
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

PADA PRAKTIK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangan media pembelajaran 

sheet pada praktik OAW dan men

OAW. Materi job sheet 

(DH), jalur las Down Hand

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan 

(research and development). 

langkah pengembangan oleh Borg & Gall. 

pengumpulan data menggunakan

data digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam 

distribusi skor dan dipersentase terhadap kategori skala penilaian yang telah 

ditentukan. Validasi desain dilakukan dengan dasar masukan ahli media dan ahli

materi. Uji terbatas I diujikan pada 10 siswa kelas X dan uji terbatas II sebanyak 

37 siswa kelas X. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2011. 

media pembelajaran job sheet

oksi-asetilene kelas X di SMKN 1 Pundong

  Media yang dikembangkan berupa 

judul praktik. Media job sheet

pengajaran, perlengkapan, bahan, tindakan kesela

petunjuk kerja, gambar kerja dan lembar evaluasi. 

sheet OAW dilakukan oleh ahli materi dengan skor 55 (88%), 

4 skor tersebut masuk dalam kategori layak. Penilaian oleh ahli media 

media memperoleh skor 64 (93%), dengan

penilaian ahli media masuk dalam kategori layak. 

diperoleh skor keseluruhan 405 (73%) menggunakan skala 4  dengan kriteria 

layak Selanjutnya hasil uji coba kelompok besar diperoleh skor keseluruhan 1502 

(79%) dengan kriteria la
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN JOB SHEET

PADA PRAKTIK OXCY-ASETYLENE WELDING (OAW)

DI SMKN 1 PUNDONG 

Oleh 

Agus Suroyo 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangan media pembelajaran 

pada praktik OAW dan mengetahui kelayakan media job sheet pada praktik 

job sheet terdiri dari praktik pencairan logam induk Down Hand

Down Hand (DH) dan sambungan ujung Down Hand (DH

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan 

(research and development). Langkah-langkah pengembangan media sesuai 

langkah pengembangan oleh Borg & Gall. Metode yang digunakan dalam 

menggunakan angket/kuesioner sedangkan untuk menganalisis 

data digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam 

distribusi skor dan dipersentase terhadap kategori skala penilaian yang telah 

Validasi desain dilakukan dengan dasar masukan ahli media dan ahli

materi. Uji terbatas I diujikan pada 10 siswa kelas X dan uji terbatas II sebanyak 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2011. Pengembangan 

job sheet dilakukan dan digunakan pada mata praktik las 

asetilene kelas X di SMKN 1 Pundong.  

Media yang dikembangkan berupa Job sheet praktik las OAW untuk tiga 

judul praktik. Media job sheet berupa lembar kerja dengan judul, tujuan 

pengajaran, perlengkapan, bahan, tindakan keselamatan kerja, langkah kerja,, 

petunjuk kerja, gambar kerja dan lembar evaluasi. Penilaian terhadap media 

OAW dilakukan oleh ahli materi dengan skor 55 (88%), menggunakan skala 

skor tersebut masuk dalam kategori layak. Penilaian oleh ahli media 

roleh skor 64 (93%), dengan menggunakan skala 4  skor tersebut 

n ahli media masuk dalam kategori layak. Hasil uji coba kelompok kecil 

diperoleh skor keseluruhan 405 (73%) menggunakan skala 4  dengan kriteria 

sil uji coba kelompok besar diperoleh skor keseluruhan 1502 

(79%) dengan kriteria layak. 

, Praktik OAW 

JOB SHEET 

)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangan media pembelajaran job 

pada praktik 

Down Hand 

DH).  

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan 

langkah pengembangan media sesuai 

Metode yang digunakan dalam 

kan untuk menganalisis 

data digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam 

distribusi skor dan dipersentase terhadap kategori skala penilaian yang telah 

Validasi desain dilakukan dengan dasar masukan ahli media dan ahli 

materi. Uji terbatas I diujikan pada 10 siswa kelas X dan uji terbatas II sebanyak 

Pengembangan 

pada mata praktik las 

praktik las OAW untuk tiga 

berupa lembar kerja dengan judul, tujuan 

matan kerja, langkah kerja,, 

Penilaian terhadap media job 

menggunakan skala 

skor tersebut masuk dalam kategori layak. Penilaian oleh ahli media trehadap 

skor tersebut 

asil uji coba kelompok kecil 

diperoleh skor keseluruhan 405 (73%) menggunakan skala 4  dengan kriteria 

sil uji coba kelompok besar diperoleh skor keseluruhan 1502 


