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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

Interaksi yang dilakukan guru kepada siswa dalam proses belajar disebut 

pembelajaran. Pembelajaran terdiri dari komponen yang meliputi: tujuan, materi, 

metode, dan evaluasi, yang saling berhubungan satu dengan dengan yang lain yang 

membentuk suatu kesatuan. Sejalan dengan pendapat diatas Arief S. Sadiman, dkk 

(1990: 11) menjelaskan proses belajar mengajar atau pembelajaran adalah proses 

penyampaian pesan yang direncanakan atau terkomunikasi dari sumber pesan 

melalui saluran atau media tertentu kepenerima pesan sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai berdasarkan keinginan dan karakteristik siswa diarahkan pada 

perubahan tingkah-laku siswa. 

Rayandra Asyhar (2012: 7) mengemukakan pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi yang sedang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik 

dengan membawa informasi maupun pengetahuan. Sama halnya dengan pendapat 

Pujiriyanto (2012: 25) menyatakan pembelajaran adalah upaya pengaturan 

informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi terjadinya tindak belajar oleh karena 

itu lingkungan bukan sekedar bagaimana belajar melalui lingkungan tempat 

pembelajaran berlangsung tapi juga teknologi yang berperan, metode dan media 

yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dan membimbing proses belajar. 
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Williams dalam Muhammad Yaumi (2013: 86) menyatakan tujuan 

pembelajaran secara umum menggambarkan perilaku apa yang siswa akan pelajari 

atau mampu lakukan setelah pembelajaran dan menunjukan konteks dimana 

perilaku itu terjadi. Sedangkan M. Ngalim Purwanto (2013: 2) berpendapat tujuan 

pembelajaran ialah menerangkan tujuan yang dirumuskan dari bahan pelajaran, 

topik, atau subtopik yang akan diajarkan oleh pendidik sehingga pendidik dapat 

merumuskan dan mengetahui tujuan pembelajaran sebelum mengajar serta 

pendidik dapat pula membayangkan hasil tingkah laku apa yang seharusnya dicapai 

murid setelah melakukan kegiatan belajar. 

Agar perserta didik mendapatkan informasi yang disampaikan oleh 

pendidik perlu adanya pengetahuan karakteristik peserta didik. Muhammad Yaumi 

(2013: 127-129) menjelaskan dalam bukunya “Karakteristik gaya belajar seorang 

perserta didik” dibagi menjadi tiga bagian yaitu :  

a. Visual learners 

Perserta didik visual adalah peserta didik yang memiliki cara belajar dengan 

melihat, maka diperlukan alat bantu yang membuat mereka dapat melihat dan 

menyakasikan secara langsung dalam pembelajaran. 

b. Auditory learners 

Peserta didik auditory adalah peserta didik yang memiliki cara pembelajaran 

berkelompok dengan pembelajaran menggunakan buku-buku audio 

dikarenakan pendengaran peserta didik auditori sangat baik. 

c. Kinesthetic learners 
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Peserta didik Kinesthetic adalah mereka pesera didik yang memiliki gaya 

belajar kinestetik yang dominan senang menggunakan metode belajar 

demontrasi. 

Kesimpulan yang diperoleh dari pendapat yang telah dipaparkan bahwa 

pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram agar tercipta suatu proses 

usaha menciptakan kondisi pembelajaran dengan berbagai metode untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan kesiswa.  

2. Media Pembelajaran 

a. Pendahuluan 

Medius merupakan bahasa latin dari kata media yang berarti perantara, 

pengantar atau tengah. Dalam bahasa arab perantara disebut wasail atau pembawa 

dari pengirim kepada penerima pesan (Azhar Arsyad, 2011: 3). 

Media pembelajaran adalah salah satu sarana fisik dalam teknologi 

pembawa pesan yang dapat dipergunakan untuk keperluan pembelajaran (Rusman, 

Deni dan Cepi, 2012: 170). Sedangkan menurut Arief S. Sadiman, dkk (1990: 83) 

media merupakan sarana penyampaian pesan yang pada lazimnya disajikan dengan 

menggunakan peralatan. Jika ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu media jadi karena media ini telah ada dipasaran luas 

dalam keadaan siap dipakai, dan program media karena perlu dirancang dan 

dipersiapkan secara khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Rayandra Asyhar (2012: 8) menjelaskan media pembelajaran yaitu alat 

yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari suatu sumber secara terencana, 
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sehingga saat penerima melakukan proses pembelajaran dapat menerima pesan 

dengan efektif dan efisien 

Lebih lanjut lagi, Hujair AH. Sanaky (2009: 4) menegaskan pengertian 

media secara umum merupakan proses pembelajaran menggunakan metode, alat, 

dan teknik yang digunakan untuk menumbuhkan interaksi dan komunikasi diantara 

siswa dan guru.. Secara khusus media merupakan sarana yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang terlah direncanakan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah  sarana penyampian pesan yang disampaikan oleh guru ke 

siswa dengan mengunakan media untuk mempermudah penyampian informasi 

yang akan diberikan sehingga pembelajaran menjadi efisien dan efektif. 

Hamalik dalam Azhar Arsyad (2011: 15) mengemukakan peran media 

didalam proses belajar mengajar dapat menumbuhkan minat, keinginan, 

rangsangan dan  motivasi dalam menerima pembelajaran. Menurut Nana Sudjana 

dan Ahmad Rivai (2015: 2-3) media pembelajaran mampu menumbuhkan minat 

siswa dalam belajar dikarena dua sebab, sebab pertama terkait dengan kemanfaatan 

media untuk siswa, diantaranya:  

1) Ketertarikan dalam proses pengajaran yang membuat siswa termotivasi untuk 

belajar.  

2) Siswa lebih mudah memahami pelajaran yang sedang berlangsung karena 

bahan pembelajaran lebih bermakna. 

3)  Siswa tidak merasa jenuh karena metode mengajar dapat lebih bervariasi.  
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4) Aktivitas siswa tidak hanya mendengar keterangan guru saat melakukan 

kegiatan belajar melainkan siswa dapat mendemonstrasi, mengamati, dan lain-

lain.  

