BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Hasil Pengembangan Produk Awal
Prosedur penelitian yang digunakan merupakan prosedur penelitian dan
pengembangan yang dikembangkan oleh Thiagarajan (1974) yaitu model 4D
(Define, Design, Development and Dissemination). Langkah-langkah penelitian
dijabarkan sebagai berikut:
1.

Pendefinisian (Define)
Pada tahapan ini dilakukan penetapan dan pendefinisian syarat-syarat

pengembangan yang dilakukan dengan kegiatan analisa kebutuhan pengembangan,
syarat-syarat pengembangan yang disesuaikan dengan pengguna serta model yang
cocok untuk pengembangan produk media pembelajaran pengujian kuat lentur
beton. Kegiatan pendefinisian dibagi menjadi 5, yaitu:
a.

Analisis Awal-Akhir (Front-End Analysis)
Tahap analisis awal-akhir ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan

masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran pengujian kuat lentur beton,
sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan pembelajaran. Dilakukan
diagnosis awal untuk mendapatkan gambaran fakta, harapan dan alternatif
penyelesaian masalah dasar yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan
media pembelajaran yang perlu dikembangkan. Pembelajaran masa kini telah
dipengaruhi oleh teknologi sehingga sudah sewajarnya dilakukan pengembangan
dari materi-materi buku ke dalam media yang lebih menarik serta mudah
digunakan, salah satunya adalah video. Perkembangan platform sosial media seperti
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Youtube kini menjadi salah satu rujukan pembelajaran dari seluruh tingkatan
pendidikan, hal ini terjadi dikarenakan video yang merupakan media audio visual
lebih menarik serta mudah untuk dipahami.
b.

Analisis Peserta Didik (Learner Analysis)
Tahap analisa peserta didik merupakan tahap menelaah tentang karakteristik

mahasiswa yang sesuai dengan desai pengembangan perangkat pembelajaran.
Tahap analisis ini akan didapatkan gambaran karakteristik mahasiswa, antara lain:
(1) tingkat kemampuan; (2) latar belakang pengalaman; (3) motivasi belajar; (4)
keterampilan yang berkitan dengan topik pembelajaran, media, format dan bahasa
yang dipilih untuk dikembangkan sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan
tercapai. Media video dapat mencakup keseluruhan aspek tersebut karena di
dalamnya dapat berisi materi yang sesuai dengan capaian pembelajaran dengan
adanya tambahan audio maupun visual.
c.

Analisis Tugas (Task Analysis)
Tahap analisa tugas memastikan ulasan menyeluruh tentang tugas dalam materi

pembelajaran. Praktikum Bahan Bangunan II merupakan mata kuliah praktik
sehingga ulasan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran dapat dilakukan
dengan memantau perkembangan tahapan pengujian yang dilakukan setiap
minggunya.
d.

Analisis Konsep (Concept Analysis)
Tahap analisa konsep merupakan langkah untuk memenuhi prinsip dalam

membangun konsep atas materi-materi yang digunakan sebagai sarana pencapaian
dalam pembelajaran sesuai dengan target capaian pembelajaran mata kuliah yang
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telah ditentukan. Dalam mendukung analisis konsep, hal-hal yang dilakukan adalah
(1) analisis capaian pembelajaran mata kuliah yang bertujuan untuk menentukan
jenis bahan ajar serta target kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa; (2) analisis
sumber belajar yang bertujuan mengumpulkan materi yang akan digunakan dalam
penyusunan media. Dari analisis capaian pembelajaran mata kuliah ditentukan
beberapa materi keahlian yang harus dikuasai mahasiswa setelah dilakukan
praktikum dan analisis sumber belajar berkaitan dengan standar pengujian yang
dilakukan dari awal hingga akhir meliputi pengujian bahan, penentuan spesifikasi
mekanik beton, mix design, pembuatan benda uji, perawatan beton, pengujian beton
hingga analisis perhitungan kuat lentur.
e.

Analisis Tujuan Pembelajaran (Specifying Instructional Objectives)
Tahap analisis tujuan pembelajaran merupakan tahap merangkum dari analisis

konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Perilaku
objek akan menentukan jenis media pembelajaran yang akan dibuat oleh peneliti.
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2.

Perancangan (Design)

Mulai

Materi
Perancangan materi
kuat lentur beton

Pembuatan storyboard dan
script

Pembuatan Media:
Shooting video
Dubbing suara

Proses editing video dengan
menggunakan aplikasi Adobe
Premiere CC dan Adobe Flash

Produk video pembelajaran

Selesai
Gambar 17. Diagram Alir Tahap Design
Tahap kedua setelah define adalah design. Berdasarkan data yang diperoleh
dari tahap define maka media yang akan dikembangkan adalah media yang akan
membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman baik teori maupun praktik
pada mata kuliah Praktikum Bahan Bangunan II. Alasan pemilihan media
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pembelajaran

yang akan

dikembangkan

menyesuaikan

dengan

karakter

ketertarikan mahasiswa terhadap pembelajaran yang mudah dan menarik.
Pembuatan media pembelajaran berupa video pengujian kuat lentur beton ini
dirancang dengan tampilan menarik, memiliki bahasa yang mudah dipahami serta
alur pembelajaran yang jelas dan runtut. Tahap design merupakan tahapan dimana
media pembelajaran video dijabarkan secara terperinci pada setiap prosesnya yang
meliputi perancangan materi, desain tampilan, pembuatan flowchart dan pembuatan
desain secara keseluruhan (storyboard). Tahap design meliputi:
a.

Penyusunan Tes (Constructing Criterion-Referenced Test)
Melakukan analisa dari dokumen maupun catatan sementara pengujian tiap

minggu terhadap kemampuan mahasiswa selama mengikuti pembelajaran
dikarenakan jenis mata kuliah adalah mata kuliah praktik.
b.

