
51 
 

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. 

Langkah langkah penelitian dijabarkan seperti berikut: 

1. Define (Pendefinisian) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan analisis 

kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang berbeda-beda. 

Berikut langkah pendefinisian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Kurikulum dan Materi 

Kurikulum yang dikaji merupakan kurikulum JPTSP FT UNY pada mata kuliah 

Praktikum Bahan Bangunan II pada materi pengujian kuat tekan beton silinder. 

Pengkajian dilakukan agar produk media pembelajaran video tidak menyimpang dari 

kompetensi pembelajaran. Mengadopsi dan menyusun kembali materi pada 

kurikulum yang akan diangkat menjadi bahan pengembangan media pembalajaran 

menjadi fokus peneliti pada tahap ini. Penyusunan kembali materi kemudian di 

konsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi agar tetap sejalan dengan 

kompetensi pembelajaran. Cakupan materi hasil penyusunan kembali antara lain: 

perancangan campuran beton; yang berisi tentang cara mencari komposisi 

pencampuran bahan penyusun beton agar memiliki kuat yang maksimal tetapi 
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ekonomis, pengerjaan beton; menjelaskan tentang proses pencampuran bahan 

penyusun beton, pengujian kuat tekan; menjelaskan tentang tata cara pengujian kuat 

tekan beton serta pengolahan data hasil pengukuran kuat tekan. Materi yang 

digunakan dalam pengembangan media didapatkan dari referensi buku bacaan, 

jobsheet, SNI  2847-2013 dan referensi dari dosen maupun teknisi laboratorium. 

b. Analisis Karakteristik Peserta Didik 

Analisis karakteristik bertujuan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik untuk 

mempermudah proses pembelajaran dikelas. Pada proses ini peneliti mencoba 

merumuskan hipotesanya berdasarkan pengalamannya ketika mengikuti perkuliahan 

Praktikum Bahan Bangunan II. Hipotesa tersebut kemudian digunakan peneliti untuk 

pedoman wawancara kepada peserta didik yang sudah pernah mengikuti mata kuliah 

Praktikum Bahan Bangunan II, pengambilan responden dilakukan secara acak oleh 

peneliti. Kemudian data hasil analisis tersebut dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing skripsi untuk dikembangkan lagi. 
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Tabel 06. Hipotesa Peneliti Tentang Kebutuhan Media Pembelajaran 

No Aspek kebutuhan 
Respon 

Setuju Tidak setuju 

1 Peserta membutuhkan media pembelajaran 

untuk mempermudah pembelajaran 

praktikum 

  

2 Media pembelajaran yang dibutuhkan 

peserta didik berupa media audio visual 

  

3 Media audio visual akan memudahkan untuk 

memperoleh gambaran tentang praktikum 

yang akan dilakukan 

  

4 Penerapan media audio visual dapat menarik 

perhatian peserta didik 

  

5 Peserta didik mengalami kesulitan untuk 

memahami proses praktikum dengan metode 

ceramah 

   

Sumber: Dokumen Peneliti 

c. Perumusan Tujuan  

Setelah dilakukan analisis kurikulum dan analisis kebutuhan karakteristik 

peserta didik pada mata kuliah Praktikum Bahan Bangunan II pada kompetensi 

pengujian kuat tekan beton silinder maka diharapkan tujuan pengembangan media 

pembelajaran video diharapkan : 

1) Media pembelajaran video yang dikembangkan mencakup materi pengujian kuat 

tekan beton silinder secara keseluruhan. 

2) Media pembelajaran video yang dikembangkan dapat membantu peserta didik 

dalam mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran dengan baik. 

3) Media pembelajaran video yang dikembangkan dapat membantu memberikan 

pemahaman kesehatan dan keselamatan kerja pada kegiatan Praktikum Bahan 

Bangunan II. 

4) Media pembelajaran video yang dikembangkan dapat membantu memberikan 

gambaran kegiatan praktikum pengujian kuat tekan beton silinder kepada peserta 

didik. 
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5) Media pembelajaran video yang dikembangkan dapat menarik perhatian dan 

menjadi pengalaman belajar baru bagi peserta didik pada mata kuliah Praktikum 

Bahan Bangunan II. 

6) Spesifikasi perangkat untuk pemutaran media pembelajaran praktikum 

Pengujian Kuat Tekan Beton diperlukan personal computer/ laptop yang 

mempunyai aplikasi memutar video, microsoft office power point atau aplikasi 

sejenisnya.  

Dari data yang telah diperoleh maka dapat digambarkan karakteristik kebutuhan 

media pembelajaran video adalah sebagai berikut: 

Tabel 07. Karakteristik Kebutuhan Media 

No Aspek Rincian 

1 

Kurikulum 

Praktikum Bahan 

Bangunan II 

Kompetensi dasar: 

Dapat menjelaskan dan mempraktikan 

prosedur pengujian kuat tekan beton silinder 

dengan baik 

2 Materi 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Perancangan Campuran Beton 

Pengerjaan Beton 

Pengujian Kuat Tekan Beton 

3 Bentuk Media 

Merupakan media audio visual dengan format 

.mp4, penggunaan media memanfaatkan 

proyektor yang ada di ruang teori dan pengeras 

suara. Media juga dapat diakses melalui 

Youtube 

4 
Cakupan 

Pengguna Media 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil khususnya 

mahasiswa JPTSP FT UNY 

Sumber: Dokumen Peneliti 

d. Perangkat Pengembangan 

Proses produksi model media pembelajaran video yang akan dihasilkan 

diperlukan perangkat untuk mengembangkan media pembelajaran tersebut. Adapun 

sotfware yang digunakan untuk pembiatan media pembelajaran video antara lain 

Adobe Premiere Pro CC 2015,  Ms Excel 2016, dan Corel Draw CS6 yang digunakan 

untuk membuat media pembelajaran serta pembuatan macam-macam simulasi, 
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gambar serta animasi teknik 2 dimensi. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan 

untuk membuat pengembangan penelitian ini antara lain: 

1) Adobe Premiere Pro CC 2015 yang diigunakan untuk membuat media 

pembelajaran serta pembuatan macam-macam simulasi animasi teknik 2 

Dimansi, efek transisi video, colour grading video, efek audio dan sebagai 

finishing akhir media pembelajaran berbasis video pengujian kuat tekan beton 

silinder.  

2) Ms. Excel digunakan untuk menghitung dan menganalisi data hasil hitungan 

pengukuran di lapangan.  

3) Corel Draw CS6 digunakan untuk mendesain gambar, icon dan untuk mengedit 

foto. 

 

2. Design (Perancangan) 

Pada tahapan ini mempersiapkan kebutuhan untuk melakukan pengembangan. 

Proses perancangan berdasarkan data hasil pendefinisaian pada langkah sebelumnya. 

Proses perancangan adalah sebagai berikut: 

a. Perancangan Materi  

Perancangan materi yang digunakan berdasarkan silabus mata kuliah Praktikum 

Bahan Bangunan II. Tahap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Perancangan Campuran Beton 

Campuran Beton merupakan perpaduan dari komposit material penyusunnya. 

