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Abstrak-Penelitian yang dilaksanakan dalam penyampaian materi integral bertujuan untuk mengetahui respon 

partisipan terhadap penggunaan media VideoScribe dalam pembelajaran matematika dan mengetahui apakah Self-

Regulated Siswa yang pembelajarannya menggunakan media VideoScribe mengalami peningkatan signifikan 

dibandingkan dengan partisipan yang menggunakan pembelajaran biasa. Subjek dari penelitian ini adalah partisipan 

kelas XII SMAN 1 Banjaran. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan dua kelas pretest-

posttest. Satu kelas dijadikan sebagai kelas eksperimen dengan metode pembelajaran menggunakan bantuan media 

VideoScribe, sedangkan kelas yang satunya lagi adalah kelas kontrol dengan metode pembelajaran konvensional. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket kemandirian belajar partisipan dan angket sekala sikap. 

Uji statistik yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah adalah Uji-t. Hasil penelitian berdasarkan hasil angket 

skala sikap, secara umum memberikan pendapat yang positif terhadap penggunaan media VideoScribe dalam 

pembelajaran matematika dan penilaian terhadap partisipan keseluruhan diolah menggunakan Uji-t didapat nilai dari 

signifikansi α = 0.000 yang menunjukkan bahwa peningkatan Self-Regulated Learning Siswa yang pembelajarannya 

menggunakan media VideoScribe mengalami peningkatan dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran biasa. Respon partisipan terhadap penggunaan media dalam pembelajaran sangat membantu dan 

memotivasi bagi partisipan untuk belajar lebih mandiri. 

 

Kata kunci:  Video Scribe, Self-Regulated Learning 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Tantangan pada era yang memasuki abad ke-21 ini sangatlah besar. Tantangan yang harus dihadapi 

dalam dunia pendidikan adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Beralihnya pembelajaran 

berbasis digital sudah mulai berkembang sehingga peran pendukung dalam kegiatan belajar mengajar harus 

ditingkatkan.  National Council of Supervisors of Mathematics (NCSM) [1], menegaskan bahwa saat ini 

Digital Learning Visioning Committe  melakukan pengkajian terhadap kualitas pendidikan di era digital 

harus dilakukan dengan instruksi dan kegiatan bersama-sama dalam membangunnya. Langkah awal yang 

dapat diambil adalah dengan mengenalkan pembelajaran berbasis multimedia. Milovanivic Marina dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa multimedia merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

mengajar maupun bagi proses belajar. Lebih lanjut diungkapkan bahwa multimedia digunakan dalam 

proses belajar matematika merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bagus 

dalam memecahkan permasalahan matematika [2].   

Dengan demikian, penggunaan multimedia mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-

permasalahan yang dihadapi partisipan dalam belajar matematika. Partisipan dapat mengeksplorasi 

kemampuannya dalam memecahkan masalah ataupun dalam mengeluarkan ide-ide matematika. Clark, R. 

E. dkk. [3] mengungkapkan bahwa multimedia sering berkaitan dengan dasar dari pedagogik terutama 

dalam menemukan dan menyelesaikan permasalahan, dan rancangan dari multimedia dapat dibuat lebih 

fleksibel sehingga partisipan dapat lebih leluasa dalam mengoperasikannya, untuk itu partisipan dapat 

menggunakannya dalam kegiatan belajar. Penggunaan multimedia dalam bentuk video memiliki 

keunggukan dalam menyajikan materi yang lebih struktural dan terarah sehingga sangat membantu dalam 

menyampaikan materi kepada partisipan [4], dalam pembahasannya ia mengungkapkan pentingnya 

pengembangan media belajar berbasis video untuk di terapkan dalam pembelajaran yang lebih variatif. 

Salah satu jenis video yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran adalah VideoScribe. Penggunaan 

VideoScribe dapat meningkatkan minat belajar, sejalan dengan hal tersebut [5] mengungkapkan bahwa 

peningkatan minat belajar mahasiswa menggunakan media VideoScribe mengalami peningkatan sebesar 

12,16%. Selain itu, media ini pun dapat membantu partisipan dalam memecahkan permasalahan dalam 
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kegiatan belajar di kelas maupun di rumah. Partisipan dapat mengulangi pelajaran yang sudah didapatkan 

di sekolah dengan mudah dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sehingga tujuan pelajaran dapat 

tercapai. Seperti halnya [6], dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa mahasiswa yang menggunakan 

medoa VideoScribe dapat memompa semangat belajar dan dapat memberikan peluang bagi mahasiswa 

dalam mengulang kembali materi yang disampaikan dengan memutar video yang diberikan. Dengan media 

ini, partisipan dapat mengelola agenda belajarnya dengan baik dan mampu menstimulus partisipan untuk 

belajar, sehingga partisipan dapat lebih fokus dalam belajar secara efektif. Sejalan dengan hal tersebut, 

VideoScribe dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar, banyak media 

yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran akan tetapi penggunaan media yang dapat memadukan 

antara video, audio serta animasi dapat di penuhi oleh media VideoScribe [7]. Dalam aspek kemandirian, 

partisipan diharapkan dapat lebih mandiri dalam belajar. Kemandirian belajar merupakan salah satu aspek 

yang perlu diperhatikan, karena hal ini diperlukan dalam menghadapi era informasi yang semakin ketat dan 

memerlukan kemandirian, serta keterampilan dalam matematika.  

