubung internet 
Cara mengatasinya : 

1. Buka settingan melihat file tersebunyi 

 

 
2. Kemudian buka folder : 

C:\Users\Nama User\AppData\Roaming\VideoScribeDesktop\Local Store\Library\Caches 

 
3. Kemudian hapus 2 file di folder tersebut, yaitu : 

 


