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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh data dalam kegiatan tertentu 

dengan cara ilmiah (Sugiyono, 2016: 3). Metode penelitian pengembangan atau 

Research and Development (R&D) merupakan metode yang digunakan peneliti 

untuk pengembangan media pembelajaran. Sugiyono (2016: 407) menjelaskan 

bahwa penelitian Research and Development adalah metode yang digunakan dalam 

penelitian untuk membuat produk dan mengetahui keefektifan produk jika 

digunakan. Begitu juga yang dikatakan oleh Borg and Gall dalam Sugiyono (2016: 

9) yang menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengembangkan produk atau memvalidasi produk yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan dalam melakukan penelitian memiliki beberapa 

model diantaranya Borg and Gall (Sugiyono, 2015: 35-37) menjelaskan penelitian 

pengembangan memiliki sepuluh langkah yang digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1. Langkah-langkah penelitian pengembangan 

 

Sepuluh langkah penelitian pengembangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Research and information collecting  

Melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data awal melalui 

pengamatan kelas, mencari kajian pustaka yang relevan, mengidentifikasi 

masalah dan merumuskan masalah. 

2. Planning  

Melakukan perencanaan dengan mengidentifikasi perumusan tujuan dan 

menyiapkan instrumen kelayakan untuk uji ahli atau expert judgment. 

3. Develop preliminary form a product  

Mengembangkan produk awal dengan memilih materi, membuat naskah, dan 

instrumen evaluasi. 

4. Preliminary field testing  

Melakukan uji coba satu lawan satu terhadap produk yang telah dikembangkan. 

Hasil dari uji coba satu lawan satu selanjutnya dianalisis. 

1. Research and information collecting  

2. Planning  

3. Develop preliminary form a product  

4. Preliminary field testing  

5. Main product 

6. Main field testing  

7. Operational product 

8. Operational field testing  

9. Final product revision  

10. Dissemination and implementation  
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5. Main product revision  

Melakukan revisi berdasarkan data atau hasil pada uji coba satu lawan satu. 

6. Main field testing  

Setelah melakukan revisi atau perbaikan di uji coba satu lawan satu kemudian 

melakukan uji coba kelompok kecil dengan jumlah subjek yang lebih besar. 

7. Operational product revision  

Menyempurnakan produk hasil uji coba kelompok kecil berdasarkan data yang 

diperoleh. 

8. Operational field testing  

Melakukan pelaksanaan uji lapangan. 

9. Final product revision  

Menyempurnakan produk akhir, berdasarkan pada pelaksanan uji lapangan. 

10. Dissemination and implementation  

Desiminasi dan Implementasi, melaporkan dan menyebarluaskan produk 

melalui  pertemuan dan jurnal ilmiah, berkerjasana dengan penerbit untuk 

sosialisasi produk untuk komersial, dan memantau distribusi dan kontrol 

kualitas. 

Dari pendapat mengenai langkah-langkah penelitian pengembangan 

menurut Borg and Gall, peneliti mencoba membuat langkah-langkah penelitian 

yang akan dilakukan untuk mengembangkan program tutorial video pembelajaran 

sebagai berikut : 
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1. Studi pendahuluan 

Pada tahap studi pendahuluan peneliti mencari informasi dengan melakukan 

observasi di SMK Hamong Putera Pakem dengan metode wawancara tidak 

terstruktur kepada guru teknik instalasi tenaga listrik yang mengampu mata 

pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Guru menyampaikan permasalahan yang 

sering terjadi diantaranya prasarana kurang mendukung proses kegiatan mengajar 

seperti peralatan yang masih kurang lengkap pada pembelajaran dasar 

elektromekanik sehingga siswa kurang memahami cara penggunaan peralatan 

tangan dengan benar, dan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Guru 

menyampaikan pula kurikulum yang digunakan di jurusan teknik instalasi tenaga 

listrik adalah kurikulum 2013 dan guru memberikan data berupa silabus yang 

digunakan guru sebagai acuan proses pembelajaran kepada peneliti, terlampiran 

pada lampiran 1 hal 102. 