Pemilihan Media (Media Selection)
Media pembelajaran pengujian kuat lentur dikembangkan dengan media

berupa video yang mencakup gambar, audio dan visual. Software yang digunakan
dalam pembuatan media video adalah Adobe Premier Pro CC.
c.

Pemilihan Format (Format Selection)
Format pembelajaran yang dipilih dalam pengembangan media pembelajaran

dengan materi pengujian kuat lentur beton adalah pembelajaran berbasis video yang
mencakup materi pengujian bahan, pembuatan rancangan, pencampuran bahan,
pengujian benda uji hingga analisa perhitungan sebagai upaya meningkatkan
pemahaman mahasiswa, menarik keingintahuan untuk belajar mandiri melalui
berbagai sumber belajar baik cetak maupun online serta menumbuhkan budaya
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bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami dari penayangan materi yang ada di
video. Metode ini diharapkan dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk
aktif. Menggunakan media video akan mempermudah mahasiswa untuk mengakses
materi dari perangkat yang dimiliki karena media video ini dapat disebarluaskan,
selain itu dengan adanya media pembelajaran video nantinya mahasiswa tidak akan
merasa bosan dengan pembelajaran yang sebelumnya hanya berbasis text book atau
penjelasan dosen karena dalam video penyampaian yang dilakukan menggunakan
berbagai variasi misalnya gambar, grafik, tabel dan suara sehingga meminimalisir
rasa bosan yang sering dialami saat belajar.
d.

Desain Awal (Initial Design)
Tahap desain awal (initial design) merupakan tahapan dimana dibuat

rancangan awal dari media video yang akan dikembangkan. Tahap rancangan
terdiri dari dua hal yaitu:
1) Tahap Penyusunan Konten
Konten berasal dari bahasa Inggris content. Menurut KBBI, konten adalah
informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Pada penelitian ini
konten yang ditulis adalah materi kuliah Praktikum Bahan Bangunan II mengenai
pengujian kuat lentur beton. Materi yang dituliskan diambil dari beberapa sumber
diantaranya SNI, modul dan jurnal, keseluruhan materi akan disusun sesuai dengan
alur yang telah ditentukan sehingga teratur di dalam frame video.
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Opening

Logo Unversitas Negeri Yogyakarta
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Fakulas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta
Judul Video
Praktikum Bahan Bangunan II
Pengujian Kuat Lentur Beton

Bridging

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
(CPMK) dan Sub Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah (Sub CPMK)
Alur Pengujian

Materi

Persiapan Bahan
Pengujian Bahan
Spesifikasi Kekuatan Mekanik Beton
Mix Design
Persiapan Pembuatan Benda Uji
Pembuatan Benda Uji
Perawatan Benda Uji
Persiapan Pengujian
Pengujian Kuat Lentur

Analisis Perhitungan

Closing

Ucapan Terimakasih
Gambar 18. Diagram Alir Konten Video Pembelajaran
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2) Tahap Pembuatan Video
Setelah menentukan materi yang akan ditampilkan dalam video pembelajaran
dan membuat storyboard maka tahap selanjutnya adalah pembuatan video atau
take. Pembuatan video dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY. Pembuatan video memerlukan
beberapa langkah yaitu:
a)

Pengumpulan Bahan
Tahap pengumpulan bahan meliputi pembuatan video persiapan bahan,

pengujian bahan sesuai SNI, benda uji dan pengujian benda uji selain itu form mix
design yang telah diisi sesuai dengan hasil pengujian bahan serta hasil analisis
perhitungan kuat lentur.
b) Pengembangan Video
Bahan yang telah dibuat masuk ke dalam proses pengembangan video berupa
editing yang dimaksudkan agar video-video tersebut tertata sesuai dengan narasi
maupun storyboard yang telah dibuat selain itu proses editing dimaksudkan untuk
memperjelas setiap bagian-bagian video. Penambahan data berupa tulisan, tabel dan
grafik dimaksudkan untuk memperjelas materi yang akan disampaikan. Secara
detail halaman atau frame video akan dijelaskan melalui storyboard sebagai
berikut:
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No
1

Tabel 14. Storyboard Media Pembelajaran Kuat Lentur Beton
Frame Video
Keterangan
Opening
Pada
halaman
opening
akan
menampilkan
logo
Universitas
Negeri Yogyakarta.
Setelah logo akan ditampilkan judul
video yaitu Pengujian Kuat Lentur
Beton Praktikum Bahan Bangunan
II.
Ditampilkan teaser dari keseluruhan
tahapan yang ada dalam proses
pembuatan media pembelajaran
berbasis video.

2

Materi

Capaian Pembelajaran
Ditampilkan
poin-poin
pembelajaran
Persiapan Bahan
Proses persiapan
pembuatan beton

capaian

bahan

untuk

Pengujian Bahan
Bahan yang digunakan dalam
pembuatan beton terdiri dari semen,
pasir, kerikil dan air. Untuk pasir dan
kerikil dilakukan pengujian sesuai
dengan SNI sehingga ditampilkan
jenis pengujian yang dilakukan dan
starndar yang berlaku. Setelah semua
pengujian
dilakukan
akan
ditampilakan
tabel
rangkuman
pengujian.
Spesifikasi
Beton
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Kekuatan

Mekanik

No

Frame Video

Keterangan
Perencanaan kekuatan lentur beton
yang dikonversi menuju kuat tekan
karena dalam mix design yang
digunakan adalah kuat tekan.