Menurut Sumarmo dalam [8], menjelaskan bahwa partisipan yang memiliki kemandirian belajar 

(Self-Regulated Learning) yang tinggi mampu mengendalikan diri, mengontrol dan mengawasi dirinya 

sendiri dalam belajar serta mengatur belajarnya secara baik serta bagus dalam menghemat waktu saat 

mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Aspek ini sangat penting diperhatikan karena sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan prestasi belajar matematika partisipan. Aspek ini perlu mendapatkan perhatian yang 

lebih apalagi jika di sandarkan pada kemajuan teknologi serta perkembangan jaman yang semakin 

kompleks sehingga kemandirian belajar menjadi salah satu hal yang penting [9]. Maka, dalam 

pembelajaran dapat digunakan berbagai media atau cara agar dapat menyampaikan materi dengan tepat dan 

mampu meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar partisipan. Sejalan dengan pernyataan tersebut,  

[10] dalam penelitiannya Mashuri menyimpulkan bahwa partisipan yang memiliki kemandirian belajar 

yang tinggi memiliki pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar yang tinggi pula. Dengan demikian 

diharapkan dengan pembelajaran berbasis media VideoScribe partisipan mampu meningkatkan 

kemandirian belajar.   

Rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya adalah bagaimana respon partisipan terhadap 

penggunaan media VideoScribe dalam pembelajaran matematika?, serta  apakah dengan penggunaan media 

VideoScribe dapat meningkatkan self-Regulated learning (SRL) partisipan?. Sehingga tujuan dari 

penelitiannya adalah untuk mengetahui respon partisipan terhadap penggunaan media VideoScribe dalam 

pembelajaran matematika dan mengetahui peningkatan  SRL partisipan melalui pembelajaran 

menggunakan media VideoScribe. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi bagi para 

guru dalam memperkaya tampilan dan sajian dalam mengajar di dalam kelas. Begitu pula penelitian ini 

dapat dijadikan patokan bagi guru dalam membangun karakter belajar partisipan sehingga kemandirian 

dalam belajar, partisipan lebih maksimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SRL partisipan 

mengalami peningkatan yang bagus setelah pembelajaran.  

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan mengambil kelas 

kontrol sebagai pembandingnya. Penelitian eksperimen bertujuan untuk melihat adanya hubungan sebab 

akibat, pada penelitian ini subjek dikelompokan secara acak dan perlakuan dimanipulasi [11]. yang 

diberikan adalah dengan pretest dan posttest.  Populasi dari penelitian ini adalah partisipan SMA Negeri di 

Kabupaten Bandung. Partisipan dalam penelitian inisebanyak 72 partisipan kelas XII SMAN 1 Banjaran. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 September–12 November 2016. Partisipan ini dibagi kedalam 

dua kelas yang diambil secara acak dan dijadikan sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya 

menggunakan media VideoScribe dan sebagian lainnya sebagai kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

biasa. Sehingga yang menjadi fokus penelitian ini adalah melihar respon dan efektivitas penggunaan 

media VideoScribe dalam pembelajaran matematika. Materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah 

tentang materi integral. 

Instrumen yang digunakan adalah berupa angket skala sikap dan angket kemandirian belajar. 

Angket skala sikap sebanyak 20 butir pertanyaan yang menanyakan tentang pendapat partisipan terhadap 

penggunaan media VideoScribe dalam pembelajaran, sehingga angket skala sikap ini hanya diberikan 

kepada partisipan kelas eksperimen sebanyak 36 partisipan. Sedangkan angket Self-Regulated Learning 

diberikan kepada 72 partisipan yang tersebar di dua kelas berbeda. Tujuan dari angket ini adalah untuk 

mengukur tingkat kemandirian belajar partisipan.  Soal uang dibuat sebanyak 45 butir soal dan yang 

dipakai sebanyak 38 soal dengan 7 soal tidak diberikan karena setelah dilakukan uji coba instrumen, 
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ternyata 7 soal tersebut tidak valid. Instrumen ini diberikan kepada partisipan di awal pembelajaran 

(Preetest) dan di akhir pembelajaran (posttest).  

