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PROFIL PEMBUAT VIDEO PEMBELAJARAN 

Nama ARIF BUDIMAN, M.Pd 

Tempat, 
tanggal lahir 

TANGERANG, 21 MARET 1987 

Alamat 
Jl KH Agus Salim, Gang Sawo 3 No 29. Poris 

Pelawad,Kecamatan Cipondoh. Kota  Tangerang - Banten 

No HP / WA 08567026661 

Sekolah / 
Institusi 

SMP PGRI 1 Tangerang 

Mata Pelajaran 
yang diampu IPA 

Email 
arifintifadha@gmail.com 

 

 

NASKAH / OUTLINE VIDEO PEMBELAJARAN 

Satuan 
Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Kelas / Semester VIII / Semester 1 



 

Naskah  Video Media Pembelajaran 

Mata Pelajaran IPA 

Judul 
SISTEM GERAK PADA MANUSIA  

(PERSENDIAN) 
 

Kompetensi 
Dasar 

Memahami gerak pada mahluk hidup, sistem gerak pada 

manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak 

Indikator 

1. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi rangka 
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis sendi yang 

terdapat pada tubuh manusia dalam melakukan 
aktifitas sehari-hari 

Materi Sistem Gerak Pada mnusia 

Sub Materi Persendian 

Software 
pendukung 

1. Pinnacle 20.0 
2. Adobe Audition CS 6 

3. Movie Maker 
4. Audacity 
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NASKAH / OUTLINE VIDEO PEMBELAJARAN 
NO VISUAL NARASI MUSIK Durasi 

1 

Fade in & Fadeout : 
Logo Kemdikbud 
FadeIn & Fadeout : 
Logo Pustekkom 
Fadein & Fadeout : 
Logo Rumah Belajar 

 

Skylike - Limitless 10 detik 

2 
Muncul teks : 

Sistem Gerak Pada Tubuh 
Manusia 

Selamat datang di media 
pembelajaran IPA dalam materi 

sistem gerak pada tubuh manusia 
Skylike - Limitless 8 detik 

3. 

Terlihat sekolompok anak sedang 
melakukan aktifitas olahraga. 
Serta muncul teks : 
Kompetensi dasar 
Memahami gerak pada mahluk 
hidup, sistem gerak pada 
manusia, dan upaya menjaga 
kesehatan sistem gerak 
 
Indikator :  
Peserta didik mampu 
mengidentifikasi jenis sendi yang 
terdapat pada tubuh manusia 
dalam melakukan aktifitas sehari-
hari 

Kompetensi dasar 
Memahami gerak pada mahluk hidup, 
sistem gerak pada manusia, dan 
upaya menjaga kesehatan sistem 
gerak 
 
Indikator :  
Peserta didik mampu 
mengidentifikasi jenis sendi yang 
terdapat pada tubuh manusia dalam 
melakukan aktifitas sehari-hari 

Skylike - Limitless 20 detik 

4 

Tampak beberapa anak 
melakukan pemanasan sebelum 

berolahraga 

Kita Wajib bersyukur kepada Tuhan 
YME karena telah diciptakan dalam 

bentuk tubuh yang paling sempurna, 
sehingga tubuh kita dapat 

beraktifitas dengan baik, berolahraga 
contohnya 

Skylike - Limitless 15 detik 
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5 

Muncul seorang guru 
menerangkan video sebelumnya 

Dan muncul seorang pelari 

Kalian tentu pernah berolahraga 
bukan?kemmapuan yang dimiliki 

oleh manusia untuk bergerak 
tentunya dikarenakan adanya organ-

organ yang mendukung tubuh 
manusia untuk melakukannya. 

Kerjasama organ-organ tersebut 
dikenal dengan sistem gerak. 

Skylike - Limitless 30 detik 

6 

Pelari memperagakan beberapa 
gerakan olahraga 

Sistem gerak meliputi tulang / 
rangka, otot, dan persendian. Khusus 

pada media ini yang akan dibahas 
adalah persendian. 