Setelah itu, peneliti masuk kedalam kelas X teknik instalasi tenaga listrik 

dan melakukan observasi dengan mengamati sikap siswa dalam proses 

pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Dari pengamatan di lapangan proses 

belajar mengajar dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama memberikan 

penjelasan materi kepada siswa selama 15 menit dan tahap kedua melakukan 

kegiatan praktik selama sisa waktu yang tersisa. Hasil dari pengamatan di tahap 

pertama, guru masih mengunakan metode konvensional dan kurangnya media 

visual yang bisa mengambarkan secara realistis kepada siswa tentang jenis-jenis 

peralatan tangan dan fungsi peralatan tangan, alhasil membuat siswa merasa bosan 
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dan cenderung bercanda ketika diberikan penjelasan tata cara menggunakan 

peralatan tangan. 

Pada tahap kedua siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan 

praktik dengan membentuk bidang kerja yang akan dibuat sesuai ukuran yang telah 

diuraikan guru di papan tulis. Hasil dari observasi tahap kedua ini, pengunaan 

peralatan tangan tidak sesuai dengan fungsinya dan kurang maksimal sehingga hasil 

produk yang dihasilkan kurang sesui karena siswa yang tidak memperhatiakan 

penjelasan pada tahap pertama. 

2. Perencanaan 

Setelah mengumpulkan informasi dan permasalahan yang terdapat 

dilapangan, maka peneliti akan memecahkan masalah dengan mengembangkan 

program tutorial video pembelajaran pada mata pelajaran pekerjaan dasar 

elektromekanik untuk kelas X di SMK Hamong Putera Pakem, maka setelah 

melihat video ini, siswa mudah memahami fungsi dan jenis-jenis penggunaan 

peralatan tangan dalam praktik pekerjaan dasar elektromekanik. Program tutorial 

video pembelajaran dipilih karena program tutorial video pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat siswa. Selain itu, video ini memberikan gambaran yang lebih 

realistis untuk menjelaskan suatu proses dalam keterampilan sehingga siswa lebih 

cepat dan mudah mengingat pesan yang disampikan.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti kompetensi dasar 4.4 

Melakukan pekerjaan dasar elektromekanik yang terdiri dari indikator 4.4.1 

Mempelajari jenis-jenis peralatan tangan sesuai fungsinya dan 4.4.2 Menggunakan 

dengan benar peralatan tangan sesuai dengan fungsinya. Pada penelitian ini, peneliti 
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melihat penggunaan peralatan tangan kikir dan gergaji adalah peralatan tangan yang 

kompleks karena memiliki gerakan bermacam-macam. Sehingga peneliti memiliki 

tujuan setelah melihat video ini siswa diharapkan: 

a) Mampu mengidentifikasi peralatan tangan sesuai fungsinya dengan benar. 

b) Mampu menjelaskan cara menggunakan peralatan tangan gergaji dan kikir 

sesuai fungsinya dengan benar. 

c) Mampu melakukan praktik menggergaji dan mengkikir dengan benar. 

Setelah tujuan telah didapatkan, peneliti menyusun rancangan produk 

berupa naskah. Naskah menjadi pedoman bagi aktor dan terutama tim produksi 

program. Tanpa naskah, program tutorial video pembelajaran akan sulit terwujud. 

Hasil penyusunan naskah dengan storyboard kemudian dituangkan kedalam bentuk 

naskah, terlampiran pada lampiran 5 hal 57. 

Setelah naskah selesai kemudian peneliti melakukan produksi program 

tutorial video pembelajaran dengan mempersiapkan peralatan shooting video, 

aktor, dan lokasi pengambilan gambar yang sesuai dengan naskah. Tahap 

selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah editing video untuk melihat bagian 

gambar mana yang perlu dipotong dan disambung agar sesuai dengan naskah. 

Setelah produk selesai dibuat, peneliti melakukan uji coba program tutorial video 

pembelajaran. 

 Untuk mengetahui keterbacaan, saat siswa belajar menggunakan program 

tutorial video pembelajaran, peneliti membuat variabel instrumen. Variabel 

instrumen ini memiliki kisi-kisi yang diujikan terlebih dahulu kepada validator agar 
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teruji validitasnya. Validator dalam penelitian ini adalah Ibu Nurhening Yuniarti, 

M.T. dan Bapak Yuwono Indro Hamojo, S.Pd., M.Eng. selaku Dosen Jurusan Tekik 

Elektro FT UNY. Tabel instrumen terlampiran pada lampiran 2 hal 121. 

 Setelah mendapatkan masukan dan merevisi seseuai saran, angket ini 

digunakan untuk memperoleh penilian kelayakan untuk uji ahli atau expert 

judgment dan siswa. 