 Dalam  pengolahan datanya, nilai angket pretest diolah menggunakan Uji-t dua pihak dengan 

tujuan untuk mengetahui kemampuan awal partisipan yaitu dilihat dari aspek apektif partisipan yaitu 

kemandirian belajar partisipan. Kemudian  setelah rangkaian pembelajaran selesai, partisipan kedua kelas 

tersebut diberikan postest. Selanjutnya adalah melihat  peningkatan kemandirian belajar partisipan 

menggunakan Uji-t satu pihak. Sedangkan angket skala sikap diberikan kepada partisipan kelas 

eksperimen dan diolah dalam bentuk persentase tiap butir pertanyaannya. 

 

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Angket Skala Sikap 

Berdasarkan analisis angket dari 20 pertanyaan yang diberikan kepada 36 partisipan didapatkan 

bahwa respon partisipan sangat antusias terhadap penggunaan media VideoScribe dalam pembelajaran 

Matematika. Beberapa respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada partisipan yaitu, 

“Dengan menggunakan media komputer, saya bisa belajar matematika secara mandiri dan lebih percaya 

diri”. Persentase partisipan ditampilkan dalam tabel berikut, 

 

TABEL 1. RESPON PENGGUNAAN MEDIA TERHADAP PERCAYA DIRI PARTISIPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita lihat bahwa partisipan yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang atau sekitar 67% . Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan media dalam pembelajaran sangat membantu partisipan 

dalam menumbuhkan kemandirian belajar dan  rasa percaya diri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan [12], bahwa dengan menggunakan multimedia dalam pembelajaran dapat menumbuhkan 

rasa percaya diri yang tinggi serta kemandirian belajar, sehingga dampak positifnya adalah penggunaan 

strategi belajar menggunakan media yang tepat dapat menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan 

efektif, kognitif, dan psikomotor partisipan. 

 Berikutnya adalah respon partisipan terhadap pertanyaan “Partisipan cenderung lebih cepat 

memahami materi matematika yang disajikan oleh komputer daripada dengan buku pelajaran 

matematika”. Hasil persentase partisipan ditampilkan dalam tabel berikut, 

 

TABEL 2. RESPON PERBANDINGAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MEDIA 

DENGAN MELALUI BUKU  

No Pernyataan Persentase Frekuensi 

1 Setuju 56% 20 

2 Sangat Setuju 0% 0 

3 Tidak Setuju 44% 16 

4 Sangat Tidak Setuju 0% 0 

 

 Dapat dianalisis bahwa partisipan dalam memahami materi yang diberikan menggunakan media 

baru berupa multimedia mendapatkan apresiasi yang baik dari partisipan, hal ini ditunjukan dengan 

kecenderungan partisipan dalam memahami matematika yang disampaikan oleh guru menggunakan 

multimedia sekitar 56% dari partisipan dikelas itu merasa terbantu, sedangkan 44% sisanya menyatakan 

tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa lebih cepat dalam menagkap materi yang 

No Pernyataan Persentase Frekuensi 

1 Setuju 67% 24 

2 Sangat Setuju 17% 6 

3 Tidak Setuju 17% 6 

4 Sangat Tidak Setuju 0% 0 
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disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan pengenalan terhadap 

multimedia dalam pembelajaran masih kurang sehingga daya konsentrasi dan kesiapan anak dalam 

pembelajaran masih kaku, hal ini berakibat kepada penangkapan materi yang tidak maksimal ketika 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini sejalan dengan kesimpuan 

dari  penelitian [13], yang mengimpulkan bahwa dengan penggunaan multimedia dapat mempermudah 

partisipan dalam penguasaan pemahaman belajar siswa. Aspek lainnya yang menarik adalah terdapat 

respon partisipan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 44% merupakan sebuah fakta bahwa 

keberadaan buku teks masih menjadi suatu media dalam pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Karena dalam buku teks, partisipan dapat menggali informasi dan petunjuk 

lainnya dalam menggali suatu pemahaman maupun dalam mengerjakan soal. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Efendi yang menyatakan bahwa buku teks pelajaran jika dipandang dari 

aspek pembelajara masih memegang peranan yang sangat penting, karena jika disandarkan kepada tujuan 

pembelajran bahwa partisipan harus memiliki dan menguasa berbagai kompetensi maka partisipan harus 

dicari dan dipelajari. Serta salah satu pasilitas yang dapat digunakan dalam pencarian tersebut adalah 

buku [14].  

 Hasil pengolahan data angket skala sikap partisipan terhadap pembelajaran menggunakan 

VideoScribe pada umumnya bernilai positif. Dapat dilihat dari aspek kemandirian belajar, motivasi 

maupun keefektipan media pembelajaran VideoScribe  yang mendapatkan respon positif dari partisipan.  

 

 

B. Analisis angket Self-Regulated Learning 

Berdasarkan pengolahan data statistik, data kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk hasil 

pretest dilihat kemampuan awal partisipan kedua kelas tersebut. Berdasarkan uji Mann whitney U pada 

tabel berikut. 