Karakteristik dan sifat bahan akan mempengaruhi hasil rancangan. Perancangan 

Campuran Beton dimaksudkan untuk mengetahui komposisi atau proporsi bahan-

bahan penyusun beton. Proporsi campuran dari bahan-bahan penyusun beton ini 

ditentukan melalui sebuah perancangan beton (Mix Design). Hal ini dilakukan agar 

proporsi campuran dapat memenuhi syarat teknis secara ekonomis. 



56 
 

Langkah perancangan terlebih dahulu harus mencari data, seperti data-data 

bahan-bahan yang akan dipakai saat pembuatan beton. Pada perancangan ini akan 

menggunakan metode perancangan berdasarkan SNI 2847-2013. 

2) Pengerjaan Beton 

Pencampuran bahan – bahan penyusun beton dilakukan agar diperoleh suatu 

komposisi yang solid dari bahan – bahan penyusun berdasarkan rancangan campuran 

beton. Agar tetap terjaga konsistensi rancangannya, tahapan lebih lanjut dalam 

pengolahan beton perlu diperhatikan. Tahapan pelaksanaan dilapangan meliputi 

persiapan, penakaran, pengadukan (mixing), penuangan atau pengecoran (placing), 

pemadatan (vibrating), penyelesaian akhir (finishing), dan perawatan (curing). 

a. Persiapan 

Sebelum penuangan beton dilaksanakan, hal pertama yang harus diperhatikan 

adalah : 

 Pengecekan pekerjaan begesting seperti kekuatan, kekakuan, kerapatan, 

kebersihan, dan pelumasan oli curah pada permukaan dala bekisting 

 Membersihkan dan membasahi molen, wadah penampung dan alat alat yang 

akan digunakan untuk pengerjaan beton 

b. Penakaran 

Penakaran komposisi bahan mengacu pada rancangan campuran beton yang 

sudah dihitung pada langkah sebelumnya. 

c. Pengadukan 

Secara umum pengadukan dilakukan sampai didapatkan suatu sifat yang plastis 

dalam campuran beton segar. Indikasinya adalah warna adukan merata, kelecakan 
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yang cukup, dan tampak homogen. Pengadukan menggunakan molen agar didapat 

hasil yang masimal. Berikut langkah kerja pengadukan campuran beton 

menggunakan molen : 

 Masukan agregat kasar dan sebagian air kedalam molen yang diam 

 Hidupkan molen 

 Tambahkan agregat halus, semen dan air kedalam molen yang berputar 

 Biarkan proses pengadukan didalam molen yang berputar selama 5 menit 

 Setelah itu tuangkan semen pada wadah penampung, dengan membuka kunci 

dan memutar tuas. Aduk memakai cangkul untuk memaksimalkan campuran, 

lakukan sekitar 2 menit 

d. Pengujian slump 

Tujuan pengujian slump dilakukan untuk mengetahui kelecakan atau durability 

pada beton segar. Berikut langkah langkah pengujian slump: 

 Penuangan beton dibagi menjadi 3 lapisan setiap lapis ditumbuk sebanyak 25 

kali 

 Setelah semua siap angkat cetakan tegak lurus keatas dengan perlahan lahan lalu 

ukur hasil penurunan 

e. Penuangan Adukan Beton 

Berikut hal yang perlu diperhatian ketika proses penuangan adukan beton 

kedalam bekisting : 

 Campuran yang akan dituangkan harus ditempatkan sedekat mungkin dengan 

cetakan akhir untuk mencegah segregasi 

 Pembetonan harus dilaksanakan dengan kecepatan penuangan yang diatur 

sedemikian rupa sehingga campuran beton selalu dalam keadaan plastis. 
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 Campuran beton yang telah mengeras atau telah terkotori oleh material asing 

tidak boleh dituang kedalam struktur. 

 Beton yang dituangkan harus dipadatkan dengan alat yang tepat secara sempurna 

dan harus diusahakan secara maksimal agar dapat mengisi semua rongga beton. 

f. Pemadatan Beton  

Pemadatan dilakukan segera setelah beton dituang. Kebutuhan akan alat 

pemadat disesuaikan dengan kapasitas pengecoran dan tingkat kesulitan pengerjaan. 

Pemadatan dilakukan sebelum terjadinya setting time pada beton. Pemadatan 

dimaksudkan untuk menghilangkan ronga-rongga udara yang terdapat dalam beton 

segar. Pada pengerjaan beton dengan kapasitas kecil, alat pemadat dapat berupa kayu 

atau besi tulangan. Untuk pengecoran dengan kapasitas lebih besar dari 10 m3, alat 

yang digunakan adalah mesin pemadat. Alat ini lebih dikenal dengan nama vibrator 

atau alat getar. 

g. Pekerjaan Akhir 

Pekerjaan akhir dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah permukaan beton yang 

rata dan mulus. Pekerjaan ini biasanya dilakukan pada saat beton belum tercapai final 

setting, karena pada masa ini beton masih dapat dibentuk. Alat yang digunakan 

biasanya ruskam, jidar, dan alat – alat perata lainnya. 

h. Perawatan Beton  

Perawatan dilakukan agar proses hidrasi selanjutnya tidak mengalami gangguan. 

Jika hal ini terjadi, beton akan mengalami keretakan karena kehilangan air yang 

begitu cepat. Perawatan dilakukan minimal selama tujuh hari dan beton berkekuatan 
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awal tinggi minimal selama tiga hari serta harus dipertahankan dalam kondisi 

lembab, kecuali dilakukan dengan perawatan yang diperecepat. 

3) Pelaksanaan Uji Tekan Beton 

Tujuan pengujian tekan beton untuk mengetahui kekuatan beton dengan 

prosedur yang benar. Berikut proses pengujian tekan beton : 

a. Menentukan berat, dimensi beton dan labelling pada benda uji 

b. Capping, pemberian capping diperlukan untuk memastikan pendistribusian 

beban aksial yang merata keseluruh bidang tekan beton 

 Olesi cetakan capping dengan oli curah pastikan pengolesan merata 

keseluruh permukaan cetakan capping. 

 Melelehkan mortar belerang didalam pot peleleh lalu tuangkan ke dalam 

cetakan capping. 

 Siapkan beton letakan diatas cetakan capping, lalu meletakan beton tegak 

lurus dengan cetakan sambil menurunkannya secara perlahan lahan 

 Bersihkan belerang yang mengering lalu pukul cetakan capping dengan palu 

kayu agar memudahkan melepaskan beton. 

c. Pengujian Tekan Beton 

 Meletakan benda uji kedalam alat tekan beton secara simetris 

 Menjalankan mesin tekan dengan penambahan tekanan beban antara 2-4 

kg/cm2 

 Mengamati proses penekanan yang terjadi dan mencatat hasil pengujian. 
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b. Mendesain Flowchart 

Tahapan desain selanjutnya membuat flowchart sebagai alur dari pemikiran 

peneliti agar mempermudah proses pengembangan. Flowchart berfungsi untuk 

menggambarkan aliran dari satu scene ke scene lain dan menjelaskan setiap langkah 

pembuatan media. Flowchart dapat dilihat dilampiran. 

c. Mendesain Storyboard 

Tahap pembuatan storyboard meliputi merencanakan, menulis dan merevisi. 