Mix Design
Mix design dilakukan setelah
keseluruhan
bahan
memenuhi
standar. Ditampilkan formulir mix
design yang akan diisi dengan data
ditambah dengan penjelasan.
Persiapan Pembuatan Benda Uji
Bahan dibuat dalam keadaan SSD
lalu ditimbang sesuai dengan hasil
perhitungan saat mix design.
Pembuatan Benda Uji
Ditampilkan
video
urutan
pencampuran
bahan
hingga
pencetakan ke dalam cetakan balok
berukuran 10 x 10 x 50 cm.
Perawatan Benda Uji
Ditampilkan video dalam 48 jam
setelah pencetakan, beton disimpan di
ruangan yang aman dari air maupun
tidak terpapar cahaya matahari
langsung. Setelahnya terdapat video
penyimpanan balok beton ke dalam
air hingga berusia 28 hari.
Persiapan Pengujian
Beton diambil dari bak rendam lalu
dikeringkan selama kurang lebih 2
hari lalu ditimbang beratnya, setelah
ditimbang beton akan diukur panjang
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No

Frame Video

Keterangan
bentang guna menentukan posisi
tumpuan saat pengujian.
Pengujian Kuat Lentur Beton
Ditampilkan video pengujian kuat
lentur menggunakan UTM.
Analisis Perhitungan
Ditampilkan data-data pengujian lalu
dilakukan pehitungan, perbandingan
antara kuat tekan dan kuat lentur.

3

3.

Kesimpulan
Kesimpulan pengujian kuat lentur
apakah memenuhi perencanaan atau
tidak.
Pada
halaman
closing
akan
ditampilkan ucapan terimakasih.

Closing

Pengembangan (Development)
Media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran berbasis video dengan

komponen yang telah dipersiapkan pada tahap design untuk dirangkai menjadi satu
kesatuan. Pada tahap pengembangan akan dilakukan proses penilaian terhadap
media oleh para ahli materi maupun ahli media dan respon mahasiswa untuk
mengetahui kelayakan dari video pembelajaran pengujian kuat lentur yang
dikembangkan. Penilaian yang dilakukan akan menjadi dasar perbaikan agar
dikembangkan kembali media pembelajaran yang lebih baik. Hasil penilaian
merupakan data kualitatif yang selanjutnya dikonversi menjadi data kuantitatif
sebagai berikut:
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a.

Penilaian Ahli
Pengembangan awal media pembelajaran berbasis video dinilai oleh ahli

materi dan ahli media. Ahli materi yang terlibat dalam penelitian pengembangan
media pembelajaran berbasis video pengujian kuat lentur beton adalah dosen
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY yaitu Drs. Agus Santoso, M.Pd.,
sebagai ahli materi dan Dr. V. Lilik Hariyanto sebagai ahli media.
b.

Respon Mahasiswa
Penilaian respon mahasiswa merupakan penilaian yang dilakukan oleh

mahasiswa D3 PTSP terhadap video pengujian kuat lentur beton yang
dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan respon
mahasiswa terdapat video pembelajaran yang dikembangkan.
4.

Penyebarluasan (Dissemination)
Tahap terakhir adalah dissemination atau penyebarluasan video media

pembelajaran yang sudah divalidasi oleh ahli media dan ahli materi serta pengguna
yang akan disebarluaskan kepada subjek yang lebih luas. Penyebarluasan media
dapat menggunakan platform media sosial seperti Youtube selain itu dilakukan
pengemasan produk akhir dalam bentuk CD/DVD yang akan diberikan kepada
dosen pembimbing dan dosen mata kuliah Praktikum Bahan Bangunan II di Jurusan
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY guna membantu proses
pembelajaran,
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B. Hasil Uji Coba Produk
Tahap uji coba produk merupakan tahapan dimana produk akan di uji coba atau
dinilaikan kepada para ahli serta sasaran subjek yang sesungguhnya. Thiagarajan
membagi tahap uji coba menjadi dua yaitu, expert appraisal dan development
testing. Expert appraisal merupakan kegiatan menilai atau memvalidasi kelayakan
rancangan produk yang dilakukan oleh ahli dalam bidangnya. Ahli dalam bidang
materi dan media akan memberikan saran-saran untuk memperbaiki produk
rancangan yang telah disusun. Development testing merupakan kegiatan melakukan
uji coba produk rancangan kepada subjek sesungguhnya, hasil dari development
testing ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan produk rancangan yang
diperoleh dari instrumen penilaian pengguna. Dalam rangka pengembangan media
pembelajaran yang dibutuhkan peneliti maka dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1.

Validasi produk kepada para ahli
Tahap validasi produk merupakan tahap uji coba atau penilaian kelayakan

media pembelajaran berbasis video yang dilakukan oleh para ahli pada bidang
keahliannya. Penilaian validasi menggunakan angket yang berbasis data kuantitatif.
Validasi bertujuan untuk mengetahui kelayakan pengembangan media video
pengujian kuat lentur baik dari segi materi maupun penyajian secara keseluruhan
agar nantinya dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
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a.

Validasi ahli materi terhadap pengembangan media pembelajaran
berbasis video
Validasi atau penilaian kepada ahli materi bertujuan untuk mengetahui

kelayakan materi yang dimuat dalam media pembelajaran berbasis video kuat lentur
beton dari aspek tujuan pembelajaran, aspek penyajian materi dan aspek kualitas
memotivasi. Materi pengujian kuat lentur beton pada video pengembangan dinilai
oleh ahli materi untuk mengetahui kelayakan dari materi yang dibuat. Penilaian ahli
materi dilakukan oleh Bapak Drs. Agus Santoso, M.Pd. Penilaian materi video
pembelajaran menggunakan angket dengan skala 1- 4 dan berjumlah 20 butir soal.
Saran dan masukan ahli materi menjadi dasar untuk perbaikan rancangan produk
sehingga nantinya produk media pembelajaran ini layak digunakan dalam proses
pembelajaran.
Hasil validasi ahli materi pada media pembelajaran berbasis video pengujian
kuat lentur beton mendapatkan skor sebesar 70 dari skor maksimal 80. Penilaian
berdasarkan beberapa aspek yaitu, tujuan pembelajaran, penyajian materi dan
kualitas memotivasi. Kriteria kelayakan materi pada media pembelajaran berbasis
video pengujian kuat lentur beton adalah “sangat layak” sehingga media ini dapat
digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktikum Bahan
Bangunan II di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY.
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b.