Skylike - Limitless 20 detik 

7 

Tampak sekelompok anak sedang 
berolahraga 
Dan guru menjelaskan dari sisi 
sebelah kiri 

Padahal, tulang yang termasuk salah 
satu sistem gerak pada manusia 
sangat keras serta tidak dapat 

dibengkokkan.ada yang tau kenapa ? 
 

Skylike - Limitless 20 detik 

8 

Muncul animasi tentang 
persendian 

Semua itu terjadi karena pada sistem 
gerak manusia terdapat persendian. 
Persendian merupakan hubungan 

antar tulang yang satu dengan yang 
lainnya. Persendian mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam 
pergerakan tubuh sehingga tubuh 

bisa digerakan. Dengan adanya 
persendian, anggota tubuhmu dapat 

digerakan. Tanpa persendian 
tubuhmu akan sulit bergerak, bahkan 

tidak dapat digerakan sama sekali. 
Walaupun memang ada persendian 
yang sangat kaku sehingga  tidak 
memungkinkan adanya gerakan. 

 

Skylike - Limitless 30 detik 
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9 

Muncul tulisan : 
Berdasarkan sifat 

geraknyadibedakan menjadi 
5 yaitu : 

Berdasarkan sifat geraknya, 
sendi dibedakan menjadi 3, 

yaitu 
Skylike - Limitless 10 detik 

10 

Muncul tulisan : 
1. Sendi Mati (sinartrosis) 

 
Muncul Gambar tengkorak 
 
Muncul Video tentang sendi 
mati 

1 Sendi mati (Sinartrosis), sendi 
ini tidak dapat digerakan. 

Contohnya hubungan 
antartulang pada tengkorak 

yang dihubungkan oleh jaringan 
ikat. Pada saat kamu baru lahir 

terdapat jarak antara ruang 
antara tulang-tulang tengkorak, 
fungsinya memungkinkan otak 

kita bertambah ukurannya. 
Dalam waktu yang tidak terlalu 

lama jaringan ikat akan 
menggabungkan tulang satu 
dengan tulang yang lainnya 

sehingga tidak memungkinkan 
terjadinya suatu gerakan. 

Skylike - Limitless 30 detik 

11 

Muncul Tulisan : 
2. Sendi Kaku (amfiartrosis) 
 
Muncul gambar sendi kaku 
 
Muncul video sendi kaku 

2 sendi kaku (amfiartrosis).  
Sendi ini adalah perhubungan 

antar tulang yang 
memungkinkan suatu gerakan, 

namun gerakannya terbatas 
atau hanya terjadi  sedikit 

gerakan. Contohnya terdapat 
pada ruas-ruas tulang belakang. 

Skylike - Limitless 20 detik 
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12 
Muncul tulisan  
3. Sendi gerak (diartrosis) 
 

perhubungan antar tulang yang 
memungkinkan pergerakan 

secara bebas. 

Skylike - Limitless 10 detik 

13 
Muncul tulisan : 
Berdasarkan arah geraknya 
sendi dibedakan menjadi 5 

Berdasarkan arah geraknya 
sendi dibedakan menjadi 5 yaitu 

: 

Skylike - Limitless 10 detik 

14 

Muncul tulisan : 
1. Sendi Peluru  
 
Muncul gambar sendi peluru 
 
 
 
Muncul video sendi peluru 

1.Sendi Peluru Sendi Peluru 
Sendi ini memungkinkan 

gerakan bebas ke segala arah. 
Sendi ini menghubungkan 

antara satu tulang yang 
mempunyai satu ujung bulat 
yang masuk ke ujung tulang 
lain yang berongga seperti 

mangkok . contoh sendi peluru 
adalah sendi antara tulang 
lengan atas dengan tulang 

belikat dan sendi antara tulang 
pinggul dengan tulang paha. 