Aspek-aspek yang tertulis pada storyboard yaitu urutan adegan (scene), tampilan, 

dan deskripsi yang berisi teks yang tertampil dilayar, letak objek, dan posisi 

pengambilan gambar Storyboard dibuat untuk mempermudah memvisualisasikan ide 

yang dimiliki agar lebih tertata. Pembuatan storyboard dibuat sedetail mungkin 

sampai dengan pengembangan editing dengan aplikasi Adobe Primer Pro CC 2015. 

Storyboard melalui tahap revisi yang dilakukan oleh ahli media atau dosen 

pembimbing. Storyboard yang telah mendapat persetujuan oleh ahli, maka dapat 

melanjutkan ke tahap produksi video. Storyboard dapat dilihat dilampiran. 

d. Mendesain Skrip 

Penulisan skrip dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan pembuatan 

storyboard. Penulisan skrip untuk proses pengambilan gambar (shooting) dan skrip 

voice over untuk rekaman suara (dubbing).Pembuatan skrip yang runtut dan jelas 

dapat membantu dalam proses produksi video. Skrip yang telah disusun oleh peneliti 

harus dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Dosen akan memberikan saran dan 

komentar agar skrip yang dihasilkan dapat lebih baik lagi. 
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3. Development (Pengembangan) 

Media pembelajaran ini merupakan media yang berbentuk video visual. Video 

visual merupakan jenis pembelajaran yang menampilkan gambar yang bergerak dan 

disertai suara dengan tujuan agar mempermudah peserta didik untuk lebih memiliki 

gambaran dalam kegiatan pembelajaran. Menghasilkan media pelajaran berbasis 

audio visual tentunya peneliti harus dapat memproduksi audio dan video sendiri agar 

dapat sinkron dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Setelah memproduksi 

audio dan video selesai peneliti juga merangkai komponen-komponen tersebut 

menjadi video pembelajaran yang bersifat prototype dalam arti video tersebut bukan 

hasil akhir pengembangan. Video prototype tersebut harus melewati tahap pengujian 

media yang divalidasi oleh dosen ahli materi, ahli media dan peserta didik pengguna 

media. dari hasil validasi tersebut lalu dilakukan pengembangan dan perbaikan pada 

media tersebut agar menjadi lebih baik. Berikut merupakan proses dari 

pengembangan media pembelajaran video: 

a. Pengambilan Gambar dan Video 

Proses pengambilan gambar dan video dilakukan menggunakan 2 kamera yaitu 

Mirorles Fujifilm XA3 kit 16-50 mm memiliki resolusi 24.0 Mp dengan sensor APS-

C 2.3x15,7mm CMOS digunakan untuk kebutuhan pengambilan gambar atau video 

dengan long shoot ataupun medium shoot dan Canon EOS 600D EF-S 60mm f/2.8 

dengan resolusi 18.7 Mp dengan sensor 22.3x14.9mm CMOS digunakan untuk 

kebutuhan pengambilan gambar close up memberikan efek bokeh pada setiap gambar 

dan video. Prosedur shooting berpedoman pada skrip yang telah didesain pada tahap 

sebelumnya. Dalam skrip telah dijelaskan untuk teknik kamera, metode yang 
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gunakan untuk pengambilan gambar, setting tempat, voice over hingga keterangan 

adegan pada setiap scene sehingga memudahkan peneliti untuk pengambilan gambar 

dan video. 

Proses shooting dimulai dengan mengajukan permohonan ijin kepada kepala 

laboraturium ataupun teknisi. Permohonan ijin ditanda tangani oleh peneliti kepala 

teknisi dan kepala laboraturium.  

Setelah itu melakukan proses shooting sesuai dengan skrip yang telah dibuat 

sebelumnya. Proses shooting diawali dengan mempersiapan kamera yang akan 

digunakan dan persiapan alat dan bahan praktikum yang akan dijadikan objek. proses 

shooting yang pertama adalah pengujian bahan bangunan yang dibutuhkan untuk 

proses perancangan campuran beton, dilakukan pengujian seperti: menentukan kadar 

air biasa, kadar air SSD, berat jenis, kadar lumpur, modulus kehalusan butir, kadar 

zat organik.  

Proses produksi data perancangan campuran beton dilakukan dengan meghitung 

manual berpedoman pada SNI 2847-2013 lalu direkap menggunakan Microsoft 

Office Excel. Proses editing penyajian data menngunakan aplikasi Adobe Primer Pro 

CC 2015 dengan teknik animasi text 2D dan penampilan footage proes pengujian 

yang dilakukan. 

Dilanjutkan shooting proses pengerjaan beton yang bertempat di halaman 

belakang laboratorium bahan bangunan. Proses shooting pada proses ini kebanyakan 

menggunakan teknik medium shoot dan dibeberapa scene menggunakan teknik long 

shoot. Tahap ini menggunakan kamera fujifilm karna bisa diatur jaraknya tanpa 

memindah kamera. Pada saat pengambilan video posisi kamera diletakan agak jauh 
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dengan objek agar tidak mengganggu proses praktikum. Posisi kamera yang agak 

jauh dengan objek juga bertujuan untuk melindungi kamera terkena cipratan beton 

ataupun debu dari pasir dan semen yang diaduk dengan molen. 

Setelah itu dilanjutkan dengan prose shooting pelaksanaan pengujian tekan 

beton silinder yang bertempat di laboraturium bahan bangunan. Teknik yang digukan 

untuk pengambilan gambar mengunakan close up dan pemberian efek bokeh. Pada 

proses pengujian tekan menggunakan 2 kamera sekaligus untuk pengambilan gambar 

pada proses hancurnya beton silinder dan pembacaan kenaikan tekan yang dihasilkan 

pada alat pengujian tekan beton.  

b. Perekaman Dubbing 

Proses Dubbing menngunakan suara wanita dengan harapan dapat menarik 

perhatian para audience pada video pembelajaran. untuk profil dubber sendiri 

seorang alumni dari jurusan pendidikan sastra indonesia fakultas bahasa dan sastra  

Universitas Negeri Yogyakarta. Tergolong pribadi yang berpegalaman dibidangnya 

karna telah menjadi pengisi suara dibeberapa iklan yang bekerja sama dengan dinas 

perhubungan. Dengan ini diharapkan pengembangan media pembelajaran akan 

menjadi lebih menarik dan menyenangkan.  

