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MODUL 1 

PEMBUATAN FILE BARU 

 

Langkah – langkah pembuatan file baru videoscribe pada Sparkol adalah sebagai berikut: 

1. Pastikan komputer sudah terinstal aplikasi VideoScribe Sparkol. 

2. Pastikan komputer terhubung dengan jaringan internet. 

3. Buka AllProgram maka akan tampil seperti pada gambar 1.1 menu program windows. 

 

Gambar 1.1 Menu Program Windows 
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4. Klik pada Videoscribe untuk membuka aplikasi, maka akan muncul halaman login seperti 

gambar 1.2 form login. 

 

 

Gambar 1.2 Form Login 

 

5. Masukkan email dan password kemudian klik LOG IN, tunggu beberapa saat untuk 

verifikasi. Maka akan muncul halaman utama videoscribe seperti gambar 1.3 halaman 

utama videoscribe. 

 

Gambar 1.3 Halaman Utama Videoscribe 
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6. Pada halaman utama videoscribe, Pilih kotak putih yang ada tanda + (plus) dengan 

melakukan klik pada area kota. Maka akan muncul tampilan seperti gambar 1.4 Stage 

Videoscribe 

 

Gambar 1.4 Stage Videoscribe 

7. Jika sudah muncul halaman stage videoscribe, maka aplikasi sudah bisa mulai dijalankan. 
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MODUL 2 

MENAMBAHKAN GAMBAR DARI KOMPUTER 

 

Langkah – langkah menambahkan gambar dari komputer pada aplikasi videoscribe adalah 

sebagai berikut: 

1. Pastikan stage baru pada aplikasi videoscribe sudah terbuka seperti pada gambar 2.1 

Stage Videoscribe 

 

Gambar 2.1 Stage Videoscribe 

2. Pilih image sesuai dengan arah panah pada gambar 2.1 diatas. Maka akan muncul form 

Add Image seperti gambar 2.2 Add Image. 

 

Gambar 2.2 Add Image 
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3. Pada gambar 2.2 form image pilih folder sesuai dengan arah panah diatas. Maka akan 

muncul form pilihan gambar yang  ada dikomputer seperti pada gambar 2.3 select 

image file. 

 

Gambar 2.3 Select Image File 

4. Pilih salah satu gambar di komputer dan klik open. Maka akan ditampilkan form pilihan 

konversi garis ke gambar seperti gambar 2.4 Convert to Line Drawing. 

 

Gambar 2.4 Convert to Line Drawing 
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5. Pilih salah satu mode konversi yang ada pada gambar 2.4 dengan menekan salah 

gambar sehingga muncul tampilan seperti gambar 2.5 hasil insert Image 

 

Gambar 2.5 Hasil Insert Image 

6. Untuk melihat hasil konversi, pilih tombol play pada gambar 2.5 sesuai dengan arah 

panah.  

 

Gambar 2.6 Proses Convert Line Drawing 
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7. Proses konversi dari garis ke gambar 

 

Gambar 2.7 Proses Convert Line Drawing 

 

8. Hasil konversi garis ke gambar 

 

Gambar 2.8 Hasil Convert Line Drawing 
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MODUL 3 

MENAMBAHKAN GAMBAR DARI WEB 

 

Langkah – langkah menambahkan gambar dari web pada aplikasi videoscribe adalah sebagai 

berikut: 

1. Pastikan komputer terkoneksi dengan internet. 

2. Pada modul 2 sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara memasukkan gambar dari 

komputer. Untuk menambahkan gambar dari web, maka pastikan bahwa stage pada 

aplikasi videoscrib sudah terbuka seperti pada gambar 3.1 Stage Videoscribe 

 

Gambar 3.1 Stage Videoscribe 

3. Pilih icon sesuai dengan arah panah dengan klik pada icon tersebut. Maka akan muncul 

tambah gambar seperti pada gambar 3.2 Add Image. 