Sebab kedua terkait dengan pola pikir siswa, dimulai dari berpikir 

sederhana sampai berpikir kompleks, konkret sampai berpikir abstrak, dan rumit.  

Edger Dale dalam Arief, dkk (1990: 8) menjelaskan gambaran klasifikasi 

pengalaman dari  yang paling kongkrit ke yang paling abstrak  

Gambar 1. Kerucut Pengalaman E.Dale 

 

Daryanto (2013: 7) menjelaskan media sebagai komponen intergral dari sistem 

pembelajaran. Jika ditinjau dari komponen komunikasi media memiliki letak yang 

sangat penting yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2. Flowchart letak media dalam sistem komunikasi 
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Oleh karena suatu pembelajaran yang sedang berlangsung merupakan 

proses sistem komunikasi, maka media memiliki peranan yang sangat penting. 

Menurut Hamalik (1980: 18) Syarat-syarat media yang akan dibuat harus 

memenuhi syarat berikut : 

1) Rasional, hal yang masuk akal. 

2) Ilmiah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

3) Ekonomis, pengeluaran biaya yang tidak mahal dan dapat digunakan berulang 

kali. 

4) Praktis, dapat digunakan dalam kondisi praktik disekolah. 

5) Fungsional, berguna dalam pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dan 

siswa. 

b. Klasifikasi media pembelajaran 

Gerlach & Ely dalam Azar Arsyad (2011: 12-14) menjelaskan ada tiga 

faktor petunjuk mengapa media digunakan. Faktor tersebut antara lain : 

1) Ciri Fiksatif 

Keahlian media dalam hal menyimpan, merekam, merekonstruksi, dan 

melestarikan suatu kejadian yang terjadi sehingga gambaran yang telah 

direkam dapat dipergunakan ataupun dikirim keformat lainnya. Gambaran 

kejadian yang hanya terjadi sekali dapat disimpan dan dipergunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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2) Ciri Manipulatif 

Manipulatif merupakan ciri media yang dapat memodifikasi suatu objek atau 

kejadian. Dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording suatu 

peristiwa yang memakan waktu lama dapat dimodifikasi menjadi cepat 

sehingga dapat disajikan kepada siswa dalam waktu sekejap. Saat melakukan 

manipulatif kejadian atau pemotongan gambar perlu perhatian khusus sehingga 

tidak timbul kesalahan penapsiran antara sikap siswa dengan tujuan yang 

diinginkan. 

3) Ciri Distributif 

Ciri distributif merupakan proses produksi yang dikembas sesuai dengan 

kejadian yang dapat disajikan berulang kali kepada siswa 

c. Peran media dalam psikomotorik 

Artherton dalam Muhammad Yaumi (2013: 88) menjelaskan dalam 

bukunya Taksonomi pembelajaran adalah klasifikasi tujuan pembelajaran 

berdasarkan domain pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diidentifikasi 

dalam tiga domain : kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain psikomotor 

meliputi keterampilan fisik dan motorik.  

Domain psikomotorik Bloom dalam Muhammad Yaumi (2013: 97) 

menegaskan pola prosedural, dan konsep untuk membantu pengembangan 

kemampuan intelektual dan keterampilan. Dick dan Carey dalam Muhammad 

Yaumi (2013: 110) menerangkan keterampilan dalam psikomotor dicirikan oleh 

perserta didik yang sedang melakukan tindakan fisik, dengan atau tampa 

menggunakan alat untuk mencapai hasil belajar. 
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Menurut Muhammad Yaumi (2013: 111) ketampilan psikomotorik  adalah 

kemampuan untuk mengenal alat dan bahan, merangsang tampa menimbulkan 

kerusakan, menguasai dasar-dasar pengguaannya, mengoperasikan dalam bekerja, 

dan memproduksi dan mengevaluasi penggunaannya. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat ahli di atas mengenai peran 

psikomotorik dalam pembelajaran adalah melakukan pekerjaan dalam hal 

keterampilan yang pada akhirnya mengevaluasi penggunaanya.  

d. Jenis dan Karakteristik media pembelajaran 

Heinich, Molenda dan Smaldino dalam Muhammad Yaumi (2013: 260-

262) menjelaskan jenis media pembelajaran yaitu :  

1) Media cetak 

Media cetak merupakan media sederhana dan mudah diperoleh, adapun 

macam-macam media cetak antara lain : buku, brosur,modul, dll. 

2) Media pameran  

Media permanen merupakan benda asli dan benda replika dimana benda asli 

merupakan benda yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan 

tidak bisa dimanupulasi. Benda repika adalah tiruan benda nyata dan memiliki 

fungsi yang sama untuk pembelajaran. 

3) Media visual 

media visual termasuk tabel, gambar, poster , grafik, dll untuk dijadikan 

gambaran yang dapat dilihat ketika pembelajaran. 

4) Audio 
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Media audio merupakan alat yang hanya melibatkan indra pendengaran saat 

proses pembelajaran. Media audio antara lain : piringan hitam, alat perekam, 

radio, dan lain-lain. 

5) Video 

Media video adalah semua format media elektronik yang menggunakan 

gambar bergerak untuk menyampaikan pesan. 

6) Komputer 

Media komputer adalah suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

belajar mandiri seperti menyajikan youtube, audio streaming. 

7) Multimedia 

Multimedia adalah animasi, video, suara, teks, dan  foto yang dapat 

digabungkan untuk menyajikan informasi. 

3. Media video pembelajaran 

Daryanto (2013: 88) menegaskan media video adalah gambar bergerak 

yang dikombinasikan dengan audio. Program pembelajaran video dapat 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa serta mempermudah penyampaian 

materi yang akan diberikan oleh guru. Menurut Pujiriyanto (2012: 162) video 

memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pembelajaran, beragam skenario 

pembelajaran bisa menginterasikan menggunakan media video. Selanjutnya,  

Muhammad Yaumi (2013: 262) menjelaskan dalam bukunya media video adalah 

pesan yang disampikan melalui gambar bergerak mengguankan format media 

elektronik. 
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Azhar Arsyad (2011: 49) menjelaskan media video pembelajaran 

merupakan suara dan gambar yang bergerak bersama-sama untuk mengambarkan 

suatu objek. Media video dapat menjelaskan konsep-konsep yang rumit, 

menyajikan informasi, mengajarkan keterampilan, memaparkan proses, dan 

mempengaruhi sikap. 