3. Pengembangan produk 

a) Pendahuluan pada program tutorial video pembelajaran sebagai berikut: 

1) Halaman Pembuka 

Pada halaman pembuka ditampilkan layout pertama dengan menampilkan 

Logo Universitas Negeri Yogyakarta diawal video. Kemudian Logo bergeser kesisi 

atas layout dengan munculnya tulis “Pendidikan Teknik Elektro” “Fakultas Teknik” 

“Universitas Negeri Yogyakarta”. Tujuan layout logo ini sebagai penanda awal 

video akan dimulai, sehingga pada saat awal video ini diputar siswa disiapkan 

perhatian dan kesiapan mental untuk belajar. Kemudian disusul dengan tampilan 

kedua bertuliskan “Mempersembahkan”. Tujuan tampilan kedua ini agar siswa 

memiliki sikap antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembahasan dalam video 

ini. Kedua tampilan pembuka ini dapat dilihat pada digambar berikut : 
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Gambar 2. Tampilan pertama 

 
 

Gambar 3. Tampilan dua 

 
Kemudian muncul tampilan mengenai judul video dengan tuliankan 

“Program Tutorial Video Pembelajaran” yang dilajutkan dengan tampilan topik 

materi yang akan dibahas bertuliskan “Peralatan Tangan Dalam Melakukan 

Pekerjaan Dasar Elektromekanik” yang bertujuan menjelaskan kepada siswa topik 

materi yang sedang dibahas dalam video program tutorial video pembelajaran 

adalah peralatan tangan dalam melakukan pekerjaan dasar elektromekanik. Judul 

video dan pokok bahasan materi dapat dilihat pada gambar 29 dan 30 sebagai 

berikut:  
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Gambar 4. Judul video 

 

 
Gambar 5. Pokok bahasan materi 

 

Kemudian setelah siswa mengerti tentang pokok bahasan materi yang akan 

dibahas dalam media video ini, maka muncul tampilan pembuka materi bertulikan 

“Selamat Menyaksikan”. Layout ini gambarkan sebagai berikut:  

 
Gambar 6. Tampilan pembuka materi program tutorial video 
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2) KD dan Indikator 

Setelah menampilkan layout pembukaan materi, layout berikutnya 

menampilkan salah satu kompetensi dasar yaitu Melakukan pekerjaan 

elektromekanik dari bahan logam yang dibacakan oleh pengisi suara. Tampilan 

kompetensi dasar digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 7. Tampilan kompetensi dasar 

 
Lalu, disusul dengan tampilan indikator ketercapaian kompetensi dasar 

 
Gambar 8. Tampilan indikator ketercapaian kompetensi dasar 

 

3) Kesehatan dan keselamatan dalam Kerja 

Pada tahap pendahuluan yang terakhir adalah penyampian peralatan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Gambaran tampilan keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 9.Keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Isi program tutorial video pembelajaran 

Pada awal materi digambarkan seorang guru yang menerangkan pentingnya 

mengetahui peralatan tangan dalam pekerjaan dasar elekromekanik. Gambaran 

seorang guru digambarkan sebagai berikut : 

 
Gambar 10. Seorang guru 

 

Setelah itu, ditampilkan video mengenai beberapa peralatan tangan yang 

digunakan dalam pekerjaan dasar elektromekanik diantaranya penyiku yang 

merupkan salah satu peralatan tangan untuk mengetahui sudut bidang kerja. Tujuan 

ditayangkan gambaran mengenai beberapa peralatan tangan ini, untuk tercapainya 

indikator dipoin pertama sehingga siswa dapat mengidentifikasi peralatan tangan 

sesuai fungsinya.  Gambar penyiku dapat dilihat sebagai berikut :  
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Gambar 11. Penyiku 

 

Kemudian untuk menjelaskan indikator tujuan dipoin dua tentang 

menjelaskan cara menggunakan peralatan tangan gergaji dan kikir. Maka, peneliti 

menayangkan proses mengkikir dan menggergaji sehingga siswa juga bisa 

melakukan indikator ke tiga yaitu melakukan praktik menggergaji dan mengkikir. 