Validasi ahli media terhadap pengembangan media pembelajaran
berbasis video
Validasi atau penilaian kepada ahli media bertujuan untuk mengetahui

kelayakan media pembelajaran berbasis video kuat lentur beton dari aspek
pendahuluan, aspek media video, aspek media audio, aspek operasional dan aspek
penutup. Media pengujian kuat lentur beton pada video pengembangan dinilai oleh
ahli media untuk mengetahui kelayakan dari media yang dibuat. Penilaian ahli
media dilakukan oleh Bapak Dr. V. Lilik Hariyanto, M.Pd. Penilaian media video
pembelajaran menggunakan angket dengan skala 1-4 dan berjumlah 50 butir soal.
Saran dan masukan ahli media menjadi dasar untuk perbaikan rancangan produk
sehingga nantinya produk media pembelajaran ini layak digunakan dalam proses
pembelajaran.
Hasil validasi ahli media pada media pembelajaran berbasis video pengujian
kuat lentur beton mendapatkan skor sebesar 155 dari skor maksimal 200. Penilaian
berdasarkan beberapa aspek yaitu, tujuan pembelajaran, penyajian materi dan
kualitas memotivasi. Kriteria kelayakan pada media pembelajaran berbasis video
pengujian kuat lentur beton adalah “layak” sehingga media ini dapat digunakan
sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktikum Bahan Bangunan II di
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY.
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2.

Uji Kelayakan kepada Pengguna
Uji kelayakan kepada pengguna bertujuan untuk mengetahui kelayakan media

pembelajaran yang mencakup aspek. Uji kelayakan dilakukan kepada sasaran
sesungguhnya dengan jumlah 30 mahasiswa D3 Teknik Sipil di Jurusan Pendidikan
Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY. Prosedur uji kelayakan dilakukan dengan
menayangkan media pembelajaran berbasis video pengujian kuat lentur beton
kemudian mengisi angket dengan skala 1-4 yang berjumlah 30 butir serta diberikan
kolom untuk memberikan saran dan masukan. Saran dan masukan dari pengguna
juga digunakan sebagai pertimbangan dalam perbaikan video pembelajaran
pengujian kuat lentur beton.
Hasil uji kelayakan pengguna pada media pembelajaran berbasis video
pengujian kuat lentur beton mendapatkan skor rata rata 103 dari skor maksimal 120.
Penilaian berdasarkan beberapa aspek yaitu, tujuan pembelajaran, penyajian materi
dan kualitas memotivasi. Kriteria kelayakan pada media pembelajaran berbasis
video pengujian kuat lentur beton adalah “sangat layak” sehingga media ini dapat
digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktikum Bahan
Bangunan II di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY.
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C. Revisi Produk
Revisi produk merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperbaiki produk
sesuai dengan saran dan masukan dari ahli materi, ahli media mapun dari sasaran
sesungguhnya. Revisi yang diberikan oleh para ahli dan sasaran sesungguhnya
bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam video serta membuat video
pembelajaran lebih efektif.
1.

Revisi Ahli Materi
Media pembelajaran dinilai oleh ahli materi kemudian ahli materi akan

memberikan saran serta masukan untuk perbaikan pengembangan produk. Hal-hal
yang direvisi oleh ahli materi:
Tabel 15. Revisi Ahli Materi
No
Saran
Perbaikan
1 Standar pengujian diperbaiki dan Standar besarnya kadar air pasir
dicek kembali.
alami dan kerikil alami disesuaikan
dengan kondisi lapangan
Tampilan sebelum direvisi
Tampilan sesudah direvisi

2

Pada pengujian pasir no 6 ditukar Modulus kehalusan ditentukan
posisi dengan no 7
terlebih dahulu lalu diikuti
penentuan zona.
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No

3

4

5

Saran
Tampilan sebelum direvisi

Perbaikan
Tampilan setelah direvisi

Penulisan dimulai dari kuat lentur
karena inti pembahasan adalah kuat
lentur sesudahnya disetarakan
(konversi) ke kuat tekan
Tampilan sebelum direvisi

Perencanaan menggunakan kuat
lentur yang disetarakan dengan kuat
tekan
karena
mix
design
menggunakan kuat tekan.
Tampilan setelah direvisi

Perencanaan diperbaiki dengan Tahapan perhitungan kuat lentur
menambahkan proses perhitungan
disetarakan dengan kuat tekan.
Tampilan sebelum direvisi
Tampilan setelah direvisi

Penulisan kuat lentur terlebih Penulisan kuat lentur lalu kuat
dahulu lalu diikuti kuat tekan.
tekan. Standar yang digunakan
adalah SNI 2847-2013.
Tampilan sebelum direvisi
Tampilan setelah direvisi
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No

6

Saran
Perbaikan
Mix design dibahas per tahap Mix design diperjelas untuk setiap
termasuk menampilkan tabel atau tahapnya termasuk menambahkan
grafik yang diperlukan.
grafik jika diperlukan.
Tampilan sebelum direvisi
Tampilan setelah direvisi

7

Tampilkan perhitungan kuat lentur Tabel hasil perhitungan kuat lentur.
saja karena fokus dari media
pembelajaran ini adalah kuat lentur.
Tampilan sebelum direvisi
Tampilan setelah direvisi

8

Bagian
kesimpulan
yang Analisis difokuskan pada kuat
ditampilkan kuat lentur saja agar lentur.
tidak membingungkan mahasiswa
Tampilan sebelum direvisi
Tampilan setelah direvisi
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2.