Dengan adanya sendi ini 
memungkinkan tulang-tulang 
tersebut dapat diayunkan ke 

arah manapun. 

Skylike - Limitless 30 detik 

15 

Muncul tulisan : 
2. Sendi Engsel 
 
Muncul gambar sendi engsel 
 

Sendi ini memungkinkan 
gerakan satu arah, ada yang ke 

depan dan ada yang ke 
belakang seperti engsel pintu. 

Contoh sendi engsel yaitu sendi 

Skylike - Limitless 25 detik 
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Muncul video sendi engsel 

pada siku  dan lutut, sendi ini 
memiliki ruang gerak yang lebih 

sempit dibangdingkan sendi 
peluru. 

16 

Muncul tulisan : 
3. Sendi Putar 
 
Muncul gambar sendi putar 
 
 
 
Muncul video sendi putar 

Tipe sendi ini memiliki prinsip 
kerja,   ujung tulang satu yang 
berfungsi sebagai poros dan 

ujung tulang yang lain 
berbentuk cincin yang dapat 

berputar pada poros tersebut.. 
contoh sendi putar adalah 
persendian yang terdapat 
diantara tulang tengkorak 

dengan tulang leher. Sendi 
tersebut memungkinkan kepala 

kita dapat memutar, 
mengangguk serta menggeleng 

Skylike - Limitless 25 detik 

17 

Muncul tulisan : 
4. Sendi Pelana 
 
Muncul gambar sendi pelana 
 
 
 
Muncul video sendi pelana 

Sendi pelana merupakan 
pertemuan antara dua tulang 

yang berbentuk seperti pelana. 
Sendi ini dapat menggerakan 
tulang ke dua arah yaitu ke 

depan belakang dan kesamping. 
Contoh  sendi pelana adalah 

sendi yang terdapat pada 
pangkal ibu jari 

Skylike - Limitless 25 detik 
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Muncul tulisan : 
5. Sendi Geser 
 
Muncul gambar sendi Geser 
 
 
 
Muncul video sendi Geser 

Sendi ini menghubungkan 
antara dua tulang yang memiliki 
permukaan datar. Prinsip kerja 
ini adalah satu bagian tulang 
bergerak menggeser diatas 

tulang yang lain. Sendi geser 
juga memungkinkan tulang 
bergerak ke depan dan ke 

belakang. Contoh sendi geser 
berada pada tulang-tulang 
pergelangan tangan dan 

pergelangan kaki, serta diantara 
ruas tulang belakang. Sendi ini 
merupakan sendi yang paling 

sering digunakan dala 
melakukan aktifitas sehari-hari. 
Misalnya menulis  , naik tangga, 
serta beberapa aktifitas lainnya. 

Skylike - Limitless 25 detik 
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18 

Muncul tulisan : 
Kesimpulan 
berdasarkan sifat geraknya 
sendi dibagi menjadi 3 yaitu 
sendi mati, sendi kaku, dan 
sendi gerak, sedangkan 
berdasarkan arah geraknya 
sendi dibagi menjadi 5 yaitu 
sendi Peluru, Sendi Engsel, 
Sendi Pelana, Sendi Putar 
dan sendi geser 

Kesimpulannya ; berdasarkan 
sifat geraknya sendi dibagi 
menjadi 3 yaitu sendi mati, 

sendi kaku, dan sendi gerak, 
sedangkan berdasarkan arah 

geraknya sendi dibagi menjadi 5 
yaitu sendi Peluru, Sendi 

Engsel, Sendi Pelana, Sendi 
Putar dan sendi geser 

Skylike 25detik 

19 

Credit Tittle 
 
Fade in & Fade Out Logo 
Rumah Belajar 

 

Skylike 10 detik 

 

        Mengetahui 
        Peyusun Naskah Video Pembelajaran 
  
 
 
 
 
        ARIF BUDIMAN, M.Pd 