Gambaran penggunaan kikir dapat dilihat digambar 37 dan penggunaan gergaji 

dapat dilihat digambar 38 sebagai berikut: 

 
Gambar 12. Penggunaan kikir 
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Gambar 13. Penggunaan gergaji 

 

c. Penutup program tutorial video pembelajaran 

Pada akhir program tutorial video pembelajaran, peneliti menampilkan 

kerabat kerja yang merupakan sekumpulan orang yang memiliki profesi yang 

berbeda-beda tetapi setelah disatukan menjadi sebuah tim. Gambaran kerabat kerja 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Gambar 14. Kerabat kerja 

 

Sesudah produk selesai dibuat, kemudian divalidasi oleh ahli yang terdiri 

dari ahli materi dan ahli media. Ahli materi adalah Bapak Toto Sukisno, S.Pd.,M.Pd 

yang selaku Dosen Jurusan Tekik Elektro FT UNY dan ahli media adalah Bapak 

Dr. Sunaryo Soenarto, M.Pd yang selaku Dosen Jurusan Teknik Elektro FT UNY.  
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Ahli materi menilai tiga aspek yaitu aspek menumbuhkan minat dan motivasi, 

aspek mengatasi jarak dan waktu, dan aspek pesan yang disampikan cepat dan 

mudah dimengerti. Ahli media menilai kesesuian karakteristik media dengan dua 

aspek yaitu aspek dapat menjelaskan suatu proses dalam keterampilan dan aspek 

memberikan gambaran lebih realistis. Setelah mendapatkan saran dan masukan dari 

ahli materi dan ahli media, peneliti melakukan revisi produk sesuai saran dan 

masukan dari ahli. Saran dan masukan terlampiran pada lampiran 2 hal 130. 

Produk program tutorial video pembelajaran yang sudah dinyatakan 

layak/final selanjutnya diuji cobakan kelangkah selanjunya. 

4. Uji coba satu lawan satu  

Uji coba satu lawan satu menggunakan 3 siswa teknik instalasi tenaga listrik 

di SMK Hamong Putera Pakem. Uji coba dilakukan didalam kelas dengan teknik 

pelaksanaan siswa diperlihatkan video mengenai tutorial video pembelajaran 

pekerjaan dasar elektromekanik selanjutnya siswa diminta mengevaluasi dengan 

mengisi angket yang telah disediakan.  

5. Revisi produk I 

Berdasarkan data yang di peroleh di uji coba satu lawan satu dipergunakan 

sebagai masukan dan acuan dalam revisi atau perbaikan produk. Hasil revisi produk 

selanjutnya digunakan dalam uji coba kelompok kecil. 

6. Uji coba kelompok kecil 

Uji coba kelompok kecil diujikan kesubjek yang lebih banyak untuk 

memperoleh masukan produk yang telah direvisi setelah memperoleh masukan data 
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diuji coba satu lawan satu. Uji coba kelompok kecil dilakukan dengan subjek 9 

siswa jurusan teknik instalasi tenaga listrik di SMK Hamong Putera Pakem. Uji 

coba kelompok kecil dilakukan dengan memperlihatkan video mengenai tutorial 

video pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik selanjutnya siswa diminta 

mengevaluasi dengan mengisi angket yang telah disediakan.  

7. Revisi produk II 

Berdasarkan uji coba kelompok kecil, peneliti akan melakukan revisi produk 

apabila masih diketahui ada kekurangan dalam program tutorial video pembelajaran 

pekerjaan dasar elektromekanik. 

8. Uji lapangan 

Berdasarkan pada uji coba kelompok kecil, data yang masuk digunakan 

sebagai acuan untuk memperbaiki produk. Selanjutnya, hasil revisi produk tersebut 

digunakan dalam uji lapangan. Uji lapangan ini merupakan uji tahap akhir yang 

dilakukan dengan melibatkan 29 siswa teknik instalasi tenaga listrik di SMK 

Hamong Putra Pakem.  

9. Revisi produk III 

Berdasarkan hasil uji lapangan, maka diketahui kelayakan produk melalui 

hasil data yang diperoleh. Selanjutnya peneliti akan melakukan revisi produk 

apabila masih diketahui kekurangan dalam program tutorial video pembelajaran. 