Proses dubbing dilakukan denga bantuan mic clip on yang di hubungkan dengan 

handphone. Proses perekaman dilakukan pada malam hari dan bertempat di ruangan 

untuk meminimalisir suara yang tidak diinginkan terekam. Proses dubbing 

berpedoman pada skrip voice over yang telah didesain sebelumnya, sehingga 

memudahkan dubber atau pengisi suara dalam mengatur intonasi dan ritme pada 

proses perekaman audio. 
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c. Editing Media 

Pengembangan media pembelajaran ini merupakan media berbasis audio video 

sehingga proses editing media kebanyakan menggunakan aplikasi Adobe Primer Pro 

CC 2015, sedangkan aplikasi yang lainnya hanya sebagai pelengkap proses 

pengeditan. proses atau tahapan editing setiap editor berbeda-beda tidak ada 

pedoman yang pasti dari proses pengeditan. Proses pengeditan yang dijelaskan disini 

merupakan tahapan proses yang dilakukan peneliti. 

Proses pengeditan dimulai dengan proses assembly atau memasukan video pada 

aplikasi Adobe Primer Pro CC 2015 sesuai dengan proses pengujian. Pengeditan 

video dilakukan dengan membagi project berdasarkan proses pengujian agar PC 

tidak over work mengingat aplikasi membutuhkan kerja prosesor yang terbilang 

berat. Project yang telah selesai akan dijadikan satu video utuh pada project 

selanjutya. Pembagian project adalah sebagai berikut, opening, kesehatan dan 

keselamatan kerja, perancangan campuran beton, pengerjaan beton, pelaksanaan 

pengujian tekan beton, penutup. 

Proses selanjutnya merupakan proses cutting pada video yang telah dimasukan 

kedalam project kedalam timeline. Bertujuan memilah video yang dibutukan dan 

tidak dibutuhkan masuk kedalam timeline. Pemilahan video juga disesuaikan dengan 

skrip. setelah itu dilanjutkan proses cutting audio dubber ke timeline. Suara dubber 

dimasukan sesuai dengan urutan pengujian, durasi dubbing akan mempengarui durasi 

video. Jadi perlu adanya penyesuaian durasi video yang telah di cutting sebelumnya 

untuk mengikuti durasi dubbing.  
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Tahap selanjutnya yaitu penambahan teks pada video sesuai dengan voice over 

untuk memudahkan pemahaman audience. Teks yang akan di tampilkan juga diberi 

background agar menghindari font dan video kehilangan kontras yang akan 

menyebabkan teks yang ditampilkan tidak terlihat. Background tulisan dipilih warna 

hitam dengan transparansi 75% dengan tulisan berwarna putih dengan font arial 

black. Tidak semua scene dalam video diberi teks, pemberian teks hanya  dipasang 

pada scene yang memiliki materi yang terdapat angka, rumus, perhitungan, dan scene 

yang membutuhkan penjabaran yang cukup panjang. 

Setelah itu, proses penambahan efek pada video yang memerlukan perbaikan. 

Seperti penambahan efek wrap stabilizer pada video yang mengalami guncangan 

atau tidak stabil, penambahan efek jauh dekat pada video yang memutuhkan close up 

tetapi diambil dengan medium shoot sehigga dikhawatirkan penyampaian materi 

tidak maksimal, selain itu pengaturan transisi pada perpindahan setiap video agar 

tidak monoton. Pada tahap ini juga proses penambahan backsong pada video agar 

video lebih hidup dan tidak flet. Pengaturan intensitas suara backsong diperlukan 

pada tahap ini, Pada saat ada dubber maka intensitas backsong dikecilkan dan juga 

pada saat tidak ada dubbing intensitas dibesarkan. 

Tahap terahir yang dilakukan adalah colour correction, bertujuan untuk 

memperoleh mood video yang diinginkan dan menjaga kontras antara objek dengan 

intensitas cahaya yang berlebih. Colour correction banyak digunakan pada proses 

shooting yang berada pada luar ruangan seperti pada proses pengerjaan beton. 

Setelah video dirasa cukup baik selanjutnya video di render dengan format mp4. 
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d. Tahap Pengujian Media  

Tahap uji coba merupakan tahap dimana produk akan diuji coba atau dinilaikan 

kepada para ahli dan sasaran subjek yang sesungguhnya. Dalam buku Mulyatiningsih 

(2011), Thiagarajan membagi tahap uji coba menjadi dua yaitu expert appraisal dan 

development testing. Expert appraisal adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

menilai atau memvalidasi kelayakan rancangan produk yang dilakukan oleh ahli 

dalam bidangnya. Para ahli dalam bidangnya akan memberikan saran-saran guna 

memperbaiki materi maupun rancangan pembelajaran yang telah disusun. 

Developmental testing adalah kegiatan yang dilakukan untuk uji coba rancangan 

produk kepada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada kegiatan ini akan 

memperoleh data respon, reaksi ataupun komentar dari sasaran pengguna. Sehingga 

hasil data yang diperoleh dapat digunakan peneliti untuk memperbaiki produk hingga 

memperoleh hasil yang efektif. Konteks pengembangan media pembelajaran yang 

dibutuhkan peneliti, kegiatan validasi adalah sebagai berikut: 

1) Validasi Ahli Materi 

Validasi/ penilaian kepada ahli materi bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

materi yang termuat dalam pengembangan media video pembelajaran dari berbagai 

aspek. Penilaian pengembangan media menggunakan angket dengan skala 1-4 

berjumlah 20 butir soal. Hasil dari pengisian angket nantinya akan dijadikan acuan 

untuk memperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Berikut kisi-kisi instrumen validasi 

ahli materi. 
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Tabel 08. Kisi Kisi Instrumen Kelayakan dari Aspek Materi 

No Aspek Penilaian Indikator No Butir 

1 Relevansi materi a) Kesesuaian materi dengan silabus 1 

b) Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

2 

c) Kesesuaian materi dengan standar  3,4,5 

d) Kelengkapan materi  6 

e) Urutan materi  7,8 

f) Format penulisan  9 

g) Ketetapan pemilihan gambar 10,11,12 

h) Ilustrasi musik  13 

i) Gambar komponen mudah 

dimengerti  

15 

j) Ketepatan pemilihan gambar 

dalam menjelaskan materi 

16 

k) keruntutan materi 17 

2 Manfaat a) mempermudah proses 

pembelajaran 

18,19 

b) materi mudah dipahami 20 

Sumber : Riyana (2007) 

2) Validasi Ahli Media 

Validasi/penilaian kepada ahli media bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

media yang termuat dalam pengembangan media video pembelajaran dari berbagai 

aspek. Penilaian pengembangan media menggunakan angket dengan skala 1-4 

berjumlah 20 butir soal. Hasil dari pengisian angket nantinya akan dijadikan acuan 

untuk memperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Berikut kisi-kisi instrumen validasi 

ahli media. 
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Tabel 09. Kisi kisi Instrumen Kelayakan dari Aspek Media 