Hamalik (1980: 57) menegaskan media video merupakan suatu media 

yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan. Program video dinilai 

sangat efektif karena memiliki informasi yang autentik dan menarik bagi peserta 

didik. Hamalik (1980: 136) menjelaskan juga dalam bukunya media video adalah 

suatu pelengkapan elektronik yang dapat menampilkan gambar hidup yang meliputi 

gambar dan suara. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa video 

pembelajaran adalah media yang mampu membentuk satu kesatuan yang dirangkai 

dengan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan sehingga menjadi sebuah 

alur yang menimbulkan kesan hidup dan bergerak yang memiliki pesan yang 

terdapat didalamnya sehingga tujuan pembelajaran tercapai.. 

Karakteristik Media Video Pembelajaran. Hamalik (1983: 109-110) 

mengemukakan bahwa video yang baik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Video dapat menarik minat siswa. 

2) Gambaran yang nyata dan autentik. 

3) Memiliki gambaran lingkungan, pakaian dan penempatan yang baik. 

4) Sesuai dengan keahlian siswa. 
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5) Bahasanya yang mudah dimengerti. 

6) Memiliki alur yang diatur. 

7) Aktifitas yang mendorong tujuan video. 

8) Segi teknis dapat memenuhi alur cerita. 

Untuk menciptakan suatu video dalam pembelajaran harus memiliki 

cakupan karakteristik tertentu. Karakteristik video menurut Yudhi Munadi (2013: 

127) adalah : 

1) Waktu dan jarak dapat teratasi dengan mudah 

2) Video dapat diputar kembali sehingga siswa lebih jelas. 

3) Penyampian pesan mudah diingat dan cepat.  

4) Menumbuhkan pola pikir dan pendapat siswa.  

5) Imajinasi siswa dapat berkembang. 

6) Memberikan gambaran yang realistis dan dapat memperjelas hal-hal yang 

abstrak.  

7) Emosi siswa dapat terpengaruhi. 

8) Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan. Mampu mengajukan 

rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan dari 

siswa. 

9) Video dapat dipelajari semua siswa. 

10)  Siswa dapat termotivasi dan tumbuhnya minat belajar. 

11) Sikap siswa dapat dilihat saat video diputar dan kemudian dapat dievaluasi. 
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Video yang baik menurut Azar Arsyad (2011: 49) dapat melengkapi 

pengalaman-pengalaman dasar serta dapat menggambarkan suatu proses sehingga 

kelompok kecil maupun besar dapat terdorong dan termotivasi dalam menentukan 

pendapat dalam pembahasan.  

Hujair AH. Sanaky (2009: 106) menjelaskan kelebihan video dapat 

menyajikan objek belajar secara konkret sehingga memiliki daya tarik tersendiri 

dan menambah daya ingat tentang objek belajar secara portableI dan mudah 

didistribusikan sehingga siswa tidak merasa jenuh dan tercapainya tujuan belajar 

pisikomotorik. 

Sama halnya menurut Rusman, Kurniawan, & Riyana (2012: 200) dalam 

bukunya menerangkan kelebihan media video antara lain : 

1) Seluruh siswa dapat menerima pesan yang disampaikan. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

3) Bagus untuk menerangkan suatu proses. 

4) Video dapat memberikan gambaran yang lebih realistis dan dapat diputar 

kembali atau dijeda sesuai kebutuhan. 

5) Video dapat memengaruhi sikap siswa karena memberikan pesan yang 

mendalam. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik video pembelajaran adalah a) Memberikan gambaran lebih realistis, 

b) Pesan yang disampaikan cepat, dan mudah diingat secara lebih merata oleh siswa 
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c) mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, dan d) Dapat menjelaskan suatu proses 

dalam keterampilan, dan e) Menumbuhkan minat dan motivasi. 

 

4. Program Tutorial Video 

Rusman, Kurniawan, & Riyana (2012: 259-260) menjelaskan tutorial adalah 

proses bantuan bimbingan saat belajar dari pendidik kepada peserta didik. Guru 

bukan hanya sebagai tutor dan siswa hanya mendengarkan melainkan secara luas 

siswa mengkaji materi yang akan dibahas dan membawa masalah yang ditemukan. 

Benny A. Pribadi (2014: 138) menjelaskan secara rinci penggunaan metode 

pembelajaran tutorial meliputi beberapa aktifitas instruktur didalamnya yaitu : 

masalah yang dibahas, menyajikan materi pelajaran, memberikan umpan balik, 

menganalisis jawaban peserta, latihan untuk siswa dan siswa dapat melakukan 

kompetensi yang di pelajari. Penyajian dalam metode ini menggunakan video, 

orang, bahan ajar, atau komputer.  

Pujiriyanto (2012: 117) mengungkapkan tutorial merupakan bentuk 

penyajian dengan sumber informasi dalam pola komunikasi 2 arah. Tutorial dapat 

memberikan kesempatan kerja mandiri dan memberikan arahan terhadap kemajuan 

belajar siswa. 

Hamalik (2003: 191) menjelaskan  Sistem tutorial adalah suatu sistem dalam 

memberikan bimbingan kepada murid-murid, dalam hal ini guru dianggap sebagai 

tutor. Bila diperlukan guru dapat mempergunakan alat-alat tetentu untuk membantu 
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siswa belajar, misalnya belajar melalui pendengaran dan menglihatan disebut 

dengan audio-video tutorial system. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan program tutorial video 

adalah bentuk penyajian yang dirancang untuk menyampaikan suatu informasi 

kepada siswa dengan mengunakan alat bantu berupa video dalam proses 

pembelajaran. 

a. Prosedur Pembuatan Program Tutorial Video Pembelajaran 

Rayandra Asyhar (2012: 113) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul 

Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran bahwa prosedur media video melalui 

tiga tahapan yaitu : Pra produksi, Produksi, dan Pasca Produksi yang digambarkan 

pada gambar dibawah ini : 