Revisi Ahli Media
Media pembelajaran dinilai oleh ahli media kemudian ahli media akan

memberikan saran serta masukan untuk perbaikan pengembangan produk. Hal-hal
yang direvisi oleh ahli media:
Tabel 16. Revisi Ahli Media
No
Sebelum
Sesudah
1 Konsep warna diubah ke warna Konsep warna menjadi warna pastel
terang

2

K3 dilengkapi
ketentuan

sesuai

dengan K3 telah dilengkapi sesuai dengan
ketentuan

3

Warna background dan tulisan Warna background dan tulisan telah
dibuat kontras
dibuat kontras

4

Huruf diubah menjadi Arial Black
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Huruf telah diubah menjadi Arial
Black

No
Sebelum
Sesudah
5 Backsound musik dan suara narator Backsound musik dan suara
diperjelas
narrator telah diperjelas dengan
melakukan editing di aplikasi
Adobe Premiere.
6 Diberi credit title (ucapan terima Telah diberi credit title (ucapan
kasih) kepada semua pihak yang terima kasih) kepada semua pihak
telah membantu proses pembuatan yang telah membantu proses
media.
pembuatan media.

D. Kajian Produk Akhir
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran
interaktif berbasis video. Isi dari media video tersebut adalah proses-proses yang
dilakukan saat praktikum Bahan Bangunan II mengenai pengujian lentur yang
dimulai dari pengujian bahan, pembuatan mix design, pembuatan benda uji,
penyimpanan benda uji, pengujian kuat lentur sampai dengan analisis data.
Media pembelajaran berbasis video yang telah layak akan disebarluaskan
kepada mahasiswa maupun masyarakat luas melalui platform sosial media seperti
Youtube. Media diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar dengan baik
atau membantu proses belajar mandiri dimana dan kapan saja.
1.

Media Pembelajaran Berbasis Video
Media pembelajaran berbasis video ini menggunakan format .mpa4. Video ini

telah diuji dengan diputar pada perangkat bersistem standar yaitu OS Windows 8.
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Perancangan dan penyusunan video menggunakan software Adobe Premiere Pro
CC. Berikut ini merupakan penjelasan dari bagian-bagian pengembangan media
pembelajaran berbasis video pengujian kuat lentur beton:
a.

Opening Video
Opening adalah halaman perkenalan atau pendahuluan. Pada media

pembelajaran berbasis video pengujian kuat lentur beton terdapat tiga bagian
opening yaitu identitas instansi pendidikan, judul media pembelajaran serta
cuplikan isi video (teaser).

No
1

Tabel 17. Opening Video
Tampilan
Penjelasan
Menampilkan
identitas
instansi Pendidikan meliputi:
jurusan,
fakultas
dan
universitas.

2

Menampilkan judul media
pembelajaran meliputi: mata
kuliah dan pengujian yang
dilakukan.

3

Menampilkan
cuplikan
(teaser) dari tampilan video
secara keseluruhan.
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b.

Brigding Materi
Brigding materi dilakukan sebelum memasuki materi inti dimana bagian ini

merupakan bagian permulaan yang berisikan beberapa hal untuk memperjelas
video. Bridging materi meliputi capaian pembelajaran mata kuliah dan urutan alur
pengujian yang akan dilakukan.

No
1

Tabel 18. Brigding Materi
Tampilan
Penjelasan
Menampilkan
Capaian
Pembelajaran Mata Kuliah
(CPMK) dan Sub Capaian
Pembelajaran Mata Kuliah
(Sub-CPMK) dimana bagian
ini menjelaskan mengenai
kompetensi yang akan dicapai
setelah pembelajaran.

2

Menampilkan alur pengujian
yang akan dilakukan.
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c.

Materi Inti
Materi inti dari video pembelajaran ini dibagi menjadi sebelas tahap seperti

yang tertera dalam alur pengujian.

No
1

Tabel 19. Materi Inti
Tampilan
Penjelasan
Pada bagian ini dijelaskan
asal bahan yang digunakan
sebagai campuran beton.

2

Sebelum digunakan bahan
perlu dilakukan pengujian
sesuai dengan standar.

3

Standar
pasir.

pengujian

untuk

Standar
kerikil.

pengujian

untuk

Spesifikasi
perencanaan
kekuatan mekanik beton
berdasarkan kuat lentur yang
dikonversi ke kuat tekan.
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No

Tampilan

Penjelasan
Perhitungan konversi kuat
lentur ke kuat tekan karena
mix design menggunakan kuat
tekan.

4

Perhitungan
mix
design
dijelaskan satu per satu
dilengkapi dengan grafik
maupun tabel.

5

Tahapan
persiapan
pembuatan benda uji.

Tampilan proses perendaman
pasir dan kerikil.

Tampilan proses pembuatan
pasir dan kerikil dalam
keadaan SSD.

Tampilan pengujian sampel
pasir
untuk
mengetahui
kondisi sudah SSD atau
belum.
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No

Tampilan

Penjelasan
Tampilan persiapan cetakan
beton dengan mengolesi oli ke
seluruh permukaan.

Tampilan
bahan.

6

penimbangan

Tahap pembuatan benda uji.

Tampilan
pencampuran bahan.

proses

Tampilan pengujian slump
dari campuran bahan yang
dibuat.

Tampilan
pencetakan
campuran ke dalam cetakan
balok.
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No
7

Tampilan

Penjelasan
Perawatan benda uji beton.

Tampilan penyimpanan beton
selama 48 jam setelah
pencetakan.

Tampilan perendaman beton
hingga 28 hari setelah hari
pencetakan.

8

Tahapan persiapan pengujian.

Tampilan
pengeringan
permukaan beton sesaat
setelah diambil dari bak
rendam.

Tampilan penimbangan beton
setelah kurang lebih dua hari
diangkat dari bak rendam.
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No

Tampilan

Penjelasan
Tampilan
pengukuran
dimensi beton sekaligus
peletakaan titik tumpuan.