 

Gambar 3.2 Add Image 
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4. Pada gambar 3.2 pilih icon yang ditunjuk arah panah untuk membuka link download 

image dari web. Maka akan muncul Add Image dengan 46 kategori sesuai dengan 

gambar 3.3 Add Image with Category. 

 

Gambar 3.3 Add Image with category 

5. Pada gambar 3.3 pilih salah satu kategori yang sesuai dengan konten materi yang akan 

dibuat. Misalkan pada modul pelatihan ini kita memelih kategori Education Maths 

Online. Maka akan muncul beberapa icon gambar seperti ditunjukkan pada gambar 3.4 

Education Maths Online Category. 

 

Gambar 3.4 Education Maths Online Category 
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6. Pada gambar 3.4 pilih salah satu icon yang akan digunakan pada media pembelajaran 

animasi. Misalkan pada modul pelatihan ini di pilih icon kubus dengan tampilan gambar 

dan angka. Maka akan muncul di stage icon yang dipilih sesuai dengan gambar 3.5 Stage 

with Icon from Web 

 

Gambar 3.5 Stage with Icon from Web 

 

7. Untuk melihat hasil konversi, pilih tombol play pada gambar 3.5 sesuai dengan arah 

panah.  

 

Gambar 3.6 Proses Convert Line Drawing 
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8. Hasil konversi garis ke gambar 

 

Gambar 3.6 Hasil Convert Line Drawing 
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MODUL 4 

MENAMBAHKAN TEKS DARI WEB 

 

Langkah – langkah menambahkan teks dari web pada aplikasi videoscribe adalah sebagai 

berikut: 

1. Pastikan computer sudah terkoneksi dengan internet. 

2. Pastikan aplikasi videoscribe pada halaman stage seperti pada gambar 4.1 Halaman Stage. 

 

Gambar 4.1 Halaman Stage 

3. Pada gambar 4.1 pilih icon Teks sesuai dengan petunjuk arah panah. Maka akan muncul 

tampilan tambah teks seperti pada gambar 4.2 Add Text 

 

Gambar 4.2 Add Text 
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4. Pada Your Message isikan dengan “MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA” Seperti 

ditunjukkan pada gambar 4.3 Add Text with Conten 

 

Gambar 4.3 Add Text with Conten 

5. Pada gambar 4.3 pilih centang untuk memasukkan teks ke stage sesuai dengan petunjuk 

arah panah. Maka teks akan tampil di halaman stage seperti gambar 4.4 Text in Stage. 

 

Gambar 4.4 Text in Stage 
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6. Pada gambar 4.4 pilih icon play untuk menjalankan animasi teks 

 

Gambar 4.5 Proses Convert Text 

7. Hasil Animasi 

 

Gambar 4.6 Hasil Animasi 
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MODUL 5 

MENAMBAH AUDIO 

 

Dalam Sparkol VideoScribe dapat ditambahkan pula unsur suara dalam pembuatan 

animasinya, ada dua macam sumber suara yang dapat ditambahkan dalam Sparkol yaitu : 

1. Suara hasil rekaman 

2. Suara berasal dari file 

Untuk menambahakn suara tersebut sudah disediakan sebuh tool dalam Sparkol yaitu tool 

dengan icon             langkah – langkahnya adalaha sebagi berikut : 

1. Klik Icon            sehingga dalam Sparkol akan muncul window tambahan untuk 

menambahkan suara. 

2. Window yang dimaksud seperti pada gambar 5.1, dimana dalam window tersebut 

terdapat beberapa perangkat untuk menambahkan suara. 

 

Gambar 5.1 Window untuk menambahkan suara. 

3. Tombol RECORD digunakan untuk merekam langsung suara narasi dari suara yang 

direkam langsung dari pembuat presentasi yang dapat ditangkap oleh mic internal 

yang terdapat pada laptop (Umumnya letaknya tidak jauh dari webcam). 