Gambar 3. Langkah-langkah Produksi Media Video 

b. Penulisan Naskah Program Tutorial Video Pembelajaran 

Arief S. Sadiman, dkk (2014: 156-158) menjelaskan penulisan naskah 

secara teoritis merupakan komponen dari pegembangan media atau secara lebih 

Tahapan Pra Produksi Tahapan Produksi Tahapan Pasca Produksi 

• Identifikasi 
Program 

• Penyusunan 
GBIMV 

• Penyusunan JMM 
• Penulisan Naskah 

• Diskusi 
Naskah 

• Hunting 
• Casting 
• Budgeting 
• Rekam Audio 

• Editing video 
• Validasi ahli 
• Uji coba 
• Revisi 
• Produksi 
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praktis merupakan bagian dari serangkaian kegiatan produksi media melalui 

tahapan-tahapan perencanaan dan desain, pengembangan, serta evaluasi dimana 

naskah merupakan syarat yang harus ada untuk program yang terkontrol isi dan 

bentuk sajiannya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi : 

1) Sinopsis 

Dalam praktik, sipnopsis ini diperlukan sebagai gambaran pokok materi 

ataupun tema yang dikemas secara  ringkas agar pemeran dapat mengetahui 

konsep sehingga tujuan dapat tercapai. 

2) Treatment 

Treatment adalah ilustrasi cerita pembelajaran yang dijelaskan secara singkat 

untuk dipergunakan sebagai gambaran umum tentang cerita yang akan 

dikerjakan. 

3) Storyboard 

Setelah Treatment dibuat kemudian digambarkan kedalam sketsa yang 

sederhana untuk melihat alur yang diceritakan telah sesuai dengan yang 

diinginkan. 

4) Skrip  

Setelah storyboard didapatkan kemudian dituangkan kedalam skrip yang 

memiliki format tabel dua kolom kanan dan kiri. Kolom kanan digunakan 

untuk menampilkan visual dan kolom kanan diguanakan untuk menampilkan 

narasi, suara dialog, efek dalam musik maupun musik pengiring gambar. 

5) Skenario 
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Petunjuk operasional dalam pelaksanaan produksi atau pembuatan programnya 

yang bermanfaat bagi teknisi dan kerabat produksi yang akan 

melaksanakannya dan kontinuitas akan dilakasakan dalam proses perekaman 

(editing). 

Arif S. Sadiman, dkk (2014: 159-160) dalam bukunya menjelaskan teknik 

pengambilan gambar yaitu: 

a) Long Shot (LS) 

Teknik pengambilan gambar yang memperlihatkan keseluruhan latar belakang. 

b) Medium long shot (MLS) 

Gambar diambil dari jarak yang wajar. 

c) Medium Shot (MS) 

Teknik pengambilan gambar dengan memperlihatkan objek dan mengabaikan 

latar belakang objek. 

d) Medium close-up (MCU) 

Pengambilan gambar objek orang dan diambil dari dada keatas. 

e) Close Up (CU) 

Teknik pengambilan gambar dengan menampilkan fokus objek secara ditail. 

f) Extreme long shot (XLS) 

Gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan bukanlah objek 

melainkan latar belakang. 

g) Extreme close-up (XCU) 

Ditail gambar yang sangat terlihat.  
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5. Evaluasi Program Media 

Muhammad Yaumi (2013: 296) menjelaskan evaluasi sebagai proses 

pengukuran , penilaian, dan penelitian kelayakan terhadap suatu produk atau sistem 

pembelajaran berdasarkan keriteria suatu produk. Teknik pengumpulan data untuk 

mengukur dan menilai suatu kegiatan dapat menggunakan 

angket,wawancara,observasi, atau dokumentasi. 

M. Ngalim Purwanto (2013: 3-4) mengemukakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan suatu informasi ataupun data dalam kegiatan yang dilakukan 

dengan sengaja ketika proses pengajaran. Data yang dikumpulkan berupa 

tingkahlaku siswa sebagai batasan tercapainya penilaian terhadap objek. 

Menurut Arief S. Sadiman, dkk (1990: 182) adapun media yang dibuat harus 

dinilai untuk mengetahui apakah hipotesis bahwa media yang dibuat dapat 

memberikan hasil belajar yang lebih baik. Secara tidak langsung pengembang 

media beranggapan media yang dibuat 100% baik, anggapan itu sendiri tidak keliru 

karena secara tidak langsung peneliti telah menurunkan hipotensis. Hipotensis 

tersebut perlu dibuktikan dengan menguji. Pengujian media tersebut ada dua 

macam bentuknya yaitu:  

a) Evaluasi Formatif 

Arif S. Sadiman, dkk (1990: 182) menjelaskan evaluasi formatif adalah 

kegiatan pengumpulan data dari hasil efektivitas dan efisiensi yang terdapat 

dimedia untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali sehingga media menjadi 

lebih efisien dan efektif untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Anas Sudijono (2009: 23) menjelaskan evaluasi formatif adalah evaluasi 

yang dilakukan saat berlangsungnya proses pembelajaran yaitu pada setiap kali 

satuan program pembelajaran atau subpokok pembahasan dapat diselesaikan, 

dengan bertujuan agar mengetahui sejauh mana perserta didik telah menguasai 

materi sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. 

Rudi Susila dan Cepi Riyana (2008: 163) menjelaskan evaluasi formatif 

adalah kegiatan pengumpulan data yang digunakan dalam menilai bahan media 

sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. 

b) Evaluasi Sumatif 

Arif S. Sadiman, dkk (1990: 183) menjelaskan pada akhir program yang 

telah selesai akan di uji ahli dan di perbaiki oleh orang lain maupun oleh peneliti 

sendiri untuk mengumpulkan data dilapangan. 

Anas Sudijono (2009: 23)  memaparkan evaluasi sumatif adalah evaluasi 

dari keseluruahan program pengajaran yang telah diberikan kepada siswa untuk 

menentukan nilai keberhasilan dalam jangka waktu satu semester.  

Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008: 163) menjelaskan secara ringkas 

bahwa evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir program 

pembelajaran  untuk menilai  keseluruhan media yang digunakan dalam satu 

semester. 

c) Pengujian Media Pembelajaran 
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Kegiatan evaluasi dalam program pengembangan dititik beratkan pada 

kegiatan evaluasi formatif. Ada tiga tahapan evaluasi untuk pengujian media 

pembelajaran mengunakan evaluasi formatif yaitu evaluasi satu lawan satu (one to 

one), evaluasi kelompok kecil dan evaluasi lapangan. 

