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PENGEMBANGAN VIDEO SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS VIDEO SCRIBE UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan karakteristik video 

sebagai media pembelajaran dengan basis video scribe untuk meningkatkan 

hasil belajar, (2) Mendeskripsikan kelayakan produk yang dikembangkan, (3) 

Mendeskripsikan efektivitas penerapan media pembelajaran dengan basis 

video scribe dalam meningkatkan hasil belajar. Populasi dalam penelitian ini 

siswa kelas XI AK 2 SMK Batik 1 Surakarta dengan jumlah 30 siswa. Desain 

penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, angket, tes dan 

dokumentasi. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa kelayakan produk yang 

dikembangkan dapat dikategorikan sangat layak digunakan dengan presentase 

penialain dari ahli media sebesar 85%, ahli materi sebesar 90%, dan guru 

akuntansi sebesar 95%, sedangkan tingkat efektifitas penerapan media 

pembelajaran dengan basis video scribe dalam meningkatkan hasil belajar 

dapat dikategorikan efektif, Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan 

perhitungan uji Independent sample t test yang diperoleh bahwa         > 

       yaitu 6,255 > 2,048 yang berarti ada perbedaan nilai rata – rata antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Kata kunci : media pembelajaran, video scribe, hasil belajar. 

 

Abstract 

The purpose of research is to: (1) Describe characteristics video as a learning 

media based on video scribe to improve learning outcomes, (2) Describe the 

feasibility of the product being developed, (3) Describe the effectiveness of 

learning media based on scribe media in improving learning outcomes. The 

population in this study was 30 students of class XI AK 2, Batik 1
st
 

Vocational High School in Surakarta. The design of this study is research and 

development. Data collection techniques in this study used observation, 

interviews, questionnaires, tests and documentation. The results of this 

analysis indicate that the feasibility of the product developed can be 

categorized as very feasible to use with a percentage of the media experts by 

85%, material experts by 90%, and accounting teachers by 95%, while the 

effectiveness of the application of learning media with scribe video bases in 

improving results learning can be categorized as effective, it can be proven 

based on the calculation of the Independent sample t test obtained that 

f_count > f table is 6.255> 2.048, which means there are differences in the 

average value between the experimental class and the control class. 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat di era disrupsi industri 4.0 telah 

memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai bidang. Perkembangan 

ini juga harus diikuti dengan dengan perkembangan pada sumber daya manusia. 

Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi 

yang ada saat ini, maupun teknologi yang akan datang.  Pendidikan merupakan 

sebuah sarana yang efektif dalam mendukung perkembangan serta peningkatan 

sumber daya manusi ke arah yang lebih positif. Berhasil tidaknya pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat 

dipengaruhi oleh metode penyampaian materi yang dilakukan guru. Kurangnya 

inovasi pembelajaran dari guru akan membuat siswa merasa bosan dan kurang 

termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Sindu dan Paramartha (2018) menyatakan bahwa keberhasilan dalam 

kegiatan proses belajar antara lain ditentukan oleh metode penyampaian materi 

yang digunakan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa.  

Alasan penelitian dilakukan di kelas AK 2 SMK Batik 1 Surakarta 

dikarenakan berdasarkan observasi yang dilaksankan pada tanggal 9 April 2019 – 

10 April 2919 di SMK Batik 1 Surakarta kelas XI Akuntansi 2 menemukan 

bahwa kelas tersebut sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai, 

salah satunya adalah LCD. Namun, hal tersebut tidak diimbangi pemanfaatan 

secara maksimal dalam proses pembelajaran, sehingga diperlukan penelitian 

untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Penyampaian materi 

yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran menggunakan metode ceramah 

secara dominan dan guru belum melakukan inovasi dalam penyampaian materi. 