No Aspek Penilaian Indikator No Butir 

1 Desain Media a) Bentuk tulisan 1,2 

b) Warna tulisan 3 

c) Ukuran tulisan 4 

d) Komposisi warna 

tulisan 

5 

e) Bentuk gambar 6 

f) Pemilihan gambar 7,8 

g) Warna dengan tulisan 

background 

9,10 

h) Musik pengiring 11,12 

i) Tampilan video 13,14 

j) Keefektifan video 15 

2 Tata Laksana a) Kemudahan 

penggunaan media  

16 

b) Kemudahan 

penyimpanan media 

17 

3 Kaidah a) Proses belajar lebih 

menarik 

18 

b) Isi video mudah di 

pahami 

19 

c) Kemudahan dalam 

proses pembelajaran 

20 

Sumber : Riyana (2007) 

3) Validasi Kelayakan Pengguna 

Uji kelayakan merupakan tahap penilaian yang dilakukan pada sasaran 

sesungguhnya dengan skala yang besar. besar berjumlah 30 mahasiswa yang sudah 

ataupun sedang mengambil mata kuliah Praktikum Bahan Bangunan II di  JPSP FT 

UNY. Mahasiswa diberikan penjelasan mengenai media video pembelajaran yang 

sedang dikembangkan sebelum mereka menggunakan media tersebut. Penilaian 

dilakukan dengan menayangkan media video kepada mahasiswa lalu mereka mengisi 

angket dengan skala 1-4 dan berjumlah 20 butir soal serta. Hasil penilaian dapat 

dilihat pada lampiran. Kisi-kisi instrumen penilaian uji kelayakan pengguna adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 10. Kisi kisi Instrumen Kelayakan dari Pendapat Mahasiswa 

No Aspek Penilaian Indikator No butir 

1 Aspek Materi a) Kelengkapan materi  1 

b) Kejelasan materi 2 

c) Keruntutan materi 3 

2 Aspek Media a) Ketepatan pemilihan gamber 4 

b) Ketepatan animasi 5 

c) Ketepatan musik/lagu pengiring 6 

d) Tingkat kemudahan pemahaman 7 

e) Ukuran tulisan 8 

f) Kejelasan suara narator 9 

g) Ilustrasi musik mendukung 10,11 

3 Kemanfaatan a) Kemudahan pengoprasian media 12 

b) Keefektifan video dalam 

menjelaskan materi 
13 

c) Proses pembelajaran lebih 

menyenangkan 
14,15 

d) Kemudahan penyimpanan media 16 

e) Mempermudah peserta didik 

dalam proses pembelajaran 
17 

f) Menambah variasi 18 

g) Memberikan fokus perhatian 19 

h) Memberi informasi serta masukan 

dalam upaya perbaikan media 
20 

Sumber : Riyana (2007) 

4. Dessemination (Penyebarluasan) 

Tahap dissemination merupakan tahap dimana video pembelajaran yang sudah 

divalidasi oleh para ahli dan pengguna akan disebarluaskan kepada subjek yang lebih 

luas. Penyebarluasan dilakukan dengan pengunggahan video pembelajaran ke dalam 

channel Youtube dengan alamat URL https://www.youtube.com/watch?v= 

J7fMMOj4QvY dengan judul Video Pembelajaran Pengujian Kuat Tekan Beton. 

Tahap dessemination ini juga mengemas produk akhir bentuk kepingan CD/DVD 

yang diberikan kepada dosen pembimbing dan dosen mata kuliah Praktikum Bahan 

Bangunan II JPTSP FT UNY untuk digunakan pada  media pendamping kegiatan 

perkuliahan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=%20J7fMMOj4QvY
https://www.youtube.com/watch?v=%20J7fMMOj4QvY
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B. Hasil Uji Coba Produk 

Produk yang telah dikembangkan yang berupa prototype lalu dilakukan 

pengujian media kepada ahli materi ahli media dan pengguna media. Alat validasi 

berupa angket yang membahas beberapa aspek kelayakan yang diisi oleh validator 

sehingga menjadi acuan dalam pengembangan prototype menjadi produk yang 

sesungguhnya. Hasil uji produk adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Uji Coba Produk Kepada Ahli Materi 

Hasil penilaian media pembelajaran video pengujian kuat tekan beton silinder 

yang divalidasi oleh Dr. Slamet Widodo, S.T., M.T. Berikut hasil rekapitulasi 

validasi ahli materi: 

Tabel 11. Rekapitulasi Validasi Ahli Materi 

No Aspek Jumlah Soal ∑Skor ∑Skor Max 

1 Relevansi Materi 17 54 68 

2 Manfaat 3 9 12 

Jumlah 20 63 80 

Rata-rata  31,5 40 

Sumber: Dokumen Peneliti 

2. Hasil Uji Coba Produk Kepada Ahli Media 

Hasil penilaian media pembelajaran video pengujian kuat tekan beton silinder 

yang divalidasi oleh bapak Dr. V. Lilik Hariyanto, M.Pd. Berikut hasil rekapitulasi 

validasi ahli media: 

 

 

 

 

 



71 
 

Tabel 12. Rekapitulasi Validasi Ahli Media 

No. Aspek Jumlah Soal ∑Skor ∑Skor Max 

1 Pendahuluan 7 22 28 

2 Aspek Operasional 6 19 24 

3 Aspek Media Audio 6 18 24 

4 Aspek Media Video 29 89 116 

5 Aspek Penutup 2 6 8 

Jumlah  154 200 

Rata-rata  30,8 40 

Sumber: Dokumen Peneliti 

3. Hasil Uji Coba Produk Kepada Pengguna Media 

Hasil penilaian Media Pembelajaran video Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder 

yang divalidasi Mahasiswa JPTSP FT UNY sejumlah 30 orang yang dikategorikan  

sudah atau sedang mengikuti Mata Kuliah Bahan Bangunan II. Berikut hasil 

rekapitulasi validasi pengguna media. 

Tabel 13. Rekapitulasi Validasi Pengguna Media 

No Aspek Jumlah Soal ∑Skor ∑Skor Maks 

1 Materi 3 305 360 

2 Media 8 781 960 

3 Kemanfaatan 9 912 1080 

Jumlah 20 1998 2400 

Rata-rata   800 

Sumber: Dokumen Peneliti 

 

C. Revisi produk 

Revisi merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperbaiki produk sesuai dengan saran dan masukan dari ahli materi, ahli media 

maupun dari sasaran sesungguhnya. Revisi yang diberikan dari beberapa ahli dan 

sasaran sesungguhnya terhadap media video yang dikembangkan bertujuan untuk 

meminimalisir kesalahan dan membuat video pembelajaran lebih efektif. Kegiatan 
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revisi berdasarkan catatan pada angkat validasi yang kemudian diperbaiki. Hasil 

revisi adalah sebagai berikut: 

1. Revisi Dosen Pembimbing 

Setelah proses editing selesai, maka pertama kali prototype media pembelajaran 

video dikonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi sebelum divaliasi oleh ahli 

materi, ahli media dan pengguna media. Hasil konsultasi peneliti mendapatkan 

beberapa saran dari dosen pembimbing, berikut rangkuman koreksi pada media 

pembelajaran video: 

a. Penulisan keterangan satuan pada video text, beberapa bagian scene yang 

menampilkan keterangan satuan belum pada penulisan yang benar. Seperti 

penulisan pada “ m3 “ masih berupa “ m3 “, pada bagian ini peneliti kesulitan 

untuk mengubahnya seperti yang seharusnya karna belum menemukan tool pada 

Adobe Primer Pro CC untuk mengubahnya kedalam bentuk pangkat. Berikut 

merupakan gambar sebelum dan sesudah direvisi.  