(1) Evaluasi satu lawan satu 

Arief S. Sadiman,dkk (1990: 183) menjelaskan tahapan satu lawan satu ini 

dipilih dua orang atau lebih siswa yang dapat mewakili populasi target dari media 

yang dibuat oleh peneliti dan kemudian disajikan kepada mereka secara individual. 

Dari pemilihan target hendaknya satu orang siswa yang memiliki kemampuan 

dibawah rata-rata dan satu orang lagi di atas rata-rata.  

Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008: 172) menegaskan prosedur 

pelaksanaan evaluasi media satu lawan satu ini adalah sebagai berikut : 

(a) Menjelaskan kepada siswa bahwa peneliti akan merancang suatu media baru 

dan ingin mengetahui bagaimana reaksi dari siswa. 

(b) Meminta kepada siswa menilai media yang dibuat oleh peneliti. 

(c) Siswa bersikap relaks dan bebas saat mengemukakan pendapatnya tentang 

media tersebut. 

(d) Memberikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan 

pengetahuan tentang media tersebut. 

(e) Peneliti mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk 

mempelajari media tersebut dan mencatat reaksi siswa terhadap topik yang 

dimediakan. 
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(f) Memberikan tes yang mengukur keberhasilan media tersebut (Post test). 

(g) Analisis informasi yang terkumpul. 

Secara sederhana Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008: 172) menjelaskan 

langkah evaluasi media satu lawan satu dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Flowchart  langkah evaluasi satu lawan satu 

 

(2) Evaluasi kelompok kecil 

Arief S. Sadiman,dkk (1990: 185) menjelaskan pula evaluasi kelompok 

kecil ini perlu dicobakan kepada 5-10 siswa yang dapat mewakili target. Siswa yang 

menjadi target adalah siswa yang kurang pandai, sedang, dan pandai. 

Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008: 173) menambahkan bahwa evaluasi 

kelompok kecil dapat digambarkan sesuai prosedur seperti berikut: 

(a) Diperlukan umpan balik dari siswa untuk menyempurnakannya. 

(b) Melakukan pretest kepada siswa untuk mengukur kemampuan dan 

pengetahuan siswa tetntang topik yang dimediakan. 
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media 
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(c) Meminta siswa untuk mempelajari media tersebut. 

(d) Mencatat waktu yang diperlukan dan semua bentuk umpan balik selama 

menyajikan media. 

(e) Berikan tes untuk mengukur sejauh mana tujuan bisa tercapai (post test). 

(f) Bagikan kuesioner kepada siswa  

(g) Analisis data yang terkumpul. 

Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008: 174) menjelaskan secara sederhana 

langkah evaluasi kelompok kecil ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Flowchat Langkah Evaluasi Kelompok Kecil 

 

(3) Evaluasi lapangan 

Menurut Arief S. Sadiman,dkk (1990: 186) menjelaskan evaluasi lapangan 

ini diujikan setelah dua kegiatan pengujian diatas dilakukan, dengan tahapan 

memilih sekitar kurang lebih 30 siswa dengan berbagai karakteristik siswa. 
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Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008: 175) mengungkapkan prosedur 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

(a) Memilih kurang lebih 30 orang siswa. 

(b) Menjelaskan kepada siswa agar menilai media sesuai dengan apa yang 

dirasakan siswa. 

(c) Mengajukan pertanyaan kepada siswa secara lisan untuk mengetahui sejauh 

mana kepahaman siswa mengenai materi. 

(d) Memberikan media yang telah dibuat kepada siswa. 

(e) Catat waktu dan sikap siswa saat media disajikan. 

(f) Berikan tes kembali kepada siswa agar mengetahui hasil post test  dibanding 

pri test. 

(g) Untuk mengetahui pendapat dan sikap siswa diberikan kuesioner. 

(h) Data yang diperoleh kemudian diringkas dan analisis. 

Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008: 176) menjelaskan pula langkah 

evaluasi lapangan dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 6. Flowchart Langkah Evaluasi Lapangan 

 

Menurut Borg and  Gall dalam buku Sugiyono (2015: 35-37) Dalam 

pendidikan,  model penelitian dan pengembangan digunakan untuk memperoleh 

rancangan produk baru  yang berkualitas, efektif, dan memenuhi standar dengan 

cara dievaluasi dan disempurnakan dalam uji lapangan sehingga produk baru akan 

memenuhi kriteria yang spesifik. Selanjutnya Borg and Gall menjelaskan 10 

tahapan yang dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan sebagai berikut: 

1. Research and information collecting 

Penelitian dan pengumpulan informasi meliputi analisis kebutuhan, review 

literatur, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan membuat laporan terkini. 

2. Planning 

Melakukan perencanaan yang meliputi keterampilan yang harus dipelajarai, 

perumusan tujuan, penentuan urutan pelajaran, dan uji coba kelayakan dalam 

skala kecil. 

3. Develop preliminary from a product 

Pengembangan produk awal yang meliputi penyediaan materi pembelajaran, 

prosedur atau penyusunan buku pegangan, dan instrumen evaluasi. 

4. Preliminary field testing 

Pengujuan lapangan awal yang dilakukan pada 1 s.d 3 sekolah mengguankan 6 

s.d 12 subjek. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, atau 

kuesioner. Data selanjutnya dianalisis. 

5. Main product revision 



31 
 

Melakukan revisi utama terhadap produk didasarkan pada saran-saran pada uji 

coba. 

6. Main field testing 

Melakukan uji coba lapangan utama yang dilakukan pada 5 s.d 15 sekolah 

dengan 20 s.d 100 subjek. Data kuantitatif tentang performance subjek sebelum 

dan sesudah penelitian dianalisis. Hasil dinilai sesuai dengan tujuan penelitian 

dan dibandingkan dengan data kelompok kontrol bila mungkin. 

7. Operational product revision 

Melakukan revisi terhadap produk yang siap dioperasikan berdasarkan saran 

dari uji coba. 

8. Operational field testing 

Melakukan uji lapangan operasional yang dilakukan pada 10 s.d 30 sekolah 

dengan 40 s.d 400 sunjek. Data yang terkumpul dianalisis. 