Penggunaan metode ceramah yang dominan mengakibatkan siswa cenderung 

pasif karena aktivitas siswa hanya mencatat dan mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru tanpa diikuti dengan instruksi balikan dari siswa kepada 
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guru, sehingga hal tersebut berpengaruh pada rendahnya motivasi belajar siswa 

terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Ngonso (2018) berpendapat bahwa guru perlu menggunakan metode 

penyampaian materi pembelajaran yang berbeda sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Salah satu variasi guru dalam penyampaian materi 

pembelajaran adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran untuk 

membantu proses belajar mengajar di kelas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Aryad (2014:2) bahwa guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan 

keterampilan membuat media pembelajaran yang akan digunakannya apabila 

media tesebut belum tersedia 

Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik deigunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri anatara lain buku, tape 

recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, 

dan komputer (Arsyad, 2014:4). Salah satu media pembelajaran yang diterapkan 

peniliti yaitu media pembelajaran berbasis video scribe. Joyce dan Barbara White 

(2015) dimana video scribe dapat meningkatkan antuiasme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran karena media pembelajaran ini mampu memberikan 

pengalaman belajar yang menyenangkan dan lebih efisien. Hal tersebut selaras 

dengan penelitian terdahulu Musyadat (2015) yang menyatakan bahwa penerapan 

media pembelajaran video scribe dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Wulandari (2018) berpendapat bahwa minat belajar siswa meningkat setelah 

penerapan media pembelajaran video scribe dengan nilai gain sebesar 0,74 

dimana jika dimasukkan dalam kategori faktor gain tergolong tinggi. Video 

scribe merupakan suatu media yang mampu menyajikan pembelajaran dengan 

didukung konten gambar, grafis, suara, dan animasi menarik yang dapat 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran (Wulandari, 2016).  

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah 1) Bagaimana karakteristik video sebagai media 

pembelajaran dengan basis video scribe ?, 2) Bagaimana kelayakan dari produk 

yang dikembangkan ?, 3) Bagaimana efektivitas video scribe dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI AK 2 SMK Batik 1 Surakarta ?. 
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Penelitian dan pengembangan ini bertujuan 1) Mendeskripsikan karakteristik 

video sebagai media pembelajaran dengan basis video scribe dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI AK 2 SMK Batik 1 Surakarta, 2) 

Mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran akuntansi berbasis video 

scribe dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI AK 2 SMK Batik 1 

Surakarta, 3) Mendeskripsikan efektifitas penerapan media pembelajaran dengan 

basis video scribe dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI AK 2 SMK 

Batik 1 Surakarta.  

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Sugiyono (2016: 407) mendefisinikan penelitian dan 

pengembangan (Research and Development) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu kemudian menguji keefektifan 

dari produk tersebut.  

Penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mengadaptasi model 

pengembangan menurut Sugiyono (2016), yaitu model pengembangan yang 

terdiri dari sepuluh tahapan yang meliputi potensi dan masalah, pengumpulan 

data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, 

uji coba pemakaian, revisi produk, produksi massal. Dalam penelitian dan 

pengembangan ini peneliti membatasi sembilan langkah yang dilakukan 

dikarenakan telah dimodifikasi berdasarkan kebutuhan penelitian dan 

pengembangan ini. Adapun langkah penelitian dan pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu : potensi dan masalah, pengumpulan data, 

desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji 

coba pemakaian, revisi produk. 

Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan pada siswa kelas XI AK 2 

SMK Batik 1 Surakarta dengan jumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian dan pengembangan ini meliputi observasi, wawancara, angket, 

tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian dan pengembangan 

ini menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif. Kuantitatif diskriptif yaitu 
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menganalisis soal test siswa. Keabsahan data dalam penelitian dan 

pengembangan ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, tes, uji validitas, uji 

reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji Independent sample t test. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti dalam 

mengembangkan produk yaitu mengadaptasi model pengembangan menurut 

Sugiyono (2016) yaitu model pengembangan yang terdiri dari sepuluh tahapan 

yang meliputi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

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

produksi massal, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti membatasi sembilan 

langkah yang dilakukan dikarenakan telah dimodifikasi berdasarkan kebutuhan 

penelitian dan pengembangan ini. Adapun langkah yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain, validasi 

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

produk. 