Setelah dilakukan revisi maka diperoleh kelayakan produk pengembangan program 

tutorial video pembelajaran mata pelajaan Pekerjaan dasar elektromekanik untuk 

siswa kelas X SMK Hamong Putera Pekem sebagai produk akhir. 
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10. Mendesiminasi dan implementasikan produk 

Hasil Produk akhir ditawarkan kepada pihak sekolah untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

C. Desain Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dan di SMK Hamong Putera Pakem. 

Proses pembuatan dan validasi produk dilakukan pada 19 Februari 2018 sampai  

18 Desember 2018 di Jurusan Pendidkan Teknik Elektro FT UNY. Setelah 

produk sudah dinyatakan layak oleh ahli, peneliti melakukan uji coba satu lawan 

satu, uji coba kelompok kecil, dan uji lapangan produk yang dilakukan di SMK 

Hamong Putera Pakem pada 1 Januari 2019 sampai 31 Januari 2019. Tahapan-

tahapan ini dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian pengembangan yang 

telah dijelaskan dibagan prosedur penelitian.   

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah ahli materi, ahli media dan 

siswa teknik instalasi tenaga listrik di SMK Hamong Putera Pakem : 

a. Ahli materi dan ahli media 

Ahli materi adalah Bapak Toto Sukisno, S.Pd.,M.Pd yang selaku Dosen 

Jurusan Tekik Elektro FT UNY dan ahli media adalah Bapak Dr. Sunaryo 

Soenarto, M.Pd yang selaku Dosen Jurusan Tekik Elektro FT UNY. Ahli media 

dan ahli materi mengisi angket yang dibuat oleh peneliti yang berguna untuk 
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mengetahui apakah media yang dikembangkan oleh peneliti telah siap diuji 

cobakan. Masukan dari ahli media dan materi kemudian dilakukan revisi produk. 

Setelah produk dinyatakan layak oleh para ahli materi dan media dilakukan tahap 

uji coba program tutorial video pembelajaran.kepada siswa. 

b. Uji coba program tutorial video pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik  

Siswa teknik instalasi tenaga listrik SMK Hamong Putera Pakem yang 

berjumlah 41 siswa dengan kategori 20 siswa kelas X dan 21 siswa kelas XI. 

Subjek penelitian ini berjumlah 41 siswa yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Uji coba satu lawan Satu 

Subjek uji coba satu lawan satu dalam penelitian ini berjumlah 3 siswa 

kelas XI teknik instalasi tenaga listrik di SMK Hamong Putera Pakem dengan 

kategori kurang pandai, sedang, pandai yang dipilih acak oleh guru kelas. 

b) Uji coba kelompok kecil 

Subjek uji coba kelompok kecil dalam penelitian ini berjumlah 9 siswa 

kelas XI teknik instalasi tenaga listrik di SMK Hamong Putera Pakem dengan 

kategori kurang pandai, sedang, pandai yang dipilih acak oleh guru kelas. 

c) Uji lapangan 

Subjek uji lapangan dalam penelitian ini berjumlah 29 siswa kelas X 

dan kelas XI teknik instalasi tenaga listrik di SMK Hamong Putera Pakem. 
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3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan peneliti dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data selama proses pengembangan program tutorial 

video pembelajaran di SMK Hamong Putera, digunakan teknik angket atau 

kuesioner angket pada ujicoba satu lawan satu, kelompok kecil dan uji lapangan 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan tertulis kepada responden. Angket yang digunakan adalah kuisioner 

tertutup, yaitu Angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban pada setiap 

pertanyaan dan mengharapkan responden memilih salah satu jawaban yang 

disediakan. Penelitian ini menggunakan angket dengan skala pengukuran likert 

dalam bentuk Check List. Pertanyaan pertanyaan yang diajukan baik pertanyaan 

positif maupun negatif. Penilaian yang dilakukan dengan memberi tanda centang 

pada kolom sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai.  

b.  Instrumen Penelitian 

1) Instrumen Ahli Materi 

Instrumen pertama berupa angket terbuka yang diberikan kepada ahli materi 

untuk menilai aspek materi program tutorial video pembelajaran. Hasil dari 

penilaian atau evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan 

penyempurnaan media yang dikembangkan. 
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2) Instrumen Ahli Media 

Instrumen kedua berupa angket terbuka yang diberikan kepada ahli media 

untuk menilai aspek media program tutorial video pembelajaran. Hasil dari 

penilaian atau evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan 

penyempurnaan media yang dikembangkan. 