9. Final product revision 

Revisi produk akhir berdasarkan saran dari uji lapangan. 

10. Dissemination and implementation 

Menyebarkan dan mengiplementasikan produk dengan memuat laporan 

mengenai produk pada pertemuan profesional. Bekerjasama dengan pihak 

pihak distributor untuk disebarluaskan secara komersial. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti mengunakan 

metode Borg and Gall berdasarkan sepuluh langkah yang telah diuraikan diatas. 

Alasan peneliti mengunakan metode ini dikarenakan proses pengembangan lebih 
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rinci. Untuk mengetahui spesifik prosedur pengembangan Borg and Gall dijelaskan 

di BAB III metode penelitian. 

Karakteristik Mata Pelajaran Dasar Elektromekanik. Dasar Elektromekanik 

atau sering disebut dengan Pekerjaan Dasar elektromekanik adalah salah satu 

pembelajaran yang diajarkan di SMK Hamong Putera Pakem. Kurikulum 

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini menggunakan Kurikulum 

2013. 

Pengertian Kurikulum menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Abdul Majid (2016: 38-39) mengungkapkan silabus adalah suatu kegiatan 

yang dirancang oleh guru yang berisi tentang bahan ajar pembelajaran untuk 

menyaikan materi kurikulum yang telah diurutkan atau dikelompokan. Abdul Majid 

dan Chaerul Rochman (2014: 243-244)  menjelaskan silabus adalah rencana 

pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang terdiri dari kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator tercapainya kompetensi, materi dalam pembelajaran, 

suatu kegiatan didalam pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar.  

Maria Dominika Niron (2009: 7) menjelaskan pula bahwa silabus 

merupakan program yang dirancang untuk satu semester, sehingga silabus perlu 

dijabarkan kedalam program yang lebih rici yaitu rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) untuk jangka waktu pendek.  
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Pekerjaan dasar elektromekanik adalah pekerjaan yang terdiri dari 

kompetensi dasar yang meliputi 4.1 Menggunakan K3 sesuai manual standar 

operasional prosedur dibidang pekerjaan elektromekanik, 4.2 Membedakan jenis-

jenis bahan kerja elektromekanik, 4.3 Melakukan pekerjaan elektromekanik dari 

bahan non logam, 4.4 Melakukan pekerjaan elektromekanik dari bahan logam, 4.5 

Melakukan pekerjaan kelistrikan elektromekanik, 4.6 Merakit pekerjaan 

elektromekanik, 4.7 Memeriksa pekerjaan elektromekanik dari bahan logam. 

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti 4.4 Melakukan pekerjaan 

elektromekanik dari bahan logam yang terdiri dari indikator 4.4.1 Mempelajari 

jenis-jenis peralatan tangan sesuai dengan fungsinya dan 4.4.2 Menggunakan 

dengan benar peralatan tangan sesuai dengan fungsinya.  

Peralatan tangan merupakan peralatan yang praktis dan ringan dibawa 

kemana saja yang digunakan secara langsung menggunakan tangan (manual). Jenis 

dan macam-macam peralatan tangan antara lain : 

1) Kikir (kikir : bundar, kotak, pipih, setengah bundar, dan segitiga). 

2) Palu (palu : besi, karet, kayu, plastik). 

3) Tang (tang: kombinasi, potong, lancip). 

4) Obeng (obeng : kembang, pipih). 

5) Gergaji tangan (gergaji: kayu, Besi). 

6) Alat perlengkapan gambar (penggores, penitik,  siku, dll). 

7) Alat ukur mekanik (jangka sorong, mistar baja, mikrometer, meteran). 

8) Alat penjepit benda kerja (ragum). 

9) Alat keling, solder, Tap Ulir. 
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10)  pahat. 

Dalam kegiatan kompetensi dasar siswa menjelaskan jenis-jenis peralatan 

tangan sesuai dengan fungsinya dan menjelaskan tata cara menggunakan peralatan 

tangan dengan benar sesuai dengan fungsi dan spesifikasinya. Dalam penelitian ini 

peneliti melihat penggunaan peralatan tangan kikir dan gergaji adalah peralatan 

tangan yang kompleks karena memiliki gerakan bermacam-macam. 

1) Gergaji 

Gergaji adalah peralatan tangan yang memiliki badan berupa besi tipis dengan 

gigi yang tajam yang dipergunakan untuk memotong atau membelah suatu benda 

baik benda keras maupun lunak. Pada umumnya pekerjaan dasar elektromekanik 

mengunakan gergaji besi. Bagian-bagian gergaji ditunjukan sebagai berikut : 
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Gambar 7. Spesifikasi Gergaji 

 

 Cara mengunakan gergaji adalah dengan memegang ujung gergaji dengan 

tangan kiri dan tangan kanan megegang bingkai gergaji seperti gambar berikut : 

 
Gambar 8. Cara Memegang Gergaji Saat Mengenai Bidang Kerja 

Gangan 

Bilah Mur pengencang 

Bingkai setel 

Bujur sangkar 

Pena 

Bingkai pejal 

Bilah 
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Sudut bilah untuk memotong kira-kira 300 dengan kecepatan menggergaji 

40-50 langkah permenit, katakanlah secepat anda dapat mengatakan satu, dua, tiga 

dan seterusnya setiap langkah. 

Benda kerja yang berukuran kecil harus dijepit agar benda kerja tidak 

bergoyang saat akan dipotong menggunakan gergaji. Sedapat mungkin 

penggergajian dimulai sejajar dengan bidang yang terpanjang. Gerigi gergaji tidak 

boleh menyangkut pada sudut tajam benda kerja, lebih baik dimulai dengan 

menggergaji sisi terlebar. Seperti gambar berikut : 

 
Gambar 9. Posisi Gerigi Gergaji Mengenai Bidang Kerja 

 

2) Kikir 

Kikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengkikisan benda 

kerja. Kikir juga berfungsi sebagai alat untuk meratakan dan menghaluskan suatu 

bidang kerja. Kikir memiliki bagian-bagian seperti gagang, gelang, tangkai dan 

badan, badan kikir memiliki macam-macam bentuk seperti : 

a) Kikir pilar 

Benar Salah 
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Kikir pilar dipergunakan untuk membuat alur-alur sempit. Kedua muka 

mempunyai guratan ganda dan kedua tepi mempunyai guratan tunggal atau satu 

poros. Lihat gambar berikut : 

 
Gambar 10.Kikir Pilar 

 

b) Kikir bujur sangkar (kotak) 

Kikir bujur sangkar dipergunakan untuk mengkikir sudut-sudut dengan 

guratan ganda. Lihat gambar berikut : 

 
Gambar 10. Kikir Bujur Sangkar (Kotak) 

 

c) Kikir bundar 
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Kikir bundar atau sering dinamakan kikir ekor tikus dipergunakan untuk 

memperluas lubang dan sisi-sisi bulatan. Guratan kikir bundar memiliki guratan 

kasar, sedang, atau halus.  