  Berdasarkan observasi yang dilakukan untuk mengetahui potensi dan masalah 

di kelas XI AK 2, peneliti menemukan bahwa motivasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran cukup rendah hal tersebut dapat dilihat dari perilaku siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga hal tersebut berpengaruh pada 

rendahnya hasil belajar siswa. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Tokan 

dan Imakulata (2019) bahwa motivasi belajar pada siswa dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya 

variasi pembelajaran dan kurangnnya pemanfaatan teknologi yang ada secara 

optimal yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran sehingga siswa kurang 

tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Fajriah dan Churiyah (2016) bahwa guru dituntut untuk mengajar 

secara kreatif dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi karena penggunaan 

teknologi dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi motivasi belajar siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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  Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada peneliti menyimpulkan 

bahwa salah satu variasi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa yaitu dengan penggunaan media pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Arsyad (2014:15) yang berpendapat bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar.  

  Media pembelajaran dalam penelitian dan pengembangan ini adalah media 

pembelajaran berbasis video scribe karena video scribe di anggap dapat 

meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Joyce  dan B. White (2015) dimana video 

scribe dapat meningkatkan antuiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

karena media pembelajaran ini mampu memberikan pengalaman belajar yang 

menyenangkan dan lebih efisien. Menurut Wulandari (2016) video scribe 

merupakan suatu media yang mampu menyajikan pembelajaran dengan didukung 

konten gambar, grafis, suara, dan animasi menarik yang dapat disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran.  

  Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran dengan basis video 

scribe dikemas dengan konten yang menarik baik dari aspek pemilihan ukuran 

huruf, jenis huruf, warna, gambar, backsound dan animasi bergerak, sehingga 

dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Selaras 

dengan penelitian terdahulu Musyadat (2016) yang menyatakan bahwa 

penggunaan video scribe yang interaktif dapat meningkatkan aktivitas siswa 

didalam proses pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Hyun, Ediger dan Lee (2017) bahwa pembelajaran aktif dapat 

berdampak pada tingkat kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran dan hal 

tersebut berdampak pada peningkatan motivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

  Produk yang dikembangkan terlebih dahulu divalidasi oleh ahli media, ahli 

materi dan guru mata pelajaran akuntansi keuangan untuk mengetahui kelayakan 

produk yang dikembangkan, sebelum pada akhirnya digunakan dalam proses 
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pembelajaran. Menurut validasi ahli media, ahli materi, dan guru mata pelajaran 

akuntansi keuanagan, produk yang dikembangkan dapat dikategorikan sangat 

layak digunakan dalam proses pembelajaran dengan presentase 85% ahli media, 

90% ahli materi, dan guru akuntansi keuangan 95%,. 

  Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh ahli media, ahli materi dan guru 

akuntansi keuanagan, terdapat beberapa kritik dan saran yang diberikan oleh ahli 

media, ahli materi, dan guru mata pelajaran akuntansi keuanagan untuk 

memperbaiki kelemahan yang terdapat pada produk yang dikembangkan. Adapun 

kritik dan saran yang diberikan ahli media yaitu perlu diperhalus setiap 

pergantian slide yang ditampilkan dan voice agar tidak terlalu cepat (agar siswa 

lebih tertarik mengikuti video scribe yang sedang ditampilkan). Kritik dan saran 

yang diberikan oleh ahli materi yaitu sebelum masuk ke materi perlu di 

tambahkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif, suara masih cukup kecil, sehingga 

membuat siswa sulit dalam mendengar penjelasan mengenai materi yang 

ditampilkan dalam video animasi, masih terdapat teks yang mengalami salah 

ketik, sehingga harus diperbaiki agar dapat menghasilkan media pembelajaran 

yang lebih menarik. Kritik dan saran yang diberikan oleh guru mata pelajaran 

akuntansi terhadap produk yang dikembangkan yaitu sound suara masih cukup 

kecil, sehingga membuat siswa sulit dalam mendengar penjelasan mengenai 

materi yang ditampilkan dalam video. Uraian tersebut menunjukkan bahwa 

media pembelajaran video scribe dianggap valid dan sangat layak dijadikan 

media pendukung dalam proses pembelajaran di kelas. 

  Setelah media pembelajaran dengan basis video scribe dinyatakan layak 

maka produk yang dikembangkan digunakan dalam proses pembelajaran pada 

siswa kelas XI AK 2 sebanyak 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan peneliti 

melakukan proses pembelajaran di kelas XI AK 1 sebanyak 30 siswa sebagai 

kelas kontrol tanpa menggunkan produk yang dikembangkan dalam proses 

pembelajaran. Dalam mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran 

dengan basis video scribe penelti membandingkan hasil nilai postest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat 
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perbedaan nilai postest hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

postest menunjukkan rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol yaitu kelas eksperimen sebesar 84,6 dan kelas kontrol 

sebesar 76,93. 