Tampilan Universal Testing
Machine
yang
akan
digunakan sebagai alat uji
lentur.

9

Tahap pengujian kuat lentur
beton.

Tampilan pengujian
kuat
lentur beton dengan UTM
beban terpusat.

10

Tampilan perhitungan kuat
lentur beton sesuai rumus.

11

Tampilan kesimpulan dari
pengujian kuat lentur beton.
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d.

Closing
Closing (penutup) dari media pembelajaran berbasis video pengujian kuat

lentur beton adalah ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat
dalam pembuatan media ini.

No
1

Tabel 20. Closing
Tampilan

2

Penjelasan
Menampilkan
Capaian
Pembelajaran Mata Kuliah
(CPMK) dan Sub Capaian
Pembelajaran Mata Kuliah
(Sub-CPMK) dimana bagian
ini menjelaskan mengenai
kompetensi yang akan dicapai
setelah pembelajaran.

Menampilkan alur pengujian
yang akan dilakukan.
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2.

Media Pembelajaran Interaktif
Ahli media memberikan saran menjadikan media pembelajaran sebagai media

interaktif hal ini dimaksudkan agar saat pembelajaran lebih mudah karena materimateri telah dikelompokkan, selain itu di dalam media interaktif diberi evaluasi
(quiz) yang memungkinkan untuk mengetahui sejauh mana pengguna memahami
materi yang ada di dalam media. Media interaktif menggunakan Adobe Flash.

No
1

2

Tabel 21. Tampilan Media Interaktif
Tampilan
Penjelasan
Tampilan pembuka adalah
logo Universitas Negeri
Yogyakarta disertai dengan
tahun pembuatan media yaitu
2019.dengan
penyebutan
instansi:
- Jurusan Pendidikan
Teknik Sipil dan
Perencanaan
- Fakultas Teknik
- Universitas Negeri
Yogyakarta
Tampilan interface sebelum
masuk ke media interaktif.
Terdapat tombol “masuk”
yang digunakan sebagai akses
ke dalam media interaktif.

Tampilan menu atau dalam
media ini disebut sebagai
cakupan isi yang meliputi:
- Petunjuk
- Penyusun
- Profil mata kuliah
- Materi
- Evaluasi
- Credit title

3
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No
4

Tampilan

Penjelasan
Tampilan
petunjuk
penggunaan media dimana
terdapat penjelasan mengenai
tombol-tombol yang ada di
dalam media interaktif ini.

5

Tampilan profil penyusun
dimana
terdapat
nama
mahasiswa
dan
dosen
pembimbing tugas akhir.

6

Tampilan profil mata kuliah
dibagi menjadi tiga sub
bagian besar yang akan
terhubung melalui link.

7

Tampilan
materi
dibagi
menjadi tiga bagian yang akan
terhubung melalui link.
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No
8

Tampilan

Penjelasan
Tampilan pembuatan beton
dibuat berurutan yang setiap
urutannya terhubung melalui
link.

9

Tampilan pembuka menuju
evaluasi (quiz).

10

Tampilan credit title.
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3.

Uji Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Video
Produk media pembelajaran berbasis video telah divalidasi oleh para ahli

dalam bidangnya, yaitu Drs. Agus Santoso, M.Pd., sebagai ahli materi dan Dr. V.
Lilik Hariyanto, M.Pd., sebagai ahli media. Proses validasi menghasilkan penilaian
dan saran dari para ahli yang selanjutnya akan dilakukan revisi untuk memperbaiki
produk yang dikembangkan. Analisis data dalam proses validasi menggunakan
skala Likert empat poin (1-4). Hasil perbandingan nilai akan dikonversi menjadi
bentuk persentase. Berikut merupakan kajian produk akhir berdasarkan penilaian
serta saran dari ahli materi, ahli media dan uji kelayakan pengguna.
a.

Uji Kelayakan Ahli Materi
Uji kelayakan media pembelajaran berbasis video pengujian kuat lentur

dilakukan oleh ahli materi menggunakan skala Likert 1-4. Aspek yang menjadi
indikator dalam penilaian meliputi aspek tujuan pembelajaran, aspek penyajian
materi dan aspek kualitas memotivasi. Perhitungan kelayakan:
Skor tertinggi ideal

= 20 x 4
= 80

Skor terendah ideal

= 20 x 1
= 20

Xi

=

1
2

x (skor maksimal + skor minimal)

1

= 2 x (80 + 20)
= 50
Sdi

1

= 6 x (skor maksimal - skor minimal)
1

= 6 x (80 - 60)
= 10
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Dari perhitungan yang telah di atas maka penilaian kelayakan oleh ahli
materi dapat dikategorikan dalam Tabel .
Tabel 22. Skor Jawaban menurut Ahli Materi
Skor Jawaban
Konversi Skor
Kategori
X ≥ 65
X ≥ 81,25
Sangat Layak
65 ≥ X > 50
81,25 ≥ X > 62,5
Layak
50 ≥ X > 35
62,5 ≥ X > 43,75
Cukup Layak
X ≤ 35
X ≤ 43,75
Kurang Layak
Ahli materi menilai kelayakan media pembelajaran berbasis video untuk
pengujian kuat lentur beton pada mata kuliah Praktikum Bahan Bangunan II di
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dengan jumlah butir instrumen
20, hasil penilaian seperti pada Tabel 23.