 

Gambar 05. Penulisan dalam Video Sebelum Dilakukan Revisi 
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Gambar 06. Penulisan dalam Video Setelah Dilakukan Revisi 

b. Tulisan dalam video tidak memakai tulisan bold sehingga kurang jelas. Berikut 

merupakan perbandingan sebelum dan sesudah direvisi: 

 
Gambar 07. Tulisan dalam Video Sebelum Dilakukan Revisi 
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Gambar 07. Tulisan dalam video sesudah dilakukan revisi 

 

2. Revisi Ahli Materi 

Setelah melakukan penilaian kepada ahli materi, maka diperoleh saran dan 

masukan dari ahli materi untuk memperbaiki produk menjadi lebih baik lagi. Adapun 

hal-hal yang direvisi sebagai berikut: 

a. Kurangnya memperhatikan aspek kesehatan, dan keselamatan kerja, tidak 

lengkapnya peralatan K3 pada proses shooting seperti sarung tangan, sepatu 

safety menjadi fokus perbaikan. Karna keterbatasan waktu untuk melakukan 

shooting ulang pada peralatan K3, penelti mengambil video K3 dari Youtube 

yang sudah dikonsulkan terlebih dahulu dengan dosen ahli materi. Berikut 

merupakan perbandingan sebelum dan sesudah direvisi: 
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Gambar 09. Video K3 Sebelum Dilakukan Revisi 

 

 
Gambar 10. Video K3 Sesudah Dilakukan Revisi 

 

b. Belum menampilkan proses pengukuran dimensi pada benda uji sebelum 

melakukan pelaksanaan pengujian beton silinder. Berikut hasil revisinya: 
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Gambar 11. Video Pelaksanaan Uji Tekan Beton sebelum Dilakukan revisi 

 

 
Gambar 12. Video Pelaksanaan Uji Tekan Beton sesudah Dilakukan Revisi 

 

3. Revisi Ahli Media 

Setelah melakukan penilaian kepada ahli media, maka diperoleh saran dan 

masukan dari ahli media untuk memperbaiki produk menjadi lebih baik lagi. Adapun 

hal-hal yang direvisi sebagai berikut: 

a. Instrumen validasi, proses revisi instrumen validasi terjadi dengan beberapa 

tahap dari prototype menjadi instrumen yang sesungguhnya. Hal ini terjadi 

karena ada upaya pengubahan media dari media pembelajaran video menjadi 

media pembelajaran interaktif. Jadi perlu adanya beberapa kali kajian kisi-kisi 
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untuk digunakan menjadi indikator penilaian nantinya. Berikut perbandingan  

bentuk instrumen validasi sebelum dan sesudah direvisi: 

Tabel 13. Kisi kisi Instrumen Kelayakan Ditinjau dari aspek Media Sebelum 

Dilakukan Revisi 

No Aspek Penilaian Indikator No Butir 

1 Desain Media a) Bentuk tulisan 1,2 

b) Warna tulisan 3 

c) Ukuran tulisan 4 

d) Komposisi warna tulisan 5 

e) Bentuk gambar 6 

f) Pemilihan gambar 7,8 

g) Warna dengan tulisan background 9,10 

h) Musik pengiring 11,12 

i) Tampilan video 13,14 

j) Keefektifan video 15 

2 Tata Laksana a) Kemudahan penggunaan media  16 

b) Kemudahan penyimpanan media 17 

3 Kaidah a) Proses belajar lebih menarik 18 

b) Isi video mudah di pahami 19 

c) Kemudahan dalam proses 

pembelajaran 

20 

Sumber : Riyana (2007) 
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Tabel 15. Kisi kisi Instrumen Kelayakan Ditinjau dari Aspek Media Sesudah 

Dilakukan Revisi 

No Aspek Penilaian Indikator No Butir 

1 Pendahuluan a) Opening video 1, 2, 3 

b) Profil penulis 4, 5 

c) Tujuan pembelajaran 6 

d) Manfaat pembelajaran 7 

2 Aspek Oprasional a) Penggunaan media 8, 9, 10  

b) Pendistribusian media 11, 12, 13 

3 Aspek Media Audio a) Musik 14, 15, 16  

b) Kualitas narator 17, 18, 19 

4 Aspek Media Video a) Alur cerita 20, 21, 22 

b) Kualitas gambar video 23, 24, 25 

c) Kesesuaian video dengan materi 26, 27, 28 

d) Tulisan (caption) dalam video 29, 30, 31 

e) Transisi 32, 33, 34 

f) Kualitas narasi 35, 36, 37  

g) Durasi program 38, 39, 40  

h) Animasi 41, 42, 43 

i) interaktif 
44, 45, 46, 

47, 48 

5 Aspek Penutup a) Ucapan terimakasih 49 

b) Credit title 50 

Sumber: Kustandi dan Sutjipto (2013) dengan penyesuaian. 

b. Tampilan media, pengubahan bentuk media tentunya mengubah bentuk media 

dan cara kerja media tersebut. Media pembelajaran video berbentuk video 

dengan format mp4, media jenis hanya membutuhkan 1 klik untuk memainkan 

medianya. Sedangkan media pembelajaran interaktif merupakan media yang 

dikemas agar para pengguna dapat seakan-akan berinteraksi dengan media 

tersebut. Berikut perbedaan tampilan pada saat sebelum revisi dan sesudah 

revisi: 
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Gambar 13. Tampilan Opening Media Pembelajaran Video Sebelum Direvisi 

 

 
Gambar 14. Tampilan Opening Media Pembelajaran Interaktif Sesudah Direvisi 

 

 
Gambar 15. Tampilan Tahap Perancangan Campuran Beton Media Pembelajaran 

Video Sebelum Direvisi 
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Gambar 16. Tampilan Tahap Perancangan Campuran Beton Media Pembelajaran 

Interaktif Sesudah Direvisi 

 

 
Gambar 17. Tampilan Pelaksanaan Pengujian Kuat Tekan Beton Media 

Pembelajaran Video Sebelum Direvisi 

 

 
Gambar 18. Tampilan Pelaksanaan Pengujian Kuat Tekan Media Pembelajaran 

Interaktif Sesudah Direvisi 
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D. Hasil Produk Akhir Pengembangan Media 

Berawal dari produk pengembangan dalam bentuk video pembelajaran lalu 

setelah melewati serangkaian tahapan pengembangan menjadi media pembelajaran 

interaktif. Media pembelajaran interaktif dibuat dengan bantuan aplikasi Microsoft 

Office Power Point 2016 yang terintegrasi dengan program Ispring yang dapat 

menghasilkan produk dengan format swf.  