4. Untuk menambahkan suara/musik yang berasal dari laptop/komputer dapat 

digunakan tombol            kemudian dibrowse  file yang akan ditambahakan dalam 

Sparkol. Ketika tombol ini ditekan maka akan muncul tampilan untuk mencari file 

suara dalam laptop seperti pada gambar 5.2. 
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Gambar 5.2 window untuk menambahkan file suara. 

5. Untuk tombol          digunakan untuk menambahkan suara dari tautan yang berasal 

dari website. Ketika tombol ini ditekan akan muncul tampilan sperti pada gambar 5.3, 

kemudian masukan alamat file suara yang berasal dari website tersebut. 

 

Gambar 5.3 Tautan suara yang berasal dari website 
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MODUL 6 

MENGATUR PAPER/BACKGROUND 

 

Dalam pembuatan presentasi dengan Sparkol juga dapat diatur dalam aplikasi ini yaitu 

paper/background untuk presentasi yang dibuat, adapun langkah – langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Klik pada Sparkol editor tombol          kemudian akan muncul window untuk merubah 

tampilan paper/backgorund dari presentasi yng dibat seperti pada gambar 6.1. 

 

Gambar 6.1 Pilihan Paper/Background Sparkol 

2. Untuk memilih type paper dapat digunakan tombol + dan – yang ada dalam window 

tersebut seperti tampak pada gambar 6.1. 

3. Sedangkan untuk merubah warna, dapat ditekan tombol           kemudian akan muncul 

pilihan warna seperti pada gambar 6.2. 
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Gambar 6.2 Pilihan warna untuk paper/backgorund Sparkol. 
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MODUL 7 

MENGATUR TAMPILAN HAND 

 

Dalam sparkol Hand berperan penting untuk menampilkan visualisasi dari presentasi/animasi 

yang dibuat dengan Sparkol. Untuk mengatur tampilan dari Hand tersebut langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Klik tombol           kemudian akan muncul window untuk mengatur tampilan Hand 

seperti pada gambar 7.1 

 

Gambar 7.1 Tampilan window pengaturan Hand. 

2. Dalam window tersebut sudah ada beberapa pilihan jenis Hand yang dapat digunakan 

dalam presentasi/animasi yang akan dibuat. 

3. Sedangkan untuk menambahkan Hand yang dibuat sendiri atau dari laptop dapat 

menekan tombol                  kemudian akan muncul window seperti gambar 7.2 
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Gambar 7.2 Window untuk menambahakan Hand 

 

4. Pada Gambar Hand sebelah kiri digunakan untuk menambahkan gambar ketika posisi 

tangan bergerak dan gambar Hand pada sebealah kanan digunakan untuk 

menambahkan gamabr tangan ketika sedang menggambar. 
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MODUL 8 

PENGATURAN TEKS 

 

Dalam tampilan presentasi dalam Sparkol peran Teks/Font dari tulisan yang disematkan 

dalam file presentasi menjadi hal yang mendukung hasil akhir dari animasi presentasi yang 

dibuat. Untuk proses pengaturan ini Sparkol suda menyediakan tool Font ang pengaturan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tekan pada tombol             kemudian akan muncul window untuk mengatur Font seperti 

pada gambar 8.1 

 

Gambar 8.1 Window pengaturan Font 

2. Untuk mengganti jeni font tekan pada window tombol         kemudian akan muncul 

window seperti gambar 8.2 
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Gambar 8.2 Tampilan jenis Font 

3. Setelah memilih jenis font yang akan digunakan, kemudian dapat diatur tampilan 

warnannya dengan menekan tombol          kemudian akan muncul window untuk 

mengatur warna Font seperti pada gambar 8.3 

 

Gambar 8.3 Pilihan Warna Font 
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4. Untuk menuliskan kata atau kalimat yang akan dimasukan dalam presetasi bisa 

dilakukan pada tempat yang disediakan seperti pada gambar 8.4 

 

Gambar 8.4 Tempat menulisakan kata atau kalimat 

Sedangkan pengaturan besar kecil ukuran fontnya dapat dilakukan langsung pada editor 

Sparkol.
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DAFTAR PUSTAKA 

www.sparkol.com 
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