Tabel 23. Data Hasil Penilaian Kelayakan Ahli Materi
No
Aspek
Jumlah
Skor yang
Butir
diperoleh
1 Tujuan Pembelajaran
4
16
2 Penyajian Materi
11
38
3 Kualitas Memotivasi
5
16
Jumlah
20
70
Konversi Skor ke skala 100
87,5
Sumber: Olah Penelitian
Dari ketiga aspek yang telah divalidasi oleh ahli materi diperoleh nilai sebesar
70, jika dikonversi ke skala 100 maka diperoleh skor 87,5 dan termasuk dalam
kategori kelayakan “Sangat Layak” sesuai dengan kurva distribusi normal pada
Gambar 19.
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43,75
62,5
81,25 87,5
X ≤ 43,75
62,5 ≥ X > 81,25 ≥
X ≥ 81,25
43,75
X > 62,5
Kurang Layak
Cukup
Layak
Layak
Sangat Layak
Gambar 19. Kurva Distribusi Normal Penilaian Ahli Materi
b.

Uji Kelayakan Ahli Media
Uji kelayakan media pembelajaran berbasis video pengujian kuat lentur

dilakukan oleh ahli media menggunakan skala Likert 1-4. Aspek yang menjadi
indikator dalam penilaian meliputi aspek pendahuluan, aspek media video, aspek
media audio, aspek operasional dan aspek penutup.
Skor tertinggi ideal

= 50 x 4
= 200

Skor terendah ideal

= 50 x 1
= 50

Xi

=
=

1
2
1
2

x (skor maksimal + skor minimal)
x (200 + 50)

= 125
Sdi

1

= 6 x (skor maksimal - skor minimal)
1

= 6 x (200 - 50)
= 25

109

Dari perhitungan yang telah di atas maka penilaian kelayakan oleh ahli
media dapat dikategorikan dalam Tabel 24.
Tabel 24. Skor Jawaban menurut Ahli Media
Skor Jawaban
X ≥ 162,5
162,5 ≥ X > 125
125 ≥ X > 87,5
X ≤ 87,5

Konversi Skor
X ≥ 81,25
81,25 ≥ X > 62,5
62,5 ≥ X > 43,75
X ≤ 43,75

Kategori
Sangat Layak
Layak
Cukup Layak
Kurang Layak

Ahli media menilai kelayakan media pembelajaran berbasis video untuk
pengujian kuat lentur beton pada mata kuliah Praktikum Bahan Bangunan II di
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dengan jumlah butir instrumen
50, hasil penilaian seperti pada Tabel 25.
Tabel 25. Data Hasil Penilaian Kelayakan Ahli Media
Aspek
Jumlah
Skor yang
Butir
diperoleh
1 Pendahuluan
7
22
2 Media video
29
89
3 Media audio
6
18
4 Operasional
6
18
5 Penutup
2
8
Jumlah
50
155
Konversi Skor ke skala 100
77,5
Sumber: Olah Penelitian
No

Dari kelima aspek yang telah divalidasi oleh ahli media diperoleh nilai sebesar
155, jika dikonversi ke skala 100 maka diperoleh skor 77,5 dan termasuk dalam
kategori kelayakan “Layak” sesuai dengan kurva distribusi normal pada Gambar
20 .
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43,75
62,5 77,5 81,25
X ≤ 43,75
62,5 ≥ X > 81,25 ≥
X ≥ 81,25
43,75
X > 62,5
Kurang Layak
Cukup
Layak
Layak
Sangat Layak
Gambar 20. Kurva Distribusi Normal Penilaian Ahli Media
c.

Uji Kelayakan Pengguna
Kelayakan media pembelajaran berbasis video untuk pengujian kuat lentur

beton ditinjau dari 30 mahasiswa D3 Program Studi Teknik Sipil, Jurusan
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY dengan menggunakan skala
Likert poin 4 (1 - 4). Aspek yang menjadi indikator dalam penilaian kelayakan yaitu
materi, manfaat, penggunaan, kesesuaian media, visual dan audio.
Skor tertinggi ideal

= 30 x 4
= 120

Skor terendah ideal

= 30 x 1
= 30

Xi

=

1
2

x (skor maksimal + skor minimal)

1

= 2 x (120 + 30)
= 75
Sdi

1

= 6 x (skor maksimal - skor minimal)
1

= 6 x (120 - 30)
= 15
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Dari perhitungan yang telah di atas maka penilaian kelayakan oleh
mahasiswa dapat dikategorikan dalam Tabel 26.
Tabel 26. Skor Jawaban menurut Mahasiswa
Skor Jawaban
Konversi Skor
Kategori
X ≥ 97,5
X ≥ 81,25
Sangat Layak
97,5 ≥ X > 75
81,25 ≥ X > 62,5
Layak
75 ≥ X > 52,5
62,5 ≥ X > 43,75
Cukup Layak
X ≤ 52,5
X ≤ 43,75
Kurang Layak
Mahasiswa menilai kelayakan media pembelajaran berbasis video untuk
pengujian kuat lentur beton pada mata kuliah Praktikum Bahan Bangunan II di
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dengan jumlah butir instrumen
30, hasil penilaian seperti pada Tabel 27.
Tabel 27. Data Hasil Penilaian Kelayakan Mahasiswa
Aspek
Jumlah
Skor yang
Butir
diperoleh
1 Materi
5
504
2 Manfaat
5
508
3 Penggunaan
6
608
4 Kesesuaian Media
2
207
5 Visual
7
724
6 Audio
5
523
Jumlah
30
3074
Rata-Rata
103
Konversi Skor ke skala 100
85,8
Sumber: Olah Penelitian
No

Dari keenam aspek diperoleh nilai rata rata sebesar 103, jika dikonversi ke
skala 100 maka diperoleh skor 85,8 dan termasuk dalam kategori kelayakan
“Sangat Layak” sesuai dengan kurva distribusi normal pada Gambar 21.
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43,75
62,5
81,25 85,8
X ≤ 43,75
62,5 ≥ X > 81,25 ≥
X ≥ 81,25
43,75
X > 62,5
Kurang Layak
Cukup
Layak
Sangat Layak
Layak
Gambar 21. Kurva Distribusi Normal Penilaian Mahasiswa
d.