Pembuatan dengan power point memanfaatkan hyperlink yang terhubung 

dengan slide yang dituju sedangkan untuk evaluasi untuk pemahaman peserta didik 

menggunakan aplikasi Ispring Quizmaker yang memudahkan pembuatan soal 

interaktif tanpa menggunakan coding. Slide pada power point dibagi berdasarkan 

scene kegiatan. Setiap slide menampilkan sebuah hyperlink yang akan memutar 

video. Metode seperti ini akan memudahkan peserta didik untuk dapat dengan mudah 

menuju materi yang hanya akan mereka pelajari, contohnya peserta didik hanya akan 

mempelajari pengerjaan beton dapat dengan langsung mengakses ke slide tersebut.  

Hasil akhir produk ini berupa file dengan format swf, pemutaran media 

pembelajaran interaktif ini dapat diputar dengan aplikasi pemutar video tanpa durasi 

dan membutuhkan interaksi pada penggunaanya. Berikut merupakan tampilan dari 

media pembelajaran video interaktif. 
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Tabel 16. Tampilan produk hasil pengembangan Media Video Pembelajaran 

Interaktif 

No Tampilan Keterangan 

1 

 

Merupakan tampilan 

oppening, pada slide ini 

terdapat beberapa menu 

seperti:  

 Petunuk penggunaan 

media, merupakan 

hyperlink yang akan 

menunjukan tata cara 

penggunaan media dan 

penjelasan tombol 

yang ada pada media 

 Hyperlink dengan logo 

merah menunjukan 

video full pengujian 

kuat tekan beton 

 Logo topi safety 

merupakan hyperlink 

untuk melanjutkan 

pembelajaran 

2 

 

Merupakan slide judul 

media pembelajaran 

video interaktif. Dalam 

slide ini terdapat 

beberapa tombol, yaitu: 

 Logo topi safety 

merupakan hyperlink 

untuk kembali ke 

tampilan opening 

 Tombol biru dengan 

tulisan putih 

merupakan tahapan 

pengujian kuat tekan 

beton silinder, pada 

tombol ini pengguna 

media dapat bebas 

memilih bahan belajar. 

3 

 

Merupakan slide tujuan 

dan manfaat 

pembelajaran. terdapat 

tombol topi safety untuk 

kembali pada slide 

oppening dan juga 

Tombol biru dengan 

tulisan putih merupakan 

tahapan pengujian kuat 

tekan beton silinder klik 
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tombol tersebut untuk 

menuju materi yan di 

tuju. 

4 

 

Slide profil producer dan 

profil dosen pembimbing 

skripsi. terdapat tombol 

topi safety untuk kembali 

pada slide oppening dan 

juga Tombol biru dengan 

tulisan putih merupakan 

tahapan pengujian kuat 

tekan beton silinder klik 

tombol tersebut untuk 

menuju materi yan di 

tuju. 

5 

 

Merupakan slide 

kesehatan dan 

kedelamatan kerja. 

Meneyebutkan beberapa 

item yang harus dipakai 

ketika melakukan 

praktikum pengujian 

kuat tekan beton. Juga 

terdapat tombol topi 

safety untuk kembali 

pada slide opening dan 

juga Tombol biru dengan 

tulisan putih merupakan 

tahapan pengujian kuat 

tekan beton silinder klik 

tombol tersebut untuk 

menuju materi yang 

dituju. 

6 

 

Merupakan slide 

perancangan campuran 

beton pada slide ini 

terdapat 2 video, video 

yang mejelaskan materi 

perancagan beton dan 

video proses 

perancangan kedua 

video dapat dilihat 

dengan mengklik tulisan 

biru pada layar TV. Juga 

terdapat tombol topi 

safety untuk kembali 

pada slide opening dan 

juga Tombol biru dengan 

tulisan putih merupakan 

tahapan pengujian kuat 
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tekan beton silinder klik 

tombol tersebut untuk 

menuju materi yan di 

tuju. 

7 

 

Merupakan slide 

pengerjaan beton 

terdapat 1 video yang 

mejelaskan prosedur 

pengerjaan beton 

memutar video dengan 

cara mengklik tulisan 

biru pada layar TV. Juga 

terdapat tombol topi 

safety untuk kembali 

pada slide opening dan 

juga Tombol biru dengan 

tulisan putih merupakan 

tahapan pengujian kuat 

tekan beton silinder klik 

tombol tersebut untuk 

menuju materi yang 

dituju. 

8 

 

Merupakan slide 

pengujian kuat tekan 

beton yang berisi video 

materi ringkas dan 

prosedur pengujian kuat 

tekan. video dapat 

diputar dangan mengklik 

tulisan biru pada layar 

TV. Juga terdapat 

tombol topi safety untuk 

kembali pada slide 

oppening dan juga 

Tombol biru dengan 

tulisan putih merupakan 

tahapan pengujian kuat 

tekan beton silinder klik 

tombol tersebut untuk 

menuju materi yang 

dituju. 
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9 

 

Merupakan slide 

evaluasi dari materi yang 

telah dipelajari dalam 

media pembelajaran 

interaktif. Evaluasi 

berupa soal pilihan 

ganda berjumlah 30 soal 

dengan kunci jawaban. 

Juga terdapat tombol topi 

safety untuk kembali 

pada slide opening dan 

juga Tombol biru dengan 

tulisan putih merupakan 

tahapan pengujian kuat 

tekan beton silinder klik 

tombol tersebut untuk 

menuju materi yang 

dituju. 

10 

 

Merupakan slide 

penutup yang berisi 

ucapan terima kasih 

kepada semua pihak 

yang telah terlibat dalam 

proses produksi media 

pembelajaran interkatif 

pengujian kuat tekan 

beton silinder. Dan juga 

terdapat tombol topi 

safety untuk kembali 

pada slide opening dan 

juga Tombol biru dengan 

tulisan putih merupakan 

tahapan pengujian kuat 

tekan beton silinder klik 

tombol tersebut untuk 

menuju materi yang 

dituju. 

 

Proses dessiminasi atau penyebarluasannya media tersebut dicetak ke dalam 

sebuah CD (Compact Disk) yang diberikan kepada dosen pembimbing skripsi, dosen 

validasi materi, dosen validasi media dan kepada dosen pengajar mata kuliah 

praktikum Bahan Bangnan II dengan harapan media pembelajaran tersebut dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. Selain berbentuk CD juga media disebarluaskan 
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memalui platfom Youtube yang dikelola oleh pengajaran dalam bentuk video, 

sedangkan dalam bentuk interaktifnya dapat di akses dengan link yang terhubung 

dengan Google Drive yang akan dijelaskan pada deskripsi Platfom Youtube sehingga 

setelah menonton video di Youtube juga sekaligus dapat mengunduh versi 

interaktifnya.  