3) Instrumen Siswa 

Instrumen ketiga berupa angket kuesioner tertutup. Angket ini merupakan 

lembar evaluasi yang ditujukan kepada siswa. Hasil dari penilaian angket ini 

dijadikan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan media yang 

dikembangkan 

c. .Kisi-kisi instrumen 

Adapun kisi-kisi instrumen yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam 

pengumpulan data dalam penelitian program tutorial video pembelajaran sebagai 

berikut: 

1) Angket untuk Ahli Materi 

Angket untuk Ahli Materi digunakan untuk memvalidasi media dari aspek 

kesesuaian materi dan kualitas materi. Kisi-kisi angket untuk ahli materi sebagai 

berikut : 
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Table 1.Kisi-kisi Angket Ahli Materi 

No. Aspek Indikator Jumlah No. 
Butir 

1.  Menumbuhkan 
minat dan motivasi 

Menarik perhatian 1 1 
Menumbuhkan 
keingintahuan siswa 

1 2 

Memberikan gambaran 
yang jelas tentang materi 

1 3 

Kemudahan matari untuk 
diingat 

1 4 

2.  Mengatasi jarak 
dan waktu 

Durasi waktu tidak 
melebihi jam pembelajaran 

1 5 

Bahasa mudah dipahami 1 6 
Informasi cepat dimengerti 1 7 

3.  
Pesan yang 

disampaikan cepat, 
dan mudah diingat. 

Memberikan fokus 
perhatian 

1 8 

Kemudahan pemahaman 1 9 
Motivasi belajar 1 10 
Digunakan secara klasikal 
oleh guru dan individu 
siswa 

1 11 

 

2) Kisi-kisi angket untuk Ahli Media 

Angket untuk ahli media ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kualitas program tutorial video pembelajaran. Aspek penilaian terdiri dari 

Karakteristik media dan pelaksanaan media Kisi-kisi angket untuk ahli media 

sebagai berikut : 
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Table 2. Kisi-kisi Angket Ahli Media 

No. Aspek Indikator Jumlah No. 
Butir 

1 
Dapat 
menjelaskan suatu 
proses dalam 
keterampilan 

Memperjelas proses 1 1 
Mempermudah pemahaman 1 2 
Keterbatasan ruang 
pembelajaran 1 3 

Keterbatasan waktu 
pembelajaran 

1 4 

Penggunaan video 1 5 
Motivasi siswa 1 6 
Kualitas suara 1 7 
Menggambarkan langkah 1 8 

2. 
Memberikan 
gambaran lebih 
realistis 

Kualitas gambar 1 9 
Video menggambarkan proses 
mengkikir dan menggergaji 1 10 

Alur proses mudah dimengerti 1 11 
Detail gambar 1 12 

 

3) Kisi-kisi angket siswa 

Angket untuk siswa ini digunakan saat uji coba perseorangan, uji coba 

kelompok kecil, dan uji lapangan. Data yang diperoleh yaitu mengenai kualitas 

program tutorial video pembelajaran yang dikembangkan dari aspek materi, media 

dan manfaat. Adapun kisi-kisi sebagai berikut :  
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Table 3. Kisi-kisi Angket Siswa 

No. Aspek Indikator Jumlah No. 
butir 

1. Menumbuhkan 
minat dan motivasi 

Menarik perhatian 1 1 
Menumbuhkan keingintahuan 
siswa 1 2 

Memberikan gambaran yang 
jelas 1 3 

Kemudahan matari untuk diingat 1 4 
Kesesuian gambar dengan materi 1 5 

2. Mengatasi jarak dan 
waktu 

Durasi waktu tidak melebihi jam 
pembelajaran 1 6 

Bahasa mudah dipahami 1 7 
Informasi cepat dimengerti 1 8 

3. 
Pesan yang 

disampaikan cepat 
dan mudah diingat. 

Memberikan Fokus perhatian 1 9 
Kemudahan pemahaman 1 10 
Motivasi belajar 1 11 
Digunakan secara klasikal oleh 
guru dan individu 1 12 

4. 
Dapat menjelaskan 
suatu proses dalam 

keterampilan 

Memperjelas proses 1 13 
Mempermudah pemahaman 1 14 
Keterbatasan ruang pembelajaran 1 15 
Keterbatasan waktu 
pembelajaran 1 16 

Penggunaan video 1 17 
Motivasi siswa 1 18 
Kualitas suara 1 19 
Menggambarkan langkah 1 20 

5. 
Memberikan 

gambaran lebih 
realistis 

Kualitas cahaya pada gambar 1 21 
Video menggambarkan proses 
mengkikir dan menggergaji 1 22 