Evaluasi
Evaluasi dilakukan apabila ada saran atau revisi terkait media pembelajaran

oleh para ahli yang didapat dari kuisioner atau saat proses validasi dengan
penyampaian secara langsung. Terdapat beberapa saran untuk tahap evaluasi dari
para ahli agar menjadi perbaikan sehingga media pembelajaran layak untuk
digunakan dalam pembelajaran seperti pada Tabel 28.

Ahli
Ahli Materi

Tabel 28. Saran dari Ahli
Perbaikan
1. Durasi perpindahan jangan terlalu cepat,
biarkan pengguna membaca terlebih dahulu.
2. Arah datang materi jangan mengganggu
pandangan, lebih baik dari atas atau dari
bawah.
3. Hilangkan beberapa tabel yang tidak
diperlukan karena dapat menganggu
pemahaman pengguna.
4. Pada proses perhitungan dijelaskan secara
detail termasuk saat konversi suatu rumus.
5. Gunakan rumus yang mudah diterima oleh
pemahaman mahasiswa.
6. Fokuskan pada data pengujian kuat lentur
saja agar tidak membingungkan.
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Ahli
Ahli Media

4.

Perbaikan
1. Jenis huruf yang digunakan harus nyaman
untuk dibaca.
2. Warna background harus kontras.
3. Backsound dan suara dubber diperjelas.

Pembahasan Produk Akhir
Hasil produk akhir yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis video

pengujian kuat lentur beton yang berisi konten materi, gambar, video dan audio.
Media pembelajaran berbasis video untuk pengujian kuat lentur ini dibuat
menggunakan software Adobe Premiere CC untuk media video dan Adobe Flash
Professional CS6 untuk media interaktif. Media pembelajaran ini dibuat dengan
model 4D Thiagarajaran yaitu define, design, develop dan disseminate. Tahap
define (pendefinisian) dilakukan dengan menganalisa kebutuhan serta syarat-syarat
pengembangan yang disesuaikan dengan pengguna dan kebutuhan pembelajaran
pengujian kuat lentur beton. Tahap design (perencanaan) dilakukan dengan
pembuatan storyboard, take scene proses pembuatan beton dan editing akhir yang
menggunakan software Adobe Premiere Pro CC. Proses selanjutnya yaitu
pembuatan media pembelajaran interaktif yang terdiri dari beberapa slide media
dan pemasukan video di dalam slide yang telah dibuat dalam software Ms. Power
Point dengan tambahan animation dan translation dalam slide yang dibuat.
Kemudian slide tersebut dipublishkan menggunakan aplikasi iSpring Suite 8 dalam
bentuk .swf yang nantinya akan dibuka dengan software Adobe Flash. Tahap
develop (pengembangan) yaitu dengan validasi yang dilakukan oleh ahli materi
terhadap pengembangan media pembelajaran diperoleh kategori “sangat layak”
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dengan skor kelayakan sebesar 87,5 sedangkan validasi yang dilakukan oleh ahli
media termasuk dalam kategori “layak” dengan skor kelayakan sebesar 77,5.
Penilaian uji kelayakan terhadap pengembangan media pembelajaran berbasis
video menurut persepsi mahasiswa yang terdiri dari 30 mahasiswa dalam kategori
“sangat layak” untuk digunakan atau diimplementasikan, dengan skor kelayakan
rata rata sebesar 85,8. Tahap disseminate (penyebarluasan) dilakukan dengan
pengunggahan

video

pembelajaran

ke

dalam

Youtube

dengan

url

https://www.youtube.com/watch?v=X-16tuX53Io serta dalam bentuk kepingan
CD/DVD yang diberikan kepada dosen pembimbing dan dosen mata kuliah
Praktikum Bahan Bangunan II Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY
untuk proses pembelajaran. Media video berformat (.mp4) yang berdurasi 22 menit
33 detik dengan ukuran file sebesar 978 MB dan telah teruji untuk diputar
diperangkat bersistem Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 dan perangkat
smartphone bersistem Android.
Akhir dari pengembangan produk ini adalah media pembelajaran berbasis
video untuk pengujian kuat lentur beton. Sebelum melakukan pembuatan media
pembelajaran dilakukan pendalaman materi tentang kuat lentur beton. Pembuatan
produk dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: (1) pembuatan storyboard dan script
yang bertujuan sebagai gambaran mengenai produk yang akan dibuat lalu
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk diberi masukan sebagai
perbaikan; (2) proses pengambilan video (take video) yang dilakukan di
Laboratorium Bahan Bangunan FT UNY; (3) proses editing video dengan bantuan
pihak ketiga karena keterbatasan peneliti dalam penggunaan software Adobe
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Premiere CC dan Adobe Flash; (4) saran masukan dari dosen pembimbing untuk
menambah beberapa scene agar materi runtut dan semakin mudah dipahami; (5)
penilaian dari ahli materi dan ahli media diperoleh saran dan masukan sebagai
perbaikan media, ahli media memberikan saran media pembelajaran dibuat dengan
format (.swf) atau Adobe Flash.

E. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan pembuatan media pembelajaran video pengujian kuat lentur
beton berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan adalah:
1.

Proses pembuatan media pembelajaran berbasis video untuk pengujian kuat
lentur membutuhkan waktu yang lama dikarenakan menunggu benda uji
selama 28 hari, proses editing yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak
memahami sepenuhnya bidang teknik sipil terutama tentang materi beton
sehingga membutuhkan ketelitian tinggi untuk menyatukan potonganpotongan video, penambahan materi hingga pengulangan beberapa scene agar
media yang dihasilkan sesuai dengan standar dan materi perkuliahan.

2.

Produk media pembelajaran video pengujian kuat lentur beton ini tidak dapat
menyampaikan semua proses secara mendetail dikarenakan keterbatasan
durasi waktu untuk menjaga konsentrasi.
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