  Perbandingan dengan penelitian terdahulu Musyadat 2015 dengan judul 

“Pengembangan media pembelajaran berbasis video scribe untuk meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran sosiologi kelas X MAN Bangil” menunjukkan 

bahwa hasil validasi ahli media dan ahli materi dapat kategorikan sangat baik 

dengan preentase penilaian dari ahli media sebesar 88% dan ahli materi 88% dan 

guru mata pelajaran sosiologi sebesar 90 %. Pada penelitian ini terdapat 

perbedaan hasil belajar antara  kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu kelas 

eksperimen mendapat rata-rata nilai postest sebesar 93,02 dan kelas kontrol 

sebesar 80,27, sehingga dapat disimpulkan produk tersebut efektif digunakan 

dalam proses pembelajaran.  

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Munandar (2018) yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Video Scribe Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di Mtsn 02 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur” 

menyimpulkan bahwa produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran 

berbasis video scribe yang berisi materi mengenai akidah akhlak dapat 

dikategorikan sangat layak dengan hasil validasi kelayakan produk menurut ahli 

materi dengan presentase 88% dan ahli media dengan presentase 91%. Hasil uji 

telaah pakar 94%, uji kelompok kecil 89%, uji lapangan 97%.  

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sparkol Video scribe dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Materi Cahaya 

Kelas VIII di SMP Negeri 01 Kerjo Tahun Ajaran 2015/ 2016 “ dapat 

disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran berbasis 

video scribe dapat dikategorikan sangat baik dengan hasil validasi kelayakan 

produk menurut ahli materi dengan presentase 86,1% dan ahli media dengan 

presentase 87,5%. Penggunaan media pembelajaran menggunakan sparkol video 

scribe berhasil meningkatkan minat belajar siswa. Hal tersebut dapat dibuktikan 
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dimana minat belajar siswa meningkat dengan nilai gain sebesar 0,74 dimana jika 

dimasukkan dalam kategori faktor gain tergolong tinggi.   

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufiq (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Media Materi Keadaan Alam di Indonesia Menggunakan 

Perangkat Lunak Video Scribe Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VII” dapat 

disimpulkan produk yang yang dikembangkan layak digunakan dalam proses 

pembeljaran, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pada hasil belajar siswa 

meningkat 5% sebelum menggunakan media pembelajaran. 

  Berdasarkan acuan dari beberapa penelitian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media pembelajaran dengan basis video scribe dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat 

dari perbedaan hasil belajar kelas eksperimen sebesar 84,5 dan kelas kontrol  

76,93. 

 

4. PENUTUP 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran 

dengan basis video scribe. Media pembelajaran video scribe merupakan suatu 

media interaktif yang digunakan dalam penyampaian materi yan didukung 

gambar, grafis, suara, dan animasi. Karakteristik media pembelajaran video 

scribe dalam penelitian ini yaitu  tampilan menarik, terdapat animasi/ilustrasi 

yang sesuai dengan materi, dan bahasa mudah dipahami. 

Tingkat kelayakan produk video scribe sebagai media pembelajaran 

akuntansi diketahui berdasarkan penilaian ahli media dengan presentase 85% 

dengan kategori sangat layak, penilaian ahli materi dengan presentase 90% 

dengan kategori sangat layak, penilaian guru mata pelajaran akuntansi dengan 

presentase 95% dengan kategori sangat layak. Berdasarkan penilaian dari ahli 

media, ahli materi, dan guru mata dapat media pembelajaran video scribe dapat 

dinayatakan sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan video scribe sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar kelas 

eksperimen sebesar 84,5 dan kelas kontrol  76,93. Pada penelitian dan 
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pengembangan ini produk yang dikembangkan tidak diproduksi secara masal 

karena subjek penelitian ini terbatas hanya pada kelas XI AK 1 Surakarta, 

sehingga belum tentu kelas lain cocok menggunakan produk yang 

dikembangkan. 
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