 
Gambar 11. Kikir Bundar 

 

d) Kikir setengah bundar 

Kikir setengah bundar (1/2 bulat) ini memiliki sisi rata yang dipergunakan 

untuk perkerjaan umum. Sisi setengah bundar untuk mengkikir permukaan 

lengkung. Sisi rata diberikan guratan ganda sedang sisi lengkung mengmiliki 

guratan tunggal, halus atau sedang. 

 
Gambar 12.Kikir Setengah Bundar 

 

e) Kikir segitiga 
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Kikir segitiga dipergunakan untuk mengkikir sudut-sudut antara 600–900. 

Kikir segitiga memiliki guratan ganda. 

 
Gambar 13. Kikir Segitiga 

 

f) Kikir gergaji 

Kikir gergaji dipergunakan untuk menajamkan bilah gergaji dan untuk 

mengkikir gergaji lingkaran. 

 
Gambar 14. Kikir Gergaji 

 

g) Kikir parut 

Kikir parut dipergunakan untuk mengkikir logam lunak, kayu dan bahan 

lunak lainnya.  
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Gambar 15.Kikir Parut 

 

Umumnya kikir yang dipakai untuk perkerjaan awal adalah kikir yang 

memiliki gigi kasar. Cara memegang kikir adalah dengan memegang ujung kikir 

dengan tangan kiri dan ibu jari memegang tuas kikir seperti gambar berikut. 

 

Gambar 16.Cara Memegang Kikir Saat Mengenai Bidang Kerja 

 

Proses pengkikiran melintang dilakukan untuk memperoleh permukaan 

akhir yang lebih rata. Pada pengikiran ini, masing-masing ujung kikir digenggam 

menggunakan jempol kira-kira 15 mm dari sisi benda kerja seperti gambar berikut 

: 
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Gambar 17.Gambar Pengkikiran Melintang Saat Mengenai Bidang Kerja 

 

 Pada benda kerja kecil atau alur-alur yang  mana tangan kiri sukar 

memegang kikir, kita dapat memegang hanya dengan gagang kikir. Gunakan 

telunjuk dan jari tengah bersama-sama dengan jempol menumpang sambil menekan 

kikir seperti gambar berikut : 

 
Gambar 18.Gambar Pengkikiran Benda Kerja Kecil 

 

Apabila permukaan lebih besar dari pada kikir, maka harus mengunakan 

pemegang kikir. 
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Gambar 19. Pemegang Kikir Ketika Permukaan Benda Kerja Besar dari Kikir 

 

a) Mengkikir bundar 

Ketika akan melakukan pengkikiran benda kerja bundar dengan bidang 

cembung luar dilakukan dengan cara melintang dan memanjang. Mula-mula 

gunakan kikir kasar atau gegaji untuk melepaskan sudut-sudut bidang kerja. Pada 

pengikiran melintang, kikir digerakkan lurus sambil memutar kearah samping kiri 

dan kanan seperti gambar berikut : 
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Gambar 20.Gerakan Kikir Melintang 

Pada pengikiran memanjang,  kikir digerakkan  sambil menukik  sepanjang 

langkah. Gerak tangan dilakukan secara bebas menukik naik dan turun seperti 

gambar berikut : 

Gambar 21.Gerakan Kikir Memanjang 

  Pada pengikiran ujung yang bundar, gerak  disertai  dengan  pemutaran 

memanjang dan pemutaran melintang sebagai berikut : 

Gerak memanjang 

Benda kerja 

Gerak lengkung 

Gerak memanjang 

Gerak jungkir 
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Gambar 22. Mengkikir ujung dengan gerakan melintang dan memanjang. 

b) Mengkikir Cekung 

Dipergunakan kikir setengah bulat. Ada dua cara mengikir cekung, yaitu 

Memutar kikir arah melintang dan memutar kikir arah memanjang seperti gambar 

berikut :  

 
Gambar 23. Pengkikian Melintang 

Pada pengikiran arah melintang, sepanjang langkah pengisian (maju) 

kikir turut diputar seperti gambar berikut : 

Benda kerja 

Gerak memutar 
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Gambar 24. Pergerakan Mengkikir Melintang Terhadap Benda Kerja 

Pada pengikiran kearah memanjang, sepanjang  langkah pengisian (maju) 

kikir tidak diputar.  Akan tetapi kikir digerakkan juga kearah samping seperti 

gambar berikut : 

 
Gambar 25. Pengikiran Maju dengan Gerakan Kearah Samping 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian Relevan Pertama 

Penelitan yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran berbasis 

video tutorial gerak dasar tenis lapangan untuk anak tingkat sekolah dasar di 

Sekolah Tenis Kabupaten Temanggung” yang dilakukan oleh Dony April 

Krismanto pada tahun 2016. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keberhasilan produk media 

pembelajaran video gerak dasar tenis lapangan untuk atlit pemula tingkat Sekolah 

Dasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dan 

pengembangan (research and development). Subjek uji coba penelitian terdiri atas 

24 atlit Sekolah Tenis Temanggung. Penelitian ini mengunakan instrumen lembar 

penilian berupa angket. 