Alur proses mudah dimengerti 1 23 
Detail gambar 1 24 

 

d. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrument ini dilakukan untuk memperoleh expert judgment 

dari pendapat ahli dengan menilai dan memberi masukan tentang kelayakan 

instrument yang dibuat. Jika tidak ada revisi untuk kelayakan instrument, maka uji 

kelayakan video dapat dilakukan dengan meminta pendapat dari ahli materi dan ahli 
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media untuk menilai angket program tutorial video pembelajaran kemudian diuji 

coba ke siswa sebagai berikut : 

1) Uji Coba Satu Lawan Satu 

Uji Coba ini dilakukan dengan 3 subjek siswa jurusan teknik instalasi tenaga 

listrik di SMK Hamong Putera Pakem. Pemilihan subjek dilakukan dengan 

pertimbangan antara guru dan peneliti agar memperoleh subjek siswa dengan 

kriteria pandai, cukup pandai, kurang pandai. Uji coba ini dilakukan di SMK 

Hamong Putera Pakem. 

2) Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil terdiri dari 9 subjek siswa yang berbeda dari 

sebelumnya di jurusan teknik instalasi tenaga listrik di SMK Hamong Putera 

Pakem. Tujuan dari evaluasi kecil adalah mengidentifikasi kekurangan yang ada 

dalam bahan pembelajaran yang tertuang dalam program tutorial video 

pembelajaran setelah direvisi berdasarkan uji coba perseorangan. Uji coba ini 

dilakukan di SMK Hamong Putera Pakem. 

3) Uji Lapangan 

Uji lapangan dilakukan dengan melibatkan 29 subjek siswa yang berbeda 

dari sebelumnya. Subjek adalah siswa kelas X di SMK Hamong Putera Pakem. Uji 

lapangan dilakukan dengan setelah di revisi berdasarkan masukan dari evaluasi 

kelompok kecil. Tujuan uji lapangan ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan 

bahan pembelajaran jika digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Uji 

lapangan dilakukan di SMK Hamong Putera Pakem. 
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4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam kegiatan penelitian merupakan hal yang mutlak 

untuk dilakukan karena dari analisis data tersebut nantinya hasil penelitian akan 

terlihat. Analisis data mencakup seluruh kegiatan mengklasifikasi, menganalisis, 

memakai dan menarik kesimpulan dari semua data yang terkumpul dalam tindakan 

penelitian pengembangan. 

Penelitian pengembangan ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif. Data deskriptif kuantitatif ini merupakan teknik dengan pemberian skor 

terhadap pertanyaan yang juga didalamnya didiskripsikan dalam bentuk kalimat 

atau kategori penilaian. Penilaian dalam teknik analisis deskriptif kuantitatif berupa 

pernyataan sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju yang diubah 

menjadi data kuantitatif dengan skala 4 yaitu dengan penskoran dari 1 sampai 4 

seperti tabel berikut : 

Table 4. Kategori Pilihan 

Kategori Skor 

Sangat setuju 4 
Setuju 3 
Tidak setuju 2 
Sangat tidak setuju 1 

 

Setelah data terkumpul kemudian diubah menjadi 4  kriteria kualitas sesuai dengan 

Tabel 5. Kriteria kualitas ini digunakan untuk menentukan kelayakan program 

tutorial video pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik dari hasil validasi ahli 

materi, ahli media dan uji lapangan. Program tutorial video pembelajaran pekerjaan 
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dasar elektromekanik dinyatakan layak apabila hasil dari uji lapangan minimal 

masuk dalam kategori layak.  

Table 5. Kriteria Kualitas 

No Skor Siswa Kategori 
1 Mi + 1,5 SDi < X ≤ Mi + 3 SDi Sangat Layak 
2 Mi < X ≤ Mi + 1,5 SDi Layak 
3 Mi - 1,5 SDi < X ≤ Mi Tidak Layak 
4 Mi - 3 SDi < X ≤ Mi – 1,5 SDi Sangat Tidak Layak 

 

Keterangan : 

Mi = Rata-rata ideal 

    1
2
 x (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 

Sdi = Simpangan baku ideal 

    1
6
 x (skor tertinggi ideal - skor terendah ideal) 

(Sumber : Juknis Penyusunan Perangkat Penilaian – Direktorat Pembinaan SMA, 

2010: 60) 

 

Gambar 15. Kurva Distribusi Normal 
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