 

TABEL 3. UJI-T DUA DATA PRETEST 

 

Test Statistics
a
 

 Pretest 

Mann-Whitney U 589.500 
Wilcoxon W 1255.500 

Z -.662 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.508 

a. Grouping Variable: KELAS 
 

Nilai signifikansi α = 0.508 hal ini menunjukkan bahwa nilai α > 0.025 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan kata lain, kemampuan awal partisipan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang sama. Hal ini dapat ditunjukkan pula oleh nilai rata-

rata kelas eksperiment sebesar 86,28 dan rata-rata nilai pretest Self-Regulated Learning Siswa kelas 

kontrol sebesar 88.03. Dengan demikian, pengolahan berikutnya adalah untuk melihat efektivitas 

pembelajaran. Data yang digunakan adalah data posttest. 

 Berdasarkan pengujian sebelumnya, untuk melihat efektifitas penggunaan media VideoScribe 

dalam meningkatkan SLR partisipan, dapat menggunakan data posttest. Uji statistik yang digunakan 

dalam pengolahan data posttest ini menggunakan Uji-t parametrik karena kedua kelas tersebut datanya 

berd

istri

busi 

nor

mal 

dan 

vari

an 

ked

ua 

data 

tersebut adalah homogen. Tabel data Uji-t ditampilkan sebagai berikut. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-
tailed) 

Posttes
t 

Equal variances 
assumed 

3.108 .082 5.554 70 .000 

Equal variances not 
assumed 

  
5.554 65.008 .000 
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TABEL 4. UJI-T DATA POSTTEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel statistik di atas, didapat bahwa nilai signifikansi α = 0.000. Hal ini 

menunjukkan bahwa α < 0.05 , sehingga H0 ditolak. Dengan kata lain, kemampuan SLR partisipan yang 

menggunakan media VideoScribe lebih tinggi dari pada kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Hal lainnya dapat dilihat dari skor rata-rata nilai posttest partisipan kelas eksperimen 

sebesar 98,14, sedangkan kelas eksperimen rata-ratanya sebesar 89.81. Hal ini nampak lebih tinggi dari 

skor rata-rata yang didapat oleh kelas kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media VideoScribe dalam kegiatan pembelajaran lebih efektif dalam meningkatkan self-regulated 

Learning atau kemandirian belajar partisipan dibandingkan dengan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. hasil ini diperkuat dengan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Wardani [15], yang menyebutkan bahwa pembelajaran menggunakan pengembangan multimedia 

dapat mempasilitasi mahasiswa dalam belajar lebih mandiri, karena pembelajaran menggunakan 

multimedia dapat dilakukan pengulangan kapanpun sesuai dengan keperluan belajar.Dapat dilihat pula 

bahwa efektivitas penggunaan VideoScribe dalam pembelajararan untuk meningkatkan kemandirian 

belajar partisipanadalah dengan ada peningkatan yang cukup tinggi untuk nilai pretest – posttest yaitu 

skor pretest sebesar  86.28 dan skor posttest sebesar 98.14. hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari 

Krisnawati [16], yang menyebutkan bahwa efektivitas penggunaan dapat dilihat dari hasil preetest- 

posttest yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berupa VideoScribe dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran di sekolah. Respon 

partisipanyang cukup bagus dan positif terkait penggunaan media dalam pembelajara. Pada umumnya 

partisipan merasa tertantang dan termotivasi untuk belajar matematika menggunakan media Video. Hal 

ini disebabkan oleh tampilan dari VideoScribe yang dapat memadukan antara audio, visual, dan animasi. 

Sehingga tampilan dari media ini sangat menarik bagi partisipan. Penggunaannya sangat cocok bagi anak-

anak usia sekolah yang perlu berbagai sarana agar dapat tertarik untuk belajar yang disesuaikan dengan 

perkembangan jaman.  

Dilihat dari aspek lainnya yaitu kemandirian belajar, partisipan menunjukkan adanya perubahan 

yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data, menunjukkan bahwa Self-regulated Learning atau 

kemandirian belajar partisipanmengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional.  Peneliti memberikan saran bahwa untuk 

penelitian lanjutan dapat dilakukan penelitian untuk aspek kognitif yang belum tersentuh, salah satunya 

adalah kemampuan belajar matematis siswa. Banyak hal yang menarik tentunya dalam penelitian 

berikutnya. Peneliti mengharapkan bahwa tampilan dari media dapat diperkaya dengan tampilan yang 

lebih menarik disesuaikan dengan tingkat usia dan kebutuhan partisipan. Begitupula untuk penelitian 

lanjutan dapat dilakukan kombinasi dengan tampilan animasi komik atau dikombinasi dengan model 

pendekatan belajar lainnya. 
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