 

E. Analisis Kelayakan Media 

Validasi kelayakan media dilakukan kepada dosen ahli materi, dosen ahli media 

dan pengguna media merupakan bentuk tolak ukur kepada media yang telah 

dikembangangkan. Analisisnya adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Kelayakan Ditinjau dari Dosen Ahli Materi 

Data skoring pengisian angket yang telah dinilai oleh bapak Dr. Slamet Widodo, 

S. T., M. T. (dapat dilihat di lampiran). Analisis kelayakan media pembelajaran 

berbasis video pengujian kuat tekan dilakukan oleh ahli materi menggunakan skala 

Likert 1-4. Aspek yang menjadi indikator dalam penilaian meliputi aspek relevansi 

materi dan aspek manfaat. Angket instrumen berjumlah 20 soal, berikut 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 
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Sdi   = 
1

6
   x (skor maksimal - skor minimal) 

    = 
1

6
   x (80 - 60) 

    = 10 

 Dari perhitungan yang telah di atas maka penilaian kelayakan oleh ahli materi 

dapat dikategorikan dalam Tabel 17.  

Tabel 17. Skor Jawaban Menurut Ahli Materi 

 

Tabel 18. Rekapitulasi Skoring Validasi Ahli Materi 

No. Aspek Jumlah Butir ∑Skor ∑Skor Max Konversi 

1 Relevansi Materi 17 54 68 79,4 

2 Manfaat 3 9 12 75 

Jumlah 20 63 80 154,4 

    77,2 

 

Dari kedua aspek yang telah divalidasi oleh ahli materi diperoleh nilai sebesar 

63, jika dikonversi ke skala 100 maka diperoleh skor 77,2 dan termasuk dalam 

kategori kelayakan “Layak” sesuai dengan kurva distribusi normal pada Gambar 19. 

 

 

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 
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Kategori 

Kurang Layak Cukup Layak Layak Sangat Layak 

Gambar 19. Kurva Distribusi Normal Penilaian Ahli Materi 

 

2. Analisis Kelayakan Ditinjau dari Dosen Ahli Media 

Data skoring pengisian angket yang telah dinilai oleh bapak Dr. V. Lilik 

Hariyanto, M.Pd. (dapat dilihat di lampiran). Analisis kelayakan media pembelajaran 

berbasis video pengujian kuat tekan dilakukan oleh ahli materi menggunakan skala 

Likert 1-4. Aspek yang menjadi indikator dalam penilaian meliputi aspek 

pendahuluan, aspek oprasional, aspek media audio, aspek media video dan aspek 

penutup. Angket instrumen berjumlah 50 soal, berikut perhitungan kelayakan: 

Skor tertinggi ideal = 50 x 4 

    = 200 

Skor terendah ideal = 50 x 1 

    = 50 

Xi    = 
1

2
   x (skor maksimal + skor minimal) 

    = 
1

2
   x (200 + 50) 

    = 125 

 

 

62,5 81,25 43,75 0 100 

77,2 
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Sdi   = 
1

6
   x (skor maksimal - skor minimal) 

    = 
1

6
   x (200 - 50) 

    = 25 

Dari perhitungan yang telah di atas maka penilaian kelayakan oleh ahli media 

dapat dikategorikan dalam Tabel 19. 

Tabel 19. Skor Jawaban menurut Ahli Media 

 

 

 

Tabel 20. Rekapitulasi skoring validasi Ahli Media 

No. Aspek Jumlah Soal ∑Skor ∑Skor Max Konversi 

1 Pendahuluan 7 22 28 78,5 

2 Aspek Oprasional 6 19 24 79,1 

3 Aspek Media Audio 6 18 24 75 

4 Aspek Media Video 29 89 116 76,7 

5 Aspek Penutup 2 6 8 75 

Jumlah  154 200 384,4 

Rata-rata    76,8 

 

Dari kelima aspek yang telah divalidasi oleh ahli media diperoleh nilai sebesar 

154, jika dikonversi ke skala 100 maka diperoleh skor 76,8 dan termasuk dalam 

kategori kelayakan “Layak” sesuai dengan kurva distribusi normal pada Gambar 20 

. 

 

 

 

 

 

Skor Jawaban Konversi Skor Kategori 

X ≥ 162,5 X ≥ 81,25 Sangat Layak 

162,5 ≥ X > 125 81,25 ≥ X > 62,5 Layak 

125 ≥ X > 87,5 62,5 ≥ X > 43,75 Cukup Layak 

X ≤ 87,5 X ≤ 43,75 Kurang Layak 
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Kategori 

Kurang Layak Cukup Layak Layak Sangat Layak 

Gambar 20. Kurva Distribusi Normal Penilaian Ahli Media 

3. Analisis Kelayakan Ditinjau dari Penguna Media (Mahasiswa) 

Data skoring pengisian angket yang telah diisi oleh 30 mahasiswa semeter 6 

kelas A (dapat dilihat di lampiran). Analisis kelayakan media pembelajaran berbasis 

video pengujian kuat tekan dilakukan oleh ahli materi menggunakan skala Likert 1-

4. Aspek yang menjadi indikator dalam penilaian meliputi aspek materi, aspek media 

dan aspek kemanfaatan. Angket instrumen berjumlah 20 soal, berikut perhitungan 

kelayakan: 

Skor tertinggi ideal = 20 x 30 x 4 

    = 2400 

Skor terendah ideal = 20 x 30 x 1 

    = 600 

Xi    = 
1

2
   x (skor maksimal + skor minimal) 

    = 
1

2
   x (2400 + 600) 

    = 1500 

 

 

62,5 81,25 43,75 0 100 

76,8 
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Sdi   = 
1

6
   x (skor maksimal - skor minimal) 

    = 
1

6
   x (2400 - 600) 

    = 300 

 Dari perhitungan yang telah di atas maka penilaian kelayakan oleh ahli materi 

dapat dikategorikan dalam Tabel 21.  

Tabel 21. Skor Jawaban menurut Pengguna Media 

 

Tabel 22. Rekapitulasi Data Skoring oleh Pengguna Media 

No Aspek Jumlah Item ∑Skor ∑Skor Maks Konversi 

1 Materi 3 305 

781 

912 

360 84,7 

2 Media 8 960 81,3 

3 Kemanfaatan 9 1080 84,4 

Jumlah 20 1998 2400 250,5 

Rata-rata    800 83,5 

 

Dari ketiga aspek diperoleh nilai rata rata sebesar 1998, jika dikonversi ke skala 

100 maka diperoleh skor 83,5 dan termasuk dalam kategori kelayakan “Sangat 

Layak” sesuai dengan kurva distribusi normal pada Gambar 21. 

 

 

 

Skor Jawaban Konversi Skor Kategori 

X ≥ 1950 X ≥ 81,25 Sangat Layak 

1950 ≥ X > 1500 81,25 ≥ X > 62,5 Layak 

1500 ≥ X > 1050 62,5 ≥ X > 43,75 Cukup Layak 

X ≤ 1050 X ≤ 43,75 Kurang Layak 
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Kategori 

Kurang Layak Cukup Layak Layak Sangat Layak 

Gambar 21. Kurva Distribusi Normal Penilaian Pengguna Media 

 

 

 

 

 

62,5 81,25 43,75 0 100 

76,8 