Hasil penilian produk media pembelajaran video ini adalah (1) Aspek 

materi memperoleh skor 3 dengan katagori “sangat layak”; (2) Aspek pembelajaran 

memperoleh 2.8 dengan katagori “baik” ; (3) Aspek tampilan memperoleh nilai 3.5 

dengan katagori “sangat baik”. Penelitian ini dinyatakan baik digunakan untuk 

proses pembelajaran atau latihan gerak dasar tenis lapangan khususnya untuk atlit 

pemula tingkat sekolah dasar. Pada penelitian yang relevan ini, peneliti melihat 

katagori kelayakan menggunakan rumus yang bersubjek dari Prof Djemari 

Mardapi, Ph.D.     

2. Penelitian Relevan Kedua 

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Nugroho pada tahun 2016 berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual Jenis Video pada kompetensi 

menggunakan alat-alat ukur mekanik untuk siswa Kelas X Program Keahlian 

Teknik Sepeda Motor SMK Ibu.S.Soemoharmanto Jatipuro Wonogiri”. 

Tujuan penelitian ini mengetahui hasil tingkat kelayakan media 

pembelajaran audio video yang digunakan dalam pembelajaran pada kompetensi 

menggunakan alat-alat ukur mekanik. Pada penelitian ini, peneliti mengunakan 

metode Research and Development. Media pembelajaran video, merupakan objek 
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penelitian yang digunakan sebagai media pembelajaran. Model penelitian dan 

pengembangan ini terdiri atas tahap definisi, perencanaan, pengembangan, dan 

penyebarluasan. 

Hasil dari kelayakan media video pada kompetensi Mengguanakn Alat-

alat Ukur Mekanik yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut: (1) 

Keseluruhan rerata skor yang didapatkan dari validasi ahli materi 3.13 dengan 

katagori layak. (2) Skor keseluruahan dari validasi ahli materi memperoleh rerata 

3.13 dengan katagori sangat layak. (3) Skor rerata yang diperoleh dari uji kelompok 

kecil mendapatkan nilai keseluruhan 3.40 dengan katagori sangat layak. (4) Skor 

yang diperoleh dari rerata keseluruhan dari uji lapangan adalah 3.42 dengan 

katagori sangat layak. Kesimpulan dalam penelitian ini diyatakan layak untuk 

dipergunakan dalam pembelajaran. Pada penelitian relevan yang ke dua ini, peneliti 

melihat prosedur pengembangan video pembelajaran yang menggunakan tiga tahap 

yaitu : (1) Pra produksi , (2) Produksi, (3) Pasca produksi. 

3. Penelitian Relevan Ketiga 

Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung Aji Nur Mustofa pada tahun 2015 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Video Pengolahan Menu 

Seimbang Balita Usia 3-5 Tahun untuk Siswa Kelas X Program Studi Jasa Boga di 

SMK N 3 Klaten”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan media video dan mengetahui 

tingkat kelayakan media video. Metode ADDIE merupakan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yang memiliki lima tahapan. Tahapan tersebut 

antara lain : analysis, design, development, implementation, and evaluation. 
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Hasil penilian kelayakan yang digunakan dalam penelitian ini antar lain : 

(1) Persentase skor yang diperoleh dari aspek media adalah 100% dengan katagori 

sangat layak. (2) Hasil penilaian dari guru mata pelajaran memperoleh persentase 

87,44% dengan katagori sangat layak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai 

hasil belajar siswa meningkat. Pada penelitian relevan yang ketiga ini, peneliti 

melihat format naskah dalam pembuatan video yang digunakan dalam 

mengembangkan video pembelajaran. 

Penelitian yang telah dilakukan tentang pengembangan video 

pembelajaran oleh beberapa penelitian sebelumnya maka diperoleh metode analisis 

untuk perhitungan kelayakan media video, cara pengembangan video, dan format 

naskah dalam pembuatan video pemebelajaran pekerjaan dasar elektromekanik di 

SMK Hamong Putera Pakem menggunakan metode Borg and Gall untuk 

pengembangan video pembelajaran dan menggunakan metode perhitungan 

kelayakan dari Prof Djemari Mardapi, Ph. D.  

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran merupakan proses kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menyampaikan informasi dan pesan dalam interaksi yang timbal balik. Interaksi 

pembelajaran dapat dioptimalkan dengan mengguankan media pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat memberikan gambaran dan penjelasan materi ajar 

abstrak menjadi konkrit, sehingga siswa mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Selain itu, media pembelajaran juga dapat menumbuhkan 

daya tarik siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Dengan begitu, siswa akan terdorong untuk belajar lebih baik sehingga 



49 
 

meningkatkan hasil belajar. Media pembelajaran diklasifikasikan menjadi beberapa 

jenis salah satunya video tutorial. Video tutorial merupakan suatu media yang 

digunakan oleh guru sebagai tutor untuk menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa. Selain itu, video tutorial dapat diproduksi sendiri oleh guru untuk 

menjelaskan secara detail suatu proses tertentu, misalnya cara pengerjaan pekerjaan 

dasar elektromekanik, cara latihan, dan lain sebagainya guna mempermudah tugas 

guru produktif. Dengan demikian media video tutorial akan membuat prosedur 

pembelajaran menjadi mudah dan memberikan dampak efisien dan efektif dalam 

proses pembelajaran yang akan berlangsung. 

Sebelum media video tutorial diimplementasikan dalam pembelajaran, 

terlebih dahulu di validasi ahli materi dan ahli media untuk menilai kelayakan 

produk yang telah dihasilkan. Setelah validasi para ahli, kemudian dilakukan uji 

coba antara lain : satu lawan satu, kelompok kecil dan evaluasi lapangan. Hasil yang 

didapatkan berupa tingkat kelayakan program tutorial video pembelajaran 

pekerjaan dasar elektromekanik. 

Media tutorial video pekerjaan dasar elektromekanik yang telah teruji 

kelayakannya, akan mempermudah siswa dalam menggunakan dengan benar 

peralatan tangan sesuai fungsinya. Selain itu, informasi yang diperoleh dari media 

ini akan memberikan pengaruh besar dalam pembelajaran sehingga tercapainya 

tujuan dari belajar siswa. 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan program tutorial video pembelajaran pekerjaan dasar 

elektromekanik dari aspek kelayakan materi pembelajaran?  

2. Bagaimana kelayakan program tutorial video pembelajaran pekerjaan dasar 

elektromekanik dari aspek kelayakan media pembelajaran? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan program tutorial video 

dalam pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